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Nome: ____________________________________________________ N. de inscrição: _____________ 

Assinatura:___________________________________________________________________________  

Opção de turno para realização de estágio: _________________________________________________ 

   

 
 
 

FOLHA DE RESPOSTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 (A) (B) (C) (D) 

2 (A) (B) (C) (D) 

3 (A) (B) (C) (D) 

4 (A) (B) (C) (D) 

5 (A) (B) (C) (D) 

6 (A) (B) (C) (D) 

7 (A) (B) (C) (D) 

8 (A) (B) (C) (D) 

9 (A) (B) (C) (D) 

10 (A) (B) (C) (D) 

11 (A) (B) (C) (D) 

12 (A) (B) (C) (D) 

13 (A) (B) (C) (D) 

14 (A) (B) (C) (D) 

15 (A) (B) (C) (D) 

16 (A) (B) (C) (D) 

17 (A) (B) (C) (D) 

18 (A) (B) (C) (D) 

19 (A) (B) (C) (D) 

20 (A) (B) (C) (D) 

21 (A) (B) (C) (D) 

22 (A) (B) (C) (D) 

23 (A) (B) (C) (D) 

24 (A) (B) (C) (D) 

25 (A) (B) (C) (D) 

 
  

1. Nesta prova constam 25 (vinte e cinco) questões objetivas. Confira antes de iniciá-la. 
2. Não é permitido qualquer tipo de consulta. 
3. Esta é a única folha de respostas para marcação das questões objetivas onde não serão 

computadas aquelas com rasuras.  
4. Tempo de duração da prova: 2h (duas horas). 
5. A divulgação do gabarito da parte objetiva está prevista para o dia 17/09/2018, a partir das 17 horas, 

no endereço eletrônico http://portal.trf1.jus.br/sjma/concursos/estagios/estagios.htm. 
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1. Num cenário globalizado, a informação revela-se uma arma poderosa de gestão organizacional. Isso 

se aplica tanto à comunicação interna, como às ações de fortalecimento da imagem institucional, 

relações com a imprensa, governo etc. A comunicação é extremamente importante em qualquer 

relação humana visto que, sem ela seria praticamente impossível trocar informações, transmitir 

pensamentos e sentimentos, enfim estabelecer uma interação entre as pessoas. Um dos grandes 

diferenciais estratégicos de uma empresa ou instituição em um mercado cada vez mais competitivo 

e com clientes cada vez mais exigentes está no fortalecimento de sua comunicação interna. A cada 

ano cresce entre as empresas a percepção que a comunicação é o fator capaz de mobilizar as 

pessoas para o mesmo sentido. Assim sendo, assinale a alternativa que não condiz com os cuidados 

que se devem tomar nos processos de comunicação interna: 

 

a) As empresas normalmente se preocupam com o conteúdo e a forma de se comunicar, mas se 

esquecem do receptor. É necessário ver se a informação chegou e como foi entendida, para evitar 

ruídos na comunicação que possam levar à desinformação e a conflito de interesses. 

b) Na comunicação interna a redundância é bem vinda. Para aumentar a possibilidade de que as 

pessoas entendam a informação repassada é fundamental que a empresa utilize diversos canais de 

comunicação, como jornal interno, exposição de vídeos, palestras, reuniões etc. 

c) As empresas que têm suas comunicações bem avaliadas por seus funcionários têm como diferencial 

os vários canais de veiculação usados para a propagação de suas ideais, pouco importando a 

maneira como a informação é concebida e elaborada. 

d) Um dos instrumentos mais importantes da comunicação interna é a comunicação interpessoal. Não 

adianta apenas ter o jornal, o mural, a TV. É preciso promover eventos como cafés com o presidente, 

reuniões antes do expediente com os líderes etc. 

 

2. Segundo Drucker (1996), “o líder eficaz não é alguém amado e admirado. É alguém cujos seguidores 

fazem as coisas certas. Popularidade não é liderança”. Resultado Sim! Para Lacombe (2004), liderar é 

“...conduzir um grupo de pessoas, influenciando seus comportamentos e suas ações, para atingir 

objetivos e metas de interesse comum desse grupo, de acordo com uma visão do futuro baseada em 

um conjunto coerente de ideias e princípios”. Há vários estilos de liderança, que consistem nas 

atitudes de um líder com seus seguidores, entre os quais se destacam: liderança autocrática, 

liderança democrática e liderança paternalista. Marque a alternativa INCORRETA sobre as assertivas 

abaixo: 

 

a) A liderança autocrática baseia-se na centralização de todas as decisões, preocupa-se essencialmente 

com a tarefa e normalmente não é aberta a sugestões. 

b) No modelo de liderança democrática, o enfoque é nas relações humanas e não na produção, 

objetivos e estratégias são definidos tanto pelo líder, quanto por seus seguidores. 

c) Na liderança paternalista, o líder não gosta de contrariar seus liderados, é permissivo e evita 

responsabilidades. Conhecida como liderança de “cima do muro”. 

d) A principal característica do líder permissivo é ter o seu comportamento regido pela tradição, não 

costumando ouvir seus subordinados. 
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3. Sobre o Clima Organizacional é FALSO afirmar: 

 

a) Corresponde à percepção dos colaboradores no que diz respeito ao ambiente de trabalho. 

b) O clima organizacional é imutável e sofre pouca influência da Cultura Organizacional. 

c) É o conjunto de sentimentos e conceitos partilhados pelos funcionários de uma determinada 

empresa e que pode influenciar a sua motivação e satisfação pelo trabalho positiva ou 

negativamente. 

d) A dificuldade em se determinar o clima organizacional está no fato de ele ser algo subjetivo e 

percebido de forma diferente por diferente pessoas. Por exemplo: o que um funcionário acredita ser 

algo motivador e estimulante, pode ser encarado por outro como sendo desestimulante e 

desmotivador. 

 

4. Assinale a assertiva INCORRETA: 

 

a) A cultura organizacional é um conjunto de valores ou atitudes que afetam a maneira como as 

pessoas se relacionam umas com as outras e com a organização. 

b) É preciso tomar cuidado para não confundir Cultura Organizacional com Clima Organizacional. O 

Clima faz parte da Cultura. 

c) Um gestor dificilmente terá meios de intervir ou alterar a cultura organizacional da empresa em que 

trabalha, no entanto ele tem condições de interferir e melhorar o clima da organização. 

d) A cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças, rituais e normas adotadas por uma 

determina organização. 

 
5. Os conflitos são inerentes à convivência de grupos. No que concerne à sua abordagem no ambiente 

organizacional, diferentes teorias se sucederam para definir a melhor forma de tratar o conflito, 

sendo que aquela denominada interacionista, difundida a partir da década de 1970, sustentava que: 

 
a) o conflito deve ser evitado a todo o custo, pois possui natureza destrutiva das relações interpessoais, 

interferindo negativamente na produtividade.   

b) os líderes devem manter constantemente um nível mínimo de conflito, suficiente para que o grupo 

continue viável, autocrítico e criativo.   

c) o conflito, embora sempre indesejável, não tem como ser evitado, razão pela qual cabe aos líderes a 

escolha da melhor estratégia para enfrentá-lo.   

d) o conflito só deve ser fomentado e estimulado em situações de alta maturidade do grupo e 

competitividade do ambiente externo.  

 
 

6. _________ é um determinado grupo de atividades realizadas numa sequência lógica, com o objetivo 

de produzir um bem ou serviço e que apresente valor para um grupo específico de clientes. Qual das 

alternativas abaixo preenche corretamente a lacuna? 

 a) Downsizing. 
 b) Endomarketing. 
 c) Supply Chain Management. 
 d) Processo. 

 



JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO MARANHÃO 
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO/2018 

 

7. Sobre a Aprendizagem Organizacional é INCORRETO afirmar: 

 

a) Pode ser entendida como o alcance de novos, variados e contínuos conhecimentos sobre as 

dinâmicas e demandas corporativas, seja de maneira direta e/ou indireta, dentro e fora da 

organização. 

b) É a junção de conhecimentos formais e informais, que permite à empresa criar seus próprios 

modelos de gestão, coerentes com as suas necessidades e pautados no que ela precisa para alcançar 

os resultados. 

c) Entre as várias formas em que a aprendizagem organizacional acontece em nosso cotidiano, destaca-

se o benchmarking que nada mais é que o entendimento ampliado de toda empresa e seus 

processos para desta maneira oferecer solução não apenas para determinado setor, mas para a 

organização como um todo. 

d) A aprendizagem cultural dá-se através da cultura organizacional, da missão e dos valores 

estabelecidos pelos líderes e seguidos por todos aqueles que estão ligados à empresa, sejam eles 

gestores, colaboradores, prestadores de serviços, fornecedores etc. 

 

 

8. Considere as afirmações abaixo: 

 I - Houve uma evolução ao longo do tempo na visão e no conceito de qualidade; 
 II - A percepção de qualidade das pessoas não sofre variação em relação aos produtos ou serviços, 
ou mesmo em função de suas necessidades, experiências e expectativas; 
 III - A qualidade, no produto ou na prestação de serviços, se obtém, dentre outros aspectos, com 
pessoas preparadas, processos controlados e matérias-primas adequadas. 
 São verdadeiras: 
 a) apenas I. 
 b) I e II. 
 c) I e III. 
 d) todas são verdadeiras. 
 

9. São exemplos de ferramentas da qualidade: 

 a) Fluxograma e Diagrama de Ishikawa. 
 b) Brainstorming e Balanced Scorecard. 
 c) Empowerment e Histograma. 
 d) Diagrama de Pareto e Stakeholders. 
 
 

10. Em relação à gestão de pessoas analise as afirmações a seguir: 

 I - Entre os fatores que influenciam na qualidade de vida no trabalho, incluem-se as condições 
ambientais, a segurança do trabalho e o grau de satisfação das pessoas em relação à organização. 
 II - Mesmo produzindo informações relevantes e realizando ações cruciais, a área de gestão de 
pessoas pouco tem a contribuir na formulação do planejamento estratégico da organização. 
 III - De maneira geral, nos órgãos públicos, os processos relativos a remuneração e benefícios 
consomem pouco tempo do servidor responsável por esses processos, que respondem pelos menores fluxos 
de trabalho da área de RH. 
 Não são verdadeiras as assertivas: 
 a) I e III. 
 b) II e III. 
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   c) I e II. 
 d) todas são falsas. 
 

11. Acerca do recrutamento aponte a alternativa correta: 

 a) No recrutamento interno, o risco de incompatibilidade entre o candidato e a organização é maior 
que no recrutamento externo. 
 b) O recrutamento externo é mais célere que o interno. 
 c) o recrutamento interno apresenta a desvantagem de poder gerar frustração nos candidatos que 
não forem escolhidos, resultando eventualmente em conflitos. 
 d) Por meio do recrutamento interno, busca-se a renovação do quadro de colaboradores da 
organização. 
 

12. São peças que compõem o ciclo orçamentário: 

 a) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 
 b) Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e Código Tributário Nacional. 
 c) Plano Plurianual, Código Tributário Nacional e Lei Orçamentária Anual. 
 d) Lei de Diretrizes Orçamentárias, Regime Jurídico dos Servidores e Lei Orçamentária Anual. 
 

13. Analise o quadro abaixo e faça a correlação entre os princípios orçamentários e suas respectivas 

definições: 

I – Princípio da Unidade. (A) O orçamento público deve contemplar 

apenas matérias que dizem respeito à previsão 

de receita e fixação de despesa. 

II – Princípio da Anualidade ou 
Periodicidade. 

(B) O orçamento deve ser unificado em uma só 

peça (lei orçamentária anual – LOA). 

III – Princípio da Exclusividade. (C) O orçamento público tem vigência para o 

período de um ano. 

 

 A única alternativa que retrata a correlação verdadeira é: 
 a) I-(B), II-(A) e III-(C). 
 b) I-(C), II-(A) e III-(B). 
 c) I-(A), II-(C) e III-(B). 
 d) I-(B), II-(C) e III-(A). 

 

14. Henri Fayol foi um dos principais formuladores da denominada Teoria Clássica das Organizações. 

Fayol: 

 

a) desenvolveu um abordagem sintética onde toda empresa desenvolve seis funções básicas e 

a função administrativa desempenha um papel central de integração e coordenação das 

demais funções. 

b) procurou enfrentar o problema do desperdício das indústrias francesas, por meio do estudo 

detalhado dos tempos e dos movimentos dos operários, visando ao aumento da 

produtividade pela divisão do trabalho. 
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c) definiu as características básicas da organização burocrática moderna, especialmente a 

legalidade, a impessoalidade e a hierarquia. 

d) contestou a Teoria Científica da Administração, formulando uma abordagem baseada na 

dinâmica informal do comportamento organizacional, nas técnicas de motivação e no papel 

das lideranças. 

 

15. Demonstrou que a recompensa salarial, ainda que justa ou generosa, não é o único fator decisivo na 

satisfação do trabalhador dentro da situação de trabalho. Esse contexto está associado à: 

 

a) Teoria Clássica – Henri Fayol 

b) Escola da Administração Científica – Frederick Taylor 

c) Experiência de Hawthorne – Elton Mayo 

d) Abordagem Contingencial – Tom Burns  

 

16. Quanto ao Planejamento Estratégico, é correto afirmar que: 

 

a) a missão da organização é determinar o motivo central do Planejamento Estratégico e deve 

estar estritamente relacionada com o seu estatuto social. 

b) dentro da missão, deve-se estabelecer os propósitos da organização, ou seja, explicitar os 

setores em que ela já atua ou que está se analisando a possibilidade de vir a atuar, ainda que 

essa possibilidade seja reduzida. 

c) a Análise Externa da organização busca identificar os seus pontos fortes e fracos, diante da 

concorrência efetiva e potencial. 

d) faz parte da Análise Interna o estudo do comportamento dos fornecedores. 

 

17. A análise SWOT é uma técnica muito utilizada pelas organizações que usam a Administração 

Estratégica para compreender as relações da organização com o seu ambiente organizacional. Essa 

técnica significa: 

 

a) observação dos pontos fortes e pontos fracos, no ambiente externo, e das oportunidades e 

ameaças, no ambiente interno. 

b) análise dos pontos fortes e pontos fracos, no ambiente externo, e das oportunidades e 

ameaças, no ambiente interno. 

c) análise dos objetivos e da missão organizacional no ambiente interno, e das estratégias e 

táticas, no ambiente externo. 

d) análise dos pontos fortes e pontos fracos, no ambiente interno, e das oportunidades e 

ameaças, no ambiente externo. 

 

18. A Gestão por Competências é uma prática estratégica que tem como objetivo : 

 

a) oferecer ferramentas para que os líderes possam gerenciar as equipes através de uma 

metodologia participativa. 

b) promover o desenvolvimento das equipes de trabalho e a contribuição social da empresa. 

c) Melhorar o desempenho global da organização por meio do incremento do desempenho 

individual dos funcionários. 

d) Contribuir com o desenvolvimento pessoal de cada membro da equipe de colaboradores. 
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19. A adoção da Gestão por Competências pressupõe o desenvolvimento de um processo constituído de 

etapas ou fases. Marque a opção que descreve ação (ões) identificada (s) com a fase Formulação de 

Estratégias Organizacionais. 

 

a) levantamento das competências individuais e grupais existentes e comparação destas com 

as competências requeridas pela organização. 

b) desenvolvimento de programas de capacitação visando o aprimoramento das competências 

internas existentes. 

c) identificação de competências organizacionais necessárias ao cumprimento da missão e 

alcance dos objetivos estratégicos definidos pela organização. 

d) captação de competências externas por meio de recrutamento e seleção de pessoas e o 

estabelecimento de alianças estratégicas. 

 

20. A gestão por competências toma como referência a estratégia da organização e direciona as suas 
ações de recrutamento e seleção, treinamento, avaliação, remuneração e gestão de carreiras para 
atingir seus objetivos. Uma das etapas desse processo é o denominado Mapeamento de 
Competências que:  
 

a) consiste no estabelecimento de um plano de carreira fundado na meritocracia.  
b) identifica a lacuna existente entre as competências já disponíveis na organização e aquelas 

necessárias para o alcance do desempenho esperado.  
c) corresponde a um programa de desenvolvimento organizacional e educação corporativa que 

objetiva a identificação e valorização das competências existentes na organização. 
d) é um processo de seleção e promoção pautado pela identificação de colaboradores dotados 

das competências requeridas pela organização.  
 

21. Um professor deseja construir uma planilha para totalizar a pontuação das provas e indicar 
automaticamente a aprovação ou a reprovação dos alunos. Considerando que, para a aprovação, a 
pontuação alcançada pelo aluno deve ser maior ou igual a 70 pontos (variando de 0 a 100 pontos 
inteiros), que as mensagens devem ser “APROVADO” para pontuação maior ou igual a 60 e 
“REPROVADO” caso contrário e que a pontuação do alunos está célula F3 da planilha, então a 
fórmula para indicar o resultado deve ser:  
 

a) =COND(F3>70); "APROVADO"; "REPROVADO";  
b) =SE(F3<70; "REPROVADO"; "APROVADO")  
c) =SOMA(F3=70; "APROVADO"; "REPROVADO")  
d) =SE(F3>70) ; "REPROVADO"; "APROVADO";  
 

22. Se o usuário arrastar a planilha eletrônica “Agente.xls”, que se encontra no pen drive (disco 
removível (F:)), para uma pasta “Equipe” no disco D: do computador, onde já existe um arquivo com 
o mesmo nome, a planilha: 

 
a) será copiada e renomeada para “Agente (2).xls”.  
b) será movida e renomeada para “Agente (2).xls”.  
c) será movida com seu nome original.  
d) será copiada com seu nome original.  
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23. Considere a seguinte situação hipotética:  

“Em um determinado setor da JFMA trabalham quatro servidores: Renato, Fabiana, Augusto e Marcelo. 

Fabiana é a coordenadora desse setor e necessita enviar um e-mail abordando um problema que foi 

denunciado pelo servidor Renato.”  

Considerando o problema exposto, uma forma da coordenadora enviar o e-mail para os servidores, sem que 
eles tenham conhecimento que Renato também recebeu a mensagem, é adicionar apenas o endereço de e-
mail dele no campo:   

a) Cc:  
b) Co: 
c) Cco:    
d) Coc: 
 

24. Correspondem, respectivamente, aos elementos: placa  de  vídeo,  editor de texto, placa de rede, editor 
de planilha e navegador de internet  

 
 a) software, software, hardware, software e hardware.  
 b) hardware, software, software, software e hardware.  
 c) hardware, software, hardware, hardware e software.  
d) hardware, software, hardware, software e software.   

 
25. Uma das tecnologias  que  mais  evoluiu  nos  últimos  anos  com  certeza foi  a  de armazenamento de 
dados. Para comprovar isso basta lembrar ou às vezes nem lembrar do principal meio de transporte de 
dados em disquetes de 3 ½  “  e  1,44MB  de  capacidade.  Atualmente  novas  tecnologias  permitem maior  
quantidade  de  dados,  maior  rapidez  na  transferência  e  menor tamanho. Analise as questões e assinale a 
INCORRETA: 

 
a) Disco rígido ou HD pode equipar ainda a maioria dos computadores, e  nele  ficam  gravados  arquivos  do  
sistema  operacional,  programas instalados e arquivos do usuário.  
b) Pendrives foram  criados  para  serem  dispositivos  portáteis,  ideais para  serem  usados  no  
armazenamento  e  transporte  de  dados  como documentos, planilhas, fotos, base de dados, agendas.  
c) SSD ou Solid State Drive é algo como Unidade de Estado Sólido e armazena os dados em Chips de 
Memória, dispensando totalmente o uso de sistemas mecânicos para o seu funcionamento. Equipam os 
modernos computadores e laptops.  
d) Cartão SD ou cartões de memórias (SD é um padrão predominante) possuem variações de tamanho: SD, 
XT SD e NanoSD.   
 


