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REVISÃO DE VÉSPERA MP GO 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES 
FGV

Prof. Brunno Lima

REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / PREFEITURA DE PAULÍNIA / 2022) 
Sabe-se que a sentença

“Se Antonio é advogado, então Carla é engenheira ou Diana não é médica” é
falsa.

É correto concluir que

(A) Antônio é advogado e Diana é médica.

(B) Antônio não é advogado e Carla é engenheira.

(C) Se Carla não é engenheira, então Diana não é médica.

(D) Se Diana é médica, então Antônio não é advogado.

(E) Carla é engenheira ou Diana não é médica.
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REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

RESOLUÇÃO:

“Se Antonio é advogado, então Carla é engenheira ou Diana não é médica”

REVISÃO DE VÉSPERA - MPGO - 2022
Prof. Brunno Lima
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REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(A) Antônio é advogado e Diana é médica.

REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / CBM – AM / 2022) 
Sabe-se que a sentença “Se Bruno é amazonense e Ana não é paraense, então Clara
é pernambucana” é FALSA. É correto concluir que

(A) Bruno é amazonense, Ana é paraense, Clara é pernambucana.

(B) Bruno é amazonense, Ana não é paraenses, Clara é pernambucana.

(C) Bruno é amazonense, Ana não é paraense, Clara não é pernambucana.

(D) Bruno não é amazonense, Ana é paraense, Clara é pernambucana.

(E) Bruno não é amazonense, Ana é paraense, Clara não é pernambucana.
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REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(C) Bruno é amazonense, Ana não é paraense, Clara não é pernambucana.

REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / SSP – AM / 2022) 
Sabe-se que a sentença “Patrícia é amazonense ou Marlene não nasceu em
Manaus” é FALSA.

É correto concluir que

(A) se Patrícia não é amazonense, então Marlene não nasceu em Manaus.

(B) Patrícia não é amazonense e Marlene não nasceu em Manaus.

(C) se Marlene nasceu em Manaus, então Patrícia é amazonense.

(D) se Patrícia é amazonense, então Marlene não nasceu em Manaus.

(E) Patrícia é amazonense e Marlene nasceu em Manaus.

11

12



7

REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(D) se Patrícia é amazonense, então Marlene não nasceu em Manaus.

O advogado de uma empresa afirmou ao diretor que:

“Todos os processos relativos à empresa X foram finalizados”

Dias depois, o diretor foi informado que essa afirmação não era verdadeira. O diretor
concluiu logicamente que

(A) nenhum processo da empresa X foi finalizado.

(B) somente um processo da empresa X não foi finalizado.

(C) pelo menos um processo da empresa X não foi finalizado.

(D) foi finalizado pelo menos um processo que não se refere à empresa X.

(E) todos os processos finalizados não se referiam à empresa X.

REVISÃO DE VÉSPERA - MPGO - 2022
Prof. Brunno Lima

(FGV / FUNSAÚDE – CE / 2021) 
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(C) pelo menos um processo da empresa X não foi finalizado.

REVISÃO DE VÉSPERA - MPGO - 2022
Prof. Brunno Lima

GABARITO:

REVISÃO DE VÉSPERA - MPGO - 2022
Prof. Brunno Lima

(FGV / IBGE / 2022) 
A negação lógica da sentença “Toda cobra é verde ou venenosa” é:

(A) Nenhuma cobra é verde ou venenosa.

(B) Toda cobra não é verde ou não é venenosa.

(C) Existe cobra que não é verde nem é venenosa.

(D) Toda cobra verde não é venenosa.

(E) Nenhuma cobra venenosa é verde.
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REVISÃO DE VÉSPERA - MPGO - 2022
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(C) Existe cobra que não é verde nem é venenosa.

REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / SEFAZ – ES / 2022) 
A negação de “Nenhuma cobra voa” é

(A) Pelo menos uma cobra voa.

(B) Alguns animais que voam são cobras.

(C) Todas as cobras voam.

(D) Todos os animais que voam são cobras.

(E) Todas as cobras são répteis.
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REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(A) Pelo menos uma cobra voa.

REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / CBM – AM / 2022) 
Um antigo ditado diz: “Se há fumaça então há fogo”.

Uma sentença logicamente equivalente é

(A) se há fogo então há fumaça.

(B) se não há fumaça então não há fogo.

(C) se não há fogo, então não há fumaça.

(D) se não há fumaça pode haver fogo.

(E) se há fogo então pode haver fumaça.
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REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(C) se não há fogo, então não há fumaça.

REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / SSP – AM / 2022) 
Considere a afirmação:

“Hoje é sexta-feira e amanhã não trabalharei”.

A negação lógica dessa sentença é

(A) Hoje não é sexta-feira e amanhã trabalharei.

(B) Hoje não é sexta-feira ou amanhã trabalharei.

(C) Hoje não é sexta-feira, então amanhã trabalharei.

(D) Hoje é sexta-feira e amanhã trabalharei.

(E) Hoje é sexta-feira ou amanhã não trabalharei.
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REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(B) Hoje não é sexta-feira ou amanhã trabalharei.

REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / SSP – AM / 2022) 
Considere a sentença: “Se Amazonino é amazonense e Reno não é alagoano, então
Carlota não é carioca”.

Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é

(A) Se Carlota não é carioca, então Amazonino é amazonense e Reno não é alagoano.

(B) Se Amazonino não é amazonense e Reno é alagoano, então Carlota é carioca.

(C) Se Amazonino não é amazonense ou Reno é alagoano, então Carlota é carioca.

(D) Se Carlota é carioca, então Amazonino não é amazonense ou Reno é alagoano.

(E) Se Carlota é carioca, então Amazonino não é amazonense e Reno não é alagoano.
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REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(D) Se Carlota é carioca, então Amazonino não é amazonense ou Reno é alagoano.

REVISÃO DE VÉSPERA - MPGO - 2022
Prof. Brunno Lima

(FGV / PREFEITURA DE PAULÍNIA/ 2021) 
Considere a afirmação:

“Uma proposta, se apresentada com clareza, não é recusada”.

A negação lógica dessa afirmação é:

(A) Uma proposta é apresentada com clareza e é recusada.

(B) Uma proposta não é apresentada com clareza e é recusada.

(C) Se uma proposta não é apresentada com clareza, não é recusada.

(D) Se uma proposta não é recusada, foi apresentada com clareza.

(E) Se uma proposta não é recusada, não foi apresentada com clareza.
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REVISÃO DE VÉSPERA - MPGO - 2022
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(A) Uma proposta é apresentada com clareza e é recusada.

REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / SEFAZ – ES / 2022) 
Valter fala sobre seus hábitos no almoço:

Como carne ou frango.

Como legumes ou não como carne.

Como macarrão ou não como frango.

Certo dia, no almoço, Valter não comeu macarrão.
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REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

É correto afirmar que, nesse dia, Valter

(A) comeu frango e carne.

(B) não comeu frango nem carne.

(C) comeu carne e não comeu legumes.

(D) comeu legumes e carne.

(E) não comeu frango nem legumes.

REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(D) comeu legumes e carne.
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REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / SSP – AM / 2022) 
Considere as seguintes afirmativas a respeito de um objeto chamado biba:

Se biba é bala então não é bola.

Se biba não é bala então é babalu.

É correto concluir que

(A) se biba é bola então é babalu.

(B) se biba é babalu então é bola.

(C) se biba não é bola então é babalu.

(D) se biba não é babalu então é bola.

(E) se biba é bola então não é babalu.

REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(A) se biba é bola então é babalu.
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REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / SEFAZ – ES / 2022) 
Na mesa de Antônio há três gavetas: A, B e C. Uma gaveta contém documentos,
outra contém chocolates e a terceira contém dinheiro.

Sabe-se que das afirmativas a seguir sobre as gavetas somente uma é
verdadeira.

• A tem dinheiro.

• B não tem chocolates.

• C não tem dinheiro.

REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

Assim, é correto afirmar que

(A) A tem chocolates.

(B) B tem dinheiro.

(C) C tem chocolates.

(D) A tem documentos.

(E) B não tem documentos.
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REVISÃO DE VÉSPERA – MPGO – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(A) A tem chocolates.

OBRIGADO

Prof. Brunno Lima
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LÍNGUA PORTUGUESA

Prof. Felipe Luccas

@professorfelipeluccas Professor felipe luccas

t.me/professorfelipeluccas @professorfelip6
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QUESTÕES 2022

FGV
Prof. Felipe Luccas

Prof. Felipe Luccas

INTERPRETAÇÃO/ 
SEMÂNTICA

FGV
Prof. Felipe Luccas

Prof. Felipe Luccas
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FGV / 2022
Um cartaz de um loteamento dizia: “Se você adquirir um lote de terreno no Campus Inconfidência,
você vai ter como vizinhos as pessoas mais ricas e importantes da cidade! Você pode!” Nesse caso,
o apelo para que o comprador adquira o terreno se centraliza:
A na localização privilegiada;
B nos preços mais acessíveis;
C na facilidade do pagamento;
D na grande dimensão dos lotes;
E no relacionamento social.

Gabarito letra E. 

FGV / 2022
Uma escritora francesa, falando da felicidade, afirmou que: “A felicidade é uma bola atrás da qual
corremos enquanto rola e que chutamos logo que para”. Com esse pensamento, a escritora quer
dizer-nos que a felicidade humana:
A é um estado transitório em nossas vidas;
B depende de nosso estado de espírito;
C está sempre presente em nossa existência;
D se compara às nossas brincadeiras infantis;
E afasta a infelicidade para bem longe.

Gabarito letra A. 
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FGV / 2021
Todas as frases abaixo mostram linguagem figurada; a que mostra uma expansão da figura inicial,
com o emprego de outra expressão figurada, é:
A Felicidade é um lugar onde você pode pousar, mas não pode fazer seu ninho;
B Felicidade é como um beijo: você deve compartilhar para aproveitá-lo;
C Felicidade é uma escrivaninha muito pequena e uma grande cesta de lixo;
D Felicidade é um fluxo de caixa positivo;
E A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido.

Gabarito letra A. 

FGV / 2022
São famosas no Brasil as frases que os caminhoneiros escrevem nos para-choques ligadas à sua
atividade. A frase abaixo que é desligada dessa profissão é:
A Nas curvas do teu corpo capotei meu coração;
B O beijo é como cigarro: não sustenta, mas vicia;
C Perigo não é cavalo na pista, mas burro na direção;
D Paquere todas as mulheres, mas conserve a sua direita;
E Estepe e mulher é sempre bom ter de reserva.

Gabarito letra B. 
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FGV / 2022
O segmento abaixo que exemplifica o tipo de texto denominado instrucional é:
A As regras do condomínio estabelecem que os moradores não poderão manter animais de
estimação nos apartamentos;
B Economize para que, nas próximas férias, possa realizar aquele passeio dos seus sonhos pela
Europa;
C A cidade estava deserta em função do feriado prolongado e a Prefeitura instruiu a população
para que não visitasse os locais de grandes aglomerações;
D Todos estão cientes de que a inflação parece estar de volta, ainda que em índices menores;
E Uma vez aberta a caixa, conserve-se na geladeira, sendo aconselhável o consumo nos 3 ou 4 dias
seguintes.

Gabarito letra E. 

FGV / 2022
Observe o texto a seguir, de uma campanha publicitária:
Gripol – ajuda a conviver com a gripe Quando você ficar gripado, procure viver bem com ela.
Procure aliviar seu mal-estar com Gripol. É questão de dias e de ficar o melhor possível enquanto a
gripe dure.
O texto da publicidade tem por finalidade:
A mostrar a superioridade de Gripol sobre todos os concorrentes;
B destacar a eficiência do tratamento com Gripol;
C revelar o processo de tratamento utilizado
D convencer o leitor a comprar o medicamento;
E indicar a necessidade de conviver harmoniosamente com as moléstias.

Gabarito letra D. 
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FGV / 2022
Parônimos são vocábulos de forma semelhante, mas com distintos significados; assim, são
parônimos os verbos aspirar, expirar, conspirar, inspirar e respirar.
A frase abaixo em que um desses verbos foi empregado em seu significado adequado é:
A Felicidade é alguém para amar, algo para fazer e algo a que conspirar;
B Um sobrinho do coronel indicou-lhe a mulher do Batista; era uma moça de 20 anos, loura, assaz
bonita e digna de inspirar amores;
C Em todo caso, era impossível negá-lo; limitou-se a aplaudi-lo, e, quando a moça entrou em
convalescença, aconselhou os pais que a mandassem para algum arrabalde da cidade, a fim de
expirar ares melhores;
D Não me recorda um só dos argumentos que empreguei, nem talvez interesse conhecê-los, agora
que o século está a respirar; mas a ideia que me ficou deles é que eram irrespondíveis;
E Creio que os próprios espíritos de São Pedro e São Paulo houvessem escolhido aquela senhora
para aspirar os nomes que estão no Credo.

Gabarito letra B. 

FGV / 2021
A opção em que a passagem do discurso direto para o indireto é feita de forma adequada é:
A Maria acrescentou: “Eu sei agora que meu amigo partirá daqui em dois dias” / Maria acrescentou
que ela sabia então que seu amigo partiria daqui dois dias mais tarde;
B Seu professor lhe disse: “Refaça agora o trabalho” / Seu professor lhe disse que refizesse naquele
momento o trabalho;
C Baixando os olhos, Pedro disse: “É verdade que eu menti ontem” / Baixando os olhos, Pedro
disse que era verdade que ele mentiu no dia anterior;
D O operário confirmou: “Vou receber amanhã tudo o que mereço pelo meu trabalho” / O
operário confirmou que vai receber no dia seguinte tudo o que merece pelo seu trabalho;
E O menino explicou: “Eu estava aqui na sala quando minha irmã caiu e machucou o joelho” / O
menino explicou que estava ali na sala quando a irmã dele tinha caído e tinha machucado o joelho.

Gabarito letra B. 
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DIVERSAS

FGV
Prof. Felipe Luccas

Prof. Felipe Luccas

FGV / 2022
A conjunção E apresenta predominantemente o valor de adição, mas pode mostrar ainda o valor
adversativo (ou concessivo), consequência ou conclusão, finalidade, valor consecutivo, introduzir
uma explicação enfática, iniciar frases de alta intensidade afetiva (= interjeição), facilitar a
passagem de uma ideia a outra. A frase abaixo em que ela mostra valor adversativo, equivalente à
ideia de oposição, é:
A Quando tenho um pouco de dinheiro, compro livros; se sobrar algum, compro roupas e comida;
B Existem duas classes de escritores geniais: os que pensam e os que fazem pensar;
C Vocês sabem o que são os críticos? Gente que fracassou na literatura e na arte;
D Clássico é um livro que as pessoas elogiam e não leem;
E Pinta-se com o coração e a cabeça mais do que com as mãos.

Gabarito letra D. 

FGV: A Polícia Militar chegou e o bandido ficou com medo
O meliante foi preso e encaminhado para a delegacia
A rotina é sempre a mesma: tomo café e lavo a louça.
Vesti a camisa e pus a gravata
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FGV / 2022
A conjunção MAS aparece em muitas frases portuguesas, indicando uma contradição entre o
conteúdo da primeira afirmação e o da segunda. A frase abaixo em que essa conjunção tem valor
diferente é:
A Tem muito dinheiro, mas é muito infeliz;
B O filme é bom, mas um pouco chato;
C O time jogou bem, mas perdeu
D Ficou triste, mas quem não ficaria...;
E A prova estava fácil, mas obtive nota ruim.

Gabarito letra D. 

FGV: “Ou João ou Carlos será eleito presidente do clube”
“Tu ou os teus filhos vereis a revolução dos espíritos e costumes”

OBRIGADO

Prof. Felipe Luccas
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Prof. Renato da Costa
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MPE AL – FGV – 2018
Quando a alimentação do computador é desligada, esse tipo de
memória perde seu conteúdo. Esta característica é suficiente para
classificar esta memória como
A) dinâmica.
B) estática.
C) não volátil.
D) regravável.
E) volátil.

COMPESA – FGV – 2018
Dentro da organização dos computadores, as memórias têm a
finalidade de armazenar dados que serão empregados pelo
computador, de modo que ele possa executar suas tarefas. As
memórias podem ser classificadas pelo seu tempo de acesso,
capacidade, volatilidade etc.
Em um computador, a memória que possui o menor tempo de
acesso é
A) o disco rígido.
B) o CD-ROM.
C) a principal.
D) o cache.
E) o registrador.
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TJ BA – FGV – 2015
Na comparação entre drives HD e SSD, considere os seguintes
fatores:
I. custo por GB armazenado;
II. velocidade de leitura;
III. capacidade máxima de armazenagem;
IV. resistência a choques e durabilidade.
Está correto concluir que os drives com tecnologia HD apresentam
vantagens:

A) somente no fator I;
B) somente nos fatores I e III;
C) somente no fator IV;
D) somente nos fatores I, II e III;
E) em todos os fatores.

AL RO – FGV – 2018
Assinale a opção que indica o principal componente do computador
para que suas tarefas sejam executadas com rapidez.
A) A placa mãe.
B) O processador.
C) A memória RAM.
D) O hard disk.
E) A unidade de controle.
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FGV - 2018 - AL-RO
As letras do alfabeto em um teclado podem estar organizadas de diferentes
formas, dependendo do seu layout.
No Brasil, os padrões de teclado certificados pela ABNT são baseados no
padrão
a) HCESAR.
b) QWERTY.
c) AZERTY.
d) DVORAK.
e) BR-Nativo.

COMPESA – FGV – 2018
Dentro da organização dos computadores, as memórias têm a finalidade de
armazenar dados que serão empregados pelo computador, de modo que ele
possa executar suas tarefas. As memórias podem ser classificadas pelo seu
tempo de acesso, capacidade, volatilidade etc.
Em um computador, a memória que possui o menor tempo de acesso é
A) o disco rígido.
B) o CD-ROM.
C) a principal.
D) o cache.
E) o registrador.
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FGV – Polícia Militar do Estado do Amazonas – 2022
No contexto do Windows 10, assinale a extensão que está associada a arquivos
contendo imagens.
(A) .CSV
(B) .EXE
(C) .PNG
(D) .RAR
(E) .TXT

MPE RJ – FGV – 2019
Um professor precisa carregar as notas dos seus
setenta alunos numa planilha MS Excel 2010 BR, de
modo que ele possa calcular a média dos alunos e
imprimir uma lista alfabética com os resultados.
Para cada aluno, o professor dispõe do nome e das
notas numéricas de quatro avaliações.
Considere os extratos do conteúdo de três arquivos
com extensão “txt” exibidos a seguir.

61

62



32

MPE RJ – FGV – 2019
Desses arquivos, seria(m) adequado(s) para carga de
dados no Excel:
A) somente I;
B) somente II;
C) somente I e III;
D) somente II e III;
E) I, II e III.

FGV – Polícia Militar do Estado do Amazonas – 2022
Assinale o texto que, quando utilizado numa busca no Google, resultaria na
mensagem “Sua pesquisa não encontrou nenhum documento
correspondente”.
(A) “porta -porta”
(B) “porta-porta”
(C) porta - porta
(D) porta -porta
(E) porta-porta
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MPE RJ – FGV – 2016
No mecanismo de busca do Google, uma pesquisa com o texto

"mp" e "procuradoria"
produz mais de 300.000 resultados. É raro obter como resposta desse
mecanismo a mensagem “não encontrou nenhum documento
correspondente”.

Um exemplo de texto de busca que certamente provocaria essa
mensagem é:
A) "mp" e "procuradoria" -"federal"
B) "mp" e "procuradoria" e rj -federal
C) "mp" e "procuradoria" ou federal -"federal"
D) " mp" e "procuradoria" e rj "federal"
E )"mp" e "procuradoria" e rj -federal "federal"

CÂMARA DE ARACAJU SE – FGV – 2021
Isabela pretende enviar um e-mail para um grupo de colegas, de modo que
cada um deles receba o e-mail sem saber que outros o receberam.

O recurso usualmente encontrado para esse tipo de procedimento é
identificado nos aplicativos gerenciadores de e-mail por:
A) Cc
B) Cco
C) Fwd
D) Inbox
E) Outbox
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FGV – Polícia Militar do Estado do Amazonas – 2022
Considere as seguintes afirmativas sobre protocolos/endereços básicos
utilizados na Internet.
I. FTP é empregado para transferências de arquivos pela internet.
II. HTTP é empregado para acesso à Web por meio de mensagens

criptografadas seguras.
III.170.66.11.10 é um exemplo de endereço IP.

Está correto o que se afirma em
(A) I, somente.
(B) II, somente.
(C) III, somente.
(D) I e III, somente.
(E) I, II e III.

TCE SE – FGV – 2015
A figura a seguir ilustra um trecho de uma planilha LibreOffice Calc, com o
rastreamento de dependentes para as células C1 e B1 ligado.
A partir da figura, está correto concluir que a fórmula na célula B1 é:
A) = SOMA ( A1 + 30)
B) = SOMA ( A3 +10)
C) = A1 *4
D) = A3 +10
E) = A2 + 20
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PREFEITURA DE PAULÍNIA – FGV – 2016
Considere uma planilha MS Excel 2010 na qual as regiões A1:A10 e C1:C10 estão
preenchidas com números entre 10 e 90, aleatoriamente escolhidos.
Na região B1:B4 foram digitadas, na respectiva ordem, as seguintes fórmulas:

I. =SOMA($A$1:A1)
II. =A2+B2
III. =SOMA(A1:C3)
IV. =MÉDIA(A1;5;A3;C4)

Estão corretamente construídas
A) I e II, apenas.
B) I e IV, apenas.
C) II e III, apenas.
D) II, III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

FGV – IMBEL - 2021
Considere uma planilha MS Excel que contém notas de uma turma de alunos.
Nas células A1 até A5, respectivamente, as notas 8,7; 9,0; 10,0; 5,0; 8,0; e nas
células B1 até B5, respectivamente, os nomes Antonieta, Gabriel, Sebastião,
Bruna e Roberto.
• A célula E1 exibe a média das notas da turma (8,14).
• A célula E2 exibe a maior nota da turma (10,0).
• A célula E3 exibe o aluno com a maior nota (Sebastião).

Com relação à planilha descrita, assinale a fórmula que estaria correta na
célula E3.
A) =PROCH(E2;A:B;2;FALSO)
B) =PROCH(E2;A:B;2;VERDADEIRO)
C) =PROCV(E2;A:A;1;FALSO)
D) =PROCV(E2;A:B;2;FALSO)
E) =PROCV(E2;B:B;1; VERDADEIRO)
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FGV – Polícia Militar do Estado do Amazonas – 2022
João preparou um longo documento sobre suas viagens no MS Word 2010,
onde ocasionalmente usou o termo “lazer” grafado como “laser”. Para localizar
precisamente essas ocorrências, certas e erradas, João decidiu usar o
Localização Avançada do Word com as opções “Localizar apenas inteiras” e
“Usar caracteres curinga” acionadas.

Assinale o termo a localizar que João deve usar no comando de busca.
(A) la$er
(B) la(*)er
(C) la*er
(D) la?er
(E) la[s,z]er

SEFIN RO – FGV – 2018
Considere o documento MS Word, cujo conteúdo é exibido a seguir.

Goiaba,
Batata,
Banana,
Beringela,

Nesse documento é realizada uma busca, por meio do comando Localização
avançada, na qual a opção Usar caracteres curinga foi acionada, e o texto de
busca é

[B]*?a,
Assinale a opção que indica o número de palavras que seriam localizadas

nas condições acima descritas.

A) Zero. B) Uma. C) Duas. D) Três. E) Quatro.
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PM SP – FGV – 2021
Um recurso extremamente importante nos editores de texto é o comando de
localização. No MS Word, o comando Localização avançada permite várias
opções de busca, como no quadro a seguir.

Assinale o texto de busca que localizaria
as ocorrências das palavras “avisar” e “avizar”,
mas não localizaria as palavras “aviar” e
“avistar”.
A) avi*ar
B) Avis-zar
C) vi[s ou z]ar
D) avi?ar
E) Avi#sz#ar

MPE RJ – FGV – 2016
Na localização avançada do MS Word 2010, onde podem ser consideradas
eventuais ocorrências de “caracteres curinga”, o emprego do texto

c [ !é ] lula
na caixa “Localizar” provocaria a localização do termo:
A) caélula
B) celula
C) céalula
D) célula
E) clula
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MPE AL – FGV – 2018
Observe as figuras a seguir retiradas do MS Word.
Antes

Depois

Com relação às figuras apresentadas, assinale a opção que estava ativada entre
o antes e o depois.
A) Comparar.
B) Controlar Alterações.
C) Ortografia e Gramática.
D) Painel de Revisão.
E) Restringir Edição.

SEPOG RO – FGV – 2017
Analise o texto a seguir, criado no MS Word 2010, versão em Português.

O recurso aplicado à letra N no início do parágrafo, de modo a criar o
efeito mostrado, foi
A) aumentar o tamanho da fonte.
B) smartArt.
C) subscrito.
D) letra capitular.
E) versalete.
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PROCEMPA – FGV – 2014
O texto a seguir foi digitado no Word do pacote MS Office 2010 BR. A sigla
PROCEMPA foi criada por meio de um recurso desse editor de textos.

Ao texto, inicialmente à esquerda, foi aplicado
o alinhamento justificado por meio de um atalho
de teclado. O atalho de teclado aplicado ao texto
e o recurso empregado na sigla PROCEMPA, são
conhecidos, respectivamente, por
A) Ctrl + J e FontArt
B) Ctrl + J e WordArt
C) Ctrl + J e SmartArt
D) Ctrl + D e WordArt
E) Ctrl + D e FontArt

COMPESA – FGV – 2016
A ferramenta no sistema operacional Windows 2012, que impede o acesso de
usuários não autorizados ao computador por meio das redes de computadores,
controlando o fluxo de dados de entrada e saída, é denominado
A) controlador de domínio.
B) criptografia.
C) software antivírus.
D) software antispyware.
E) firewall.
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FBN – FGV – 2013
No que diz respeito aos conceitos na área de proteção e segurança da
informação, um termo é utilizado para designar alguns tipos de condutas
fraudulentas que são cometidas na rede. É uma espécie de fraude que furta
dados de identidade, senha de banco, número de cartão de crédito e
informações confidenciais de empresas. O infrator utiliza as informações para
fazer saques e movimentações bancárias ou outras operações em nome da
vítima.

Assinale a alternativa que indica esse termo.
A) phishing.
B) sniffing.
C) cooking.
D) bullying.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU – FGV – 2021
No Windows, um nome de arquivo que contém caracteres inválidos e NÃO
seria aceito é:
A) amostra-gratis.doc
B) 12345.txt
C) 12-09-2021.xls
D) relatorio*.pdf
E) abc.txt.gif
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FGV - 2014 - FUNARTE
Maria está tentando localizar um arquivo no seu computador por meio do
Windows Explorer. Como ela não está bem certa sobre o nome do arquivo, a
busca é feita como mostrado a seguir.

*maria?.doc*
Um nome de arquivo que poderia estar no resultado dessa busca é:

A) docmaria23.docx;
B) docmaria.txt;
C) docmaria1.docx;
D) doc3maria.docm;
E) maria1.xls.
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OBRIGADO

@prof.renatodacosta

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Prof. Elisabete Moreira
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01. (FGV) Na gestão por resultados, cabe ao gestor tomar decisões com base
em critérios como eficiência, eficácia, viabilidade e aceitabilidade.
Sobre o papel do gestor e a gestão por resultados na administração pública,
é correto afirmar que:
(A) é inflexível, dada a atenção elevada aos mecanismos de mensuração, ao
mesmo tempo que tem níveis altos de accountability gerados por objetivos
mensuráveis e transparentes;
(B) é flexível, dada a atenção reduzida aos processos burocráticos, ao
mesmo tempo que tem níveis altos de accountability gerados por objetivos
mensuráveis e transparentes;

Prof. Elisabete Moreira
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(C) é flexível, dada a atenção elevada aos mecanismos de mensuração, ao
mesmo tempo que tem níveis baixos de accountability gerados por objetivos
mensuráveis, porém opacos;
(D) é inflexível, dada a atenção reduzida aos processos burocráticos, ao
mesmo tempo que tem níveis baixos de accountability gerados por objetivos
não mensuráveis mesmo que transparentes;
(E) é flexível, dada a atenção reduzida aos mecanismos de mensuração, ao
mesmo tempo que tem níveis baixos de accountability gerados por objetivos
mensuráveis e transparente

Prof. Elisabete Moreira

02. (FGV) Os conselhos de gestão agem como a arena de interação e debate
entre os componentes políticos e os movimentos sociais. Um dos principais
fatores relacionados ao sucesso dos movimentos sociais no propósito de
impactar as políticas públicas está centrado no acesso aos decisores, para o
qual os conselhos de gestão funcionam como mecanismos formais que
visam garantir esse acesso.
Sobre os conselhos de gestão e sua contribuição para a participação social
na formulação de políticas públicas, é correto afirmar que são:
(A) espaços públicos estatais capazes de criar oportunidades para auxiliar o
Poder Executivo cuja eficácia é positivamente impactada pelos instrumentos
legais desenvolvidos em sua base legal e que possuem total controle dos
fundos que gerem;

Prof. Elisabete Moreira
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(B) espaços públicos estatais capazes de criar oportunidades para auxiliar o
Poder Legislativo cuja eficácia é positivamente impactada pelos
instrumentos legais desenvolvidos em sua base legal e que possuem total
controle dos fundos que gerem;
(C) espaços públicos não estatais cuja contribuição é altamente dependente
das oportunidades abertas pelo Poder Executivo local e cuja eficácia é
negativamente impactada por não possuírem instrumentos capazes de
corrigir a assimetria informacional acerca da condição dos fundos que
gerem;

Prof. Elisabete Moreira

(D) organizações do terceiro setor cuja contribuição é altamente
dependente das oportunidades abertas pelo Poder Executivo local e cuja
eficácia é negativamente impactada por não possuírem instrumentos
capazes de corrigir a assimetria informacional acerca da condição dos
fundos que gerem;
(E) organizações do terceiro setor cuja contribuição é altamente
dependente das oportunidades abertas pelo Poder Executivo local e cuja
eficácia é positivamente impactada pelos instrumentos legais desenvolvidos
em sua base legal e que possuem total controle dos fundos que gerem.

Prof. Elisabete Moreira
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03. (FGV) Veja a seguir a tirinha do cartunista argentino Quino. Nela, o
termo “burocracia” está sendo usado com um sentido negativo.

Prof. Elisabete Moreira

Entretanto, conforme elucidado pelo sociólogo Robert Merton, o que é
entendido como algo negativo na burocracia são suas disfunções, e não o
modelo em si. Nesse sentido, uma das disfunções da burocracia identificada
por Merton é a:

(A) impessoalidade nas relações entre os funcionários;

(B) instabilidade da ordem vigente;

(C) baixa conformidade com rotinas e procedimentos;

(D) ausência de sinais de autoridade.

(E) perda da visão do conjunto dos objetivos organizacionais;

Prof. Elisabete Moreira
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04. (FGV) A gestão burocrática baseada no marco teórico de Weber
caracteriza-se pelo exercício hierárquico da autoridade, com ênfase na
aplicação impessoal de regras racionais e formais. Dentre os diversos
problemas advindos desse modelo estão a rigidez do comportamento
institucional, a adesão literal às regras e o cumprimento acrítico de ordens
ignorando a razoabilidade e os possíveis efeitos adversos. Em resposta a
esse modelo surge o paradigma pós-burocrático da New Public
Management (NPM).
A NPM busca soluções para os problemas da burocracia weberiana, dentre
essas soluções estão a quebra da opacidade burocrática por meio da:

Prof. Elisabete Moreira

(A) centralização decisória de gestão e a substituição progressiva do foco em
procedimentos pelo accountability de resultados;
(B) descentralização da gestão e o reforço progressivo do foco em
procedimentos apoiado no accountability de resultados;
(C) delegação de responsabilidades e o aumento da autonomia de alocação
de recursos, substituindo o controle ex post pelo controle ex ante;
(D) reforço de relações contratuais e a substituição do controle ex ante pelo
controle ex post focado no accountability de resultados;
(E) descentralização da gestão e a substituição progressiva do foco em
procedimentos pelo accountability de resultados.

Prof. Elisabete Moreira
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05. (FGV) A fase que marcou a evolução do modelo gerencial de
Administração, denominada “gerencialismo puro”, está diretamente
relacionada com

a) o atendimento e a qualidade.

b) a cidadania e a equidade.

c) a eficiência e a redução de custos.

d) a gestão da qualidade e os processos.

e) a transparência e a descentralização.

Prof. Elisabete Moreira

06. (FGV) A evolução dos paradigmas da administração pública nos leva a
reconhecer nas últimas décadas, no âmbito do Novo Serviço Público, a
ascensão do conceito de coprodução. A coprodução pode ser definida de
maneira ampla por alguns autores e a sua prática pode variar em diferentes
contextos e áreas de políticas públicas. Entretanto, há um consenso do que
a coprodução não é, o que ajuda consideravelmente a compreender os
contornos desse paradigma.

Nesse sentido, a coprodução pode ser definida como:

Prof. Elisabete Moreira
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a) indivíduos participando de fóruns comunitários;

b) consumerismo ativo para garantir recebimento de serviços públicos de
qualidade;

c) colaboração interorganizacional quando envolvendo organizações
privadas com fins lucrativos;

d) cogestão organizacional ou gestão compartilhada entre duas
organizações;

e) agentes públicos e cidadãos contribuindo para definição e produção do
serviço público.

Prof. Elisabete Moreira

07. (FGV) Um dos aspectos mais relevantes do processo de reforma do
Estado que vem ocorrendo desde a década de 80 em grande parte dos
países ocidentais é a mudança do modelo de gestão pública, do paradigma
burocrático para o gerencial. Não se incluem entre os atributos
característicos do paradigma gerencial na administração pública os itens:
1 - Ênfase na eliminação das rotinas, na flexibilidade dos procedimentos e
na qualidade dos bens e serviços.
2 - A orientação para a busca de resultados em atendimento às demandas
dos cidadãos.
3 - A responsabilização por resultados segundo critérios de prioridade
política.

Prof. Elisabete Moreira
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4 - A profissionalização e capacitação contínua dos servidores públicos.
5 - A gestão participativa, com o envolvimento dos membros das agências
públicas e da sociedade na escolha dos seus dirigentes e na avaliação do
desempenho e dos resultados das atividades realizadas.

a) 3 e 5
b) 4 e 5
c) 3 e 4
d) 2 e 4
e) 1 e 2

Prof. Elisabete Moreira

08. (FGV) O Plano Diretor para a Reforma do Aparelho do Estado, de 1995,
procurou instituir um modelo que seguia os pressupostos de um Estado
Regulador. Sobre o Estado Regulador, indique a opção incorreta.
a) Utiliza-se de agências reguladoras para fazer cumprir as políticas de
governo no que tange à intervenção estatal nos mercados monopolistas.
b) Adota uma posição de não-intervenção no mercado, resgatando o modelo
de Estado mínimo, baseado na teoria econômica clássica.

Prof. Elisabete Moreira
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c) Atua como indutor do crescimento econômico, ocupando espaços onde a
iniciativa privada não tem interesse, como no setor de infraestrutura.
d) Utiliza-se de instrumentos de intervenção no mercado com base na ação
de empresas estatais e na detenção de monopólios de setores estratégicos.
e) Utiliza-se das agências reguladoras para intervir na economia de modo a
equilibrar os interesses da sociedade, Estado e mercado.

Prof. Elisabete Moreira

09. (FGV) Indique a opção que completa corretamente a frase a seguir:
Os programas de qualidade têm como foco as necessidades dos
....................., buscam a maior .......................... dos processos, evitando
........................
Caracterizam-se pela ..................... e ..................
a) fornecedores / efetividade / a repetição de tarefas. / horizontalização das
estruturas organizacionais/ mudanças drásticas.
b) clientes internos e externos da organização / eficiência/ desperdícios. /
participação de toda a equipe / melhoria contínua.

Prof. Elisabete Moreira
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c) acionistas / eficiência / desperdícios. / subordinação às decisões da
diretoria / melhoria contínua.
d) clientes internos da organização / eficácia / a horizontalização das tarefas.
/ mudança fundamental dos processos / melhoria contínua.
e) Stakeholders / efetividade / a repetição de tarefas./ busca de padrões de
desempenho / mudanças fundamentais.

Prof. Elisabete Moreira

10. (FGV) O déficit fiscal do Estado, aliado ao processo de democratização do
país, tem levado o cidadão a exigir uma melhor prestação de serviços.
Escolha a opção que explicita corretamente os instrumentos voltados para a
gestão de resultados.
a) Excelência na prestação de serviços e maior produtividade.
b) Competitividade e programas de qualidade.
c) Avaliação de desempenho e combate à corrupção.
d) Reengenharia e tecnologia da informação.
e) Fixação de padrões de desempenho e controle externo.

Prof. Elisabete Moreira
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11. (FGV) O modelo gerencial de administração pública pode ser identificado
como gerencial puro, consumerism e public service orientation, cada um com
focos distintos. Indique a opção que indica corretamente o público alvo das
ações do modelo consumerism.
a) O cliente consumidor.
b) O contribuinte.
c) O cidadão.
d) O cidadão-usuário.
e) O usuário contribuinte.

Prof. Elisabete Moreira

12. (FGV) Marshall (1964) apresenta uma importante contribuição sobre as
causas históricas de desenvolvimento da sociedade e do conceito de
cidadania.. Na coluna A, à esquerda, encontra-se a fase histórica e na coluna
B, à direita, o tipo de luta social predominante:

Prof. Elisabete Moreira
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Prof. Elisabete Moreira

Relacione a coluna A com a coluna B e assinale a opção que indica as
relações corretas.

a) AI–BII; AII-BI; AIII-BIII.
b) AI–BI; AII-BII; AIII-BIII.
c) AI–BI; AII-BIII; AIII-BII.
d) AI–BII; AII-BIII; AIII-BI.
e) AI–BIII; AII-BI; AIII-BII.

Prof. Elisabete Moreira
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13. (FGV) A descentralização foi tema presente nas reformas britânica e
norte-americana, que buscaram estruturar um modelo pós-burocrático de
administração pública. Julgue as sentenças relativas aos objetivos da
descentralização nos diferentes modelos.
I. O objetivo da descentralização no public service orientation estava em
estabelecer uma interface entre os cidadãos e a administração pública de
modo a fazer valer os direitos democráticos de participação, equidade e
justiça.
II. O consumerism fazia uso da descentralização não só administrativa, mas
também política, que tinha entre seus objetivos a delegação de autoridade,
para aproximar os usuários dos serviços públicos de modo a facilitar sua
fiscalização.

Prof. Elisabete Moreira

III. A descentralização não fazia parte do escopo de reforma do gerencialismo
puro, visto que sua principal preocupação estava na diminuição de custos do
setor público e, sendo a descentralização um processo dispendioso, não foi
utilizada nesse modelo.
IV. A tradição de descentralização em estados federativos, nos EUA,
favoreceu a implementação do managerialism, resultando em um sucesso
maior que no governo centralizado de Margareth Thatcher, na Grã-
Bretanha.

Prof. Elisabete Moreira
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Estão corretas:

a) As afirmativas I, III e IV.
b) As afirmativas I e II.
c) As afirmativas I e IV.
d) As afirmativas II e IV.
e) As afirmativas III e IV.

Prof. Elisabete Moreira

14. (FGV) Com relação às mudanças no papel do Estado, apresentadas no
Plano Diretor para a reforma do aparelho do Estado, de 1995, classifique as
opções a seguir em Verdadeiras (V) ou Falsas (F).
( ) Na reforma, a redefinição do papel do Estado adquiriu importância
decisiva diante de sua forte presença na economia internacional e de sua
impossibilidade de atender com eficiência à sobrecarga de demandas a ele
dirigidas, sobretudo na área econômica.
( ) A reforma devia ser entendida dentro do contexto da redefinição do papel
do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento
econômico e social pela via da produção de bens e serviços, transferindo
para o setor privado as atividades que podem ser controladas pelo mercado.

Prof. Elisabete Moreira
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( ) Na reforma, o Estado delegou ao setor privado seu papel de executor ou
regulador direto de serviços, mantendo-se entretanto como provedor ou
promotor desses, principalmente dos serviços sociais – essenciais para o
desenvolvimento, para a democracia e para uma distribuição de renda mais
justa.
( ) A reforma buscou o fortalecimento das funções de coordenação e
prestação de serviços pelo Estado, particularmente no nível federal, e a
progressiva desconcentração vertical das funções executivas no campo da
prestação de serviços sociais e de infraestrutura.

Prof. Elisabete Moreira

Assinale a opção correta.

a) F, F, F, V
b) V, F, V, F
c) V, V, V, F
d) V, F, V, V
e) F, V, F, F

Prof. Elisabete Moreira
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15. (FGV) O Modelo de Excelência em Gestão (MEG) da Fundação Nacional
da Qualidade (FNQ) incorpora à sua base conceitual o ciclo:

a) GUT (Gravidade; Urgência; Tendência).

b) PDCA (Planejar; Executar; Verificar; Agir).

c) DMAIC (Definir; Medir; Analisar; Melhorar; Controlar).

d) PDCL (Planejar; Executar; Verificar; Aprender).

e)TQC (Controle Total da Qualidade).

Prof. Elisabete Moreira

16. (FGV) A excelência nos serviços públicos está atrelada às melhorias
acumuladas no processo de modernização e voltada ao atingimento do grau
ótimo de prestação dos serviços públicos ao cidadão. O conceito de
qualidade na Administração pública reflete essa busca, com a utilização de
ferramentas e metodologias, como o modelo de excelência desenvolvido
pela Fundação Nacional de Qualidade (FNQ),
a) que apenas pode ser aplicado a entidades integrantes da Administração
que se submetam ao regime jurídico de direito privado, como as sociedades
de economia mista.
b) que quando aplicado no setor público, necessita de diagnóstico prévio
para identificar os critérios e fundamentos aderentes ao órgão e entidade,
com o desenvolvimento de uma matriz específica.

Prof. Elisabete Moreira
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c) que propicia às entidades da Administração pública e aos servidores o
acesso a treinamentos e serviços, porém não à avaliação propriamente dita,
que é voltada apenas ao setor privado.
d) que permite às organizações avaliarem o grau de excelência atingido, a
partir da utilização de um sistema de pontuação apresentado com base nos
critérios de excelência da Fundação.
e) que embora não aplicável ao setor público, pode servir de parâmetro para
o desenvolvimento de modelos próprios de excelência, os quais, por seu
turno, podem concorrer à premiação promovida pela Fundação.

Prof. Elisabete Moreira
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OBRIGADA

Prof. Elisabete Moreira

NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA

Prof. Ricardo Campanario
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EDITAL FGV – Prova 01/05/22

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E SECRETÁRIO ASSISTENTE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Noções de Arquivologia. Princípio da proveniência. Teoria das três idades de
arquivo. Gestão de documentos. Protocolo. Instrumentos de gestão de
documentos. Plano de classificação. Tabelas de temporalidade. Arquivos
permanentes: arranjo e descrição. Preservação, conservação e restauração
de documentos arquivísticos.

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

O princípio da proveniência (ou princípio de respeito aos fundos), é considerado o “Princípio básico da arquivologia segundo o qual o arquivo
produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos de outras entidades produtoras”, de acordo com o
DBTA. Possui duas vertentes:

1. Respeito aos Fundos: a distinção e indivisibilidade do fundo de um arquivo, isolando e circunscrevendo a entidade que constitui o
fundo.

2. Respeito à ordem original e estrutura de um fundo: respeitando ou restabelecendo a ordem interna do fundo. Conservar o arranjo
dado pela entidade produtora ou o fluxo orgânico no qual os documentos foram produzidos.

 Ordem Material – ordem de organização física dos documentos.
 Ordem Intelectual – sequência lógica de produção dos documentos.

Lembre-se!

Respeito aos Fundos – ordem externa, garante integridade.

Respeito à Ordem Original – ordem interna, conserva arranjo.

Princípio da Proveniência
Fundos: Ordem Interna x Ordem Externa
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Questão Comentada
01. (FGV/PC-AM/2022) De acordo com Eliezer Pires da Silva (2009), a partir do século XIX

emergiu uma visão dos arquivos que se relaciona com a invenção das tradições nacionais
como via explicativa para a constituição do modelo de instituição arquivística para a custódia
de acervos culturalmente importantes de um país. Nesse contexto, destaca-se a experiência
francesa na formulação de argumentos conceituais sobre elementos constitutivos da
totalidade de cada arquivo enquanto conjunto de documentos. O conceito arquivístico em
que o arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado
aos de outras entidades produtoras é denominado

a) Ordem Original
b) Princípio da Proveniência
c) Gestão de Documentos
d) Avaliação Arquivística
e) Classificação Arquivística
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Questão Comentada
01. (FGV/PC-AM/2022) De acordo com Eliezer Pires da Silva (2009), a partir do século XIX

emergiu uma visão dos arquivos que se relaciona com a invenção das tradições nacionais
como via explicativa para a constituição do modelo de instituição arquivística para a custódia
de acervos culturalmente importantes de um país. Nesse contexto, destaca-se a experiência
francesa na formulação de argumentos conceituais sobre elementos constitutivos da
totalidade de cada arquivo enquanto conjunto de documentos. O conceito arquivístico em
que o arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado
aos de outras entidades produtoras é denominado

a) Ordem Original
b) Princípio da Proveniência
c) Gestão de Documentos
d) Avaliação Arquivística
e) Classificação Arquivística
GABARITO - B
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Questão Comentada
02. (FGV/COMPESA/Assistente de Saneamento e Gestão) Mário, em seu primeiro dia de estágio

em um escritório da COMPESA, decidiu organizar o setor de arquivos, separando os
documentos com base na temática comum. Em relação à atitude do estagiário, é correto
afirmar que ele violou o princípio da:

a) pertinência.
b) reversibilidade.
c) proveniência.
d) veracidade.
e) unicidade.

Arquivologia para Concursos
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a) Territorialidade (ou Proveniência Territorial): documento fica próximo de onde foi produzido.

b) Pertinência (ou Pertinência Temática ou Temático): reclassifica o documento de acordo com o assunto. Nega Proveniência.

c) Pertinência Territorial: documento deve ser transferido em função do conteúdo (local com que se relaciona).

d) Proveniência / Respeito aos Fundos: manutenção no respectivo fundo. Relação orgânica-estrutural.

e) Ordem Original (estrutura interna): arquivo deve conservar o arranjo original.

f) Organicidade: Relação natural entre documentos de um arquivo em decorrência das atividades da entidade produtora. Espelham a
estrutura, funções e atividades.

g) Reversibilidade: procedimento ou tratamento empreendido em arquivos pode ser revertido, se necessário.

h) da Autenticidade: não sofreu alteração. Não se relaciona com o conteúdo.

i) da Confiabilidade (ou Veracidade): é real, independentemente da forma. Foco no conteúdo.

j) da Naturalidade (ou Cumulatividade): acumulação progressiva, natural e orgânica.

Alguns Princípios de Arquivística
Cobrados recentemente pela FGV
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Questão Comentada
02. (FGV/COMPESA/Assistente de Saneamento e Gestão) Mário, em seu primeiro dia de estágio

em um escritório da COMPESA, decidiu organizar o setor de arquivos, separando os
documentos com base na temática comum. Em relação à atitude do estagiário, é correto
afirmar que ele violou o princípio da:

a) pertinência.
b) reversibilidade.
c) proveniência.
d) veracidade.
e) unicidade.
GABARITO - C

Para o DBTA é um princípio básico da arquivologia segundo o qual o arquivo produzido por uma entidade
coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos de outras entidades produtoras. Também
chamado princípio do respeito aos fundos.

Já para Heloisa Bellotto “o princípio da Proveniência fixa a identidade do documento relativamente ao seu
produtor. Por esse princípio, os arquivos devem ser organizados obedecendo à competência e as
atividades da instituição ou pessoa legitimamente responsável por sua produção, acumulação ou guarda de
documentos. Arquivos originários de uma instituição ou de uma pessoa devem manter a individualidade,
dentro de seu contexto orgânico de produção não devendo ser mesclados, no arquivo, a outros de origem
distinta”.
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Questão Comentada
03. (FGV/ALERO/Analista Legislativo) No contexto do arquivo permanente a organização interna

de um fundo de arquivo é feita pelo arquivista e deve ser orientada pela aplicação do
princípio arquivístico denominado:

a) unicidade.
b) ordem original.
c) imprescritibilidade.
d) autenticidade.
e) imparcialidade.
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Questão Comentada
03. (FGV/ALERO/Analista Legislativo) No contexto do arquivo permanente a organização interna

de um fundo de arquivo é feita pelo arquivista e deve ser orientada pela aplicação do
princípio arquivístico denominado:

a) unicidade.
b) ordem original.
c) imprescritibilidade.
d) autenticidade.
e) imparcialidade.
GABARITO - B

Para o DBTA, o princípio do Respeito a Ordem Original é o princípio
segundo o qual o arquivo deveria conservar o arranjo dado pela
entidade coletiva, pessoa ou família que o produziu, ou seja, ele deve
ser alocado em seu lugar original, respeitando o fundo de onde
provém, além de respeitar o fluxo natural orgânico em que o
documento foi produzido. Também conhecido por princípio da Ordem
Primitiva ou da “Santidade” da Ordem Original.
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Teoria das Três Idades de Arquivo
Arquivos Corrente, Intermediário e Permanente
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Questão Comentada
04. (FGV/ALERO/Analista Legislativo) Dentro do conceito de gestão de documentos, sobre os tipos de arquivo,
assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Arquivo corrente é o conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, por seu valor primário, é objeto
de consulta frequente pelo órgão ou entidade que o produziu e ao qual compete sua administração.
( ) Arquivo intermediário é o conjunto de documentos originários de arquivos correntes com uso muito
frequente pelo órgão ou entidade que o produziu e que aguarda eliminação.
( ) Arquivo permanente é o conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em função de seu valor
secundário.
Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a ordem apresentada.
a) F – V – F.
b) F – V – V.
c) V – F – V.
d) V – V – F.
e) F – F – V.
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Questão Comentada
04. (FGV/ALERO/Analista Legislativo) Dentro do conceito de gestão de documentos, sobre os tipos de arquivo,
assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Arquivo corrente é o conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, por seu valor primário, é objeto
de consulta frequente pelo órgão ou entidade que o produziu e ao qual compete sua administração.
( ) Arquivo intermediário é o conjunto de documentos originários de arquivos correntes com uso muito
frequente pelo órgão ou entidade que o produziu e que aguarda eliminação.
( ) Arquivo permanente é o conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em função de seu valor
secundário.
Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a ordem apresentada.
a) F – V – F.
b) F – V – V.
c) V – F – V.
d) V – V – F.
e) F – F – V.
GABARITO - C
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Questão Comentada
05. (FGV/SEPOG RO/Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental) Em relação à gestão
de documentos, analise as afirmativas a seguir.
I. Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou os que, mesmo sem
movimentação, constituam consultas frequentes.
II. Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos
órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou
recolhimento para guarda permanente.
III. Consideram-se documentos permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico,
probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados.
Está correto o que se afirma em:
a) II, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
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Questão Comentada
05. (FGV/SEPOG RO/Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental) Em relação à gestão
de documentos, analise as afirmativas a seguir.
I. Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou os que, mesmo sem
movimentação, constituam consultas frequentes.
II. Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos
órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou
recolhimento para guarda permanente.
III. Consideram-se documentos permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico,
probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados.
Está correto o que se afirma em:
a) II, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
GABARITO - E

133

134



68

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
06. (FGV/PC-AM/2022) De acordo com a literatura arquivística, o valor atribuído a um
documento em função do interesse que possa ter para outros usuários, tendo em vista sua
utilidade para fins diferentes daqueles para os quais foi originalmente produzido é denominado
valor
a) primário
b) secundário
c) terciário
d) de prova
e) corrente

 Valor Primário – é atribuído a um documento em função do interesse que possa ter para a
entidade produtora, levando-se em conta a sua utilidade para fins administrativos, e seu valor
legal e fiscal.

 Valor Secundário – valor atribuído a um documento em função do interesse que possa ter
para a entidade produtora e outros usuários, tendo em vista a sua utilidade para fins
diferentes daqueles para os quais foi originalmente produzido.
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Natureza dos Arquivos
Valores Primários e Secundários
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Questão Comentada
06. (FGV/PC-AM/2022) De acordo com a literatura arquivística, o valor atribuído a um
documento em função do interesse que possa ter para outros usuários, tendo em vista sua
utilidade para fins diferentes daqueles para os quais foi originalmente produzido é denominado
valor
a) primário
b) secundário
c) terciário
d) de prova
e) corrente
GABARITO - B
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Gestão de Documentos
5 operações + 1ª e 2ª idade + destinação

 Lei 8.159/1991, artigo 3o: Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos
e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento
em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda
permanente.
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Gestão de Documentos
Fases da Gestão de Documentos

 Em relação aos níveis de aplicação de um programa de gestão de documentos, a título de prova, necessário saber que temos 4 níveis:

NÍVEL MÍNIMO

Estabelece que o governo deve contar, ao menos, com programas de retenção e eliminação de documentos e procedimentos para
recolhimento ao Arquivo Nacional daqueles de valor permanente.

NÍVEL MÍNIMO AMPLIADO

Complementa o mínimo, com a existência de um ou mais centros de arquivamento intermediário.

NIVEL INTERMEDIÁRIO

O nível intermediário compreende os dois primeiros (mínimo e mínimo ampliado), bem como a adoção de programas básicos que consistem,
geralmente, em elaboração e gestão de formulários, elaboração de sistemas de arquivos corrente, gestão de correspondência e documentos
vitais etc.

NÍVEL MÁXIMO

O nível máximo inclui todos os níveis já descritos (mínimo, mínimo ampliado e intermediário), complementados por gestão de diretrizes
administrativas, de correspondência e telecomunicações, de máquinas copiadoras, uso de recursos de automação etc.
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Gestão de Documentos
Níveis de Aplicação
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Questão Comentada
07. (FGV/PC-AM/2022) De acordo com a Unesco – Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura, a aplicação de um programa de gestão de documentos pode
se dar em quatro níveis. O nível no qual a instituição conta ao menos com programas de
retenção e eliminação de documentos e define procedimentos para recolher à instituição
arquivística pública aqueles de valor permanente é o
a) Nivel excelente
b) Nivel intermediário
c) Nivel mínimo ampliado
d) Nivel máximo
e) Nivel mínimo
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Questão Comentada
07. (FGV/PC-AM/2022) De acordo com a Unesco – Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura, a aplicação de um programa de gestão de documentos pode
se dar em quatro níveis. O nível no qual a instituição conta ao menos com programas de
retenção e eliminação de documentos e define procedimentos para recolher à instituição
arquivística pública aqueles de valor permanente é o
a) Nivel excelente
b) Nivel intermediário
c) Nivel mínimo ampliado
d) Nivel máximo
e) Nivel mínimo
GABARITO - E
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Questão Comentada
08. (FGV/PC-AM/2022) Devemos entender por ciclo vital dos documentos as sucessivas fases
por que passam os documentos de um arquivo, desde a produção até a guarda permanente
ou eliminação. A fase da gestão de documentos que compreende os elementos de controle
relacionados às atividades de protocolo e às técnicas específicas de classificação, organização
e elaboração de instrumentos de recuperação da informação, além da gestão de arquivos
correntes e intermediários, é a
a) 1ª fase - Produção
b) 2ª fase - Utilização
c) 3ª fase - Destinação
d) 4ª fase – Permanente
e) 5ª fase - Histórico
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Questão Comentada
08. (FGV/PC-AM/2022) Devemos entender por ciclo vital dos documentos as sucessivas fases
por que passam os documentos de um arquivo, desde a produção até a guarda permanente
ou eliminação. A fase da gestão de documentos que compreende os elementos de controle
relacionados às atividades de protocolo e às técnicas específicas de classificação, organização
e elaboração de instrumentos de recuperação da informação, além da gestão de arquivos
correntes e intermediários, é a
a) 1ª fase - Produção
b) 2ª fase - Utilização
c) 3ª fase - Destinação
d) 4ª fase – Permanente
e) 5ª fase – Histórico
GABARITO - B
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Questão Comentada
09. (FGV/INEA/Analista Ambiental) Gestão de documentos de arquivo é “o conjunto de
procedimentos técnicos referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento
em fase corrente e intermediária, visando à sua eliminação ou recolhimento para guarda
permanente”. Com relação às fases da gestão de documentos, assinale a alternativa correta.
a) Produção, utilização e destinação.
b) Produção, preservação e destinação.
c) Produção, indexação e classificação.
d) Produção, destinação e indexação.
e) Produção, classificação e preservação.
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Questão Comentada
09. (FGV/INEA/Analista Ambiental) Gestão de documentos de arquivo é “o conjunto de
procedimentos técnicos referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento
em fase corrente e intermediária, visando à sua eliminação ou recolhimento para guarda
permanente”. Com relação às fases da gestão de documentos, assinale a alternativa correta.
a) Produção, utilização e destinação.
b) Produção, preservação e destinação.
c) Produção, indexação e classificação.
d) Produção, destinação e indexação.
e) Produção, classificação e preservação.
GABARITO - A
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Protocolo
7 atividades típicas

PROTOCOLO

Atividades Típicas 

(Portaria IM 1.677/2015) 

Recebimento Classificação Registro Distribuição Controle de 
Tramitação Expedição Autuação
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Questão Comentada
10. (FGV/PC-AM/2022) No contexto dos órgãos públicos, existem unidades administrativas
denominadas de protocolo, protocolo e arquivo, comunicações administrativas ou serviço de
comunicações. O protocolo, do ponto de vista arquivístico, é um serviço com funções bem
específicas. Assinale a opção em que estão elencadas as atribuições do protocolo de acordo
com a literatura arquivística.
a) Fases corrente, intermediária e permanente.
b) Recebimento, classificação, registro, distribuição, controle da tramitação e expedição de

documentos.
c) Produção, uso e destinação dos documentos.
d) Estoque, destinação, controle e permanente.
e) Morto, intermediário, vivo e em uso.
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Questão Comentada
10. (FGV/PC-AM/2022) No contexto dos órgãos públicos, existem unidades administrativas
denominadas de protocolo, protocolo e arquivo, comunicações administrativas ou serviço de
comunicações. O protocolo, do ponto de vista arquivístico, é um serviço com funções bem
específicas. Assinale a opção em que estão elencadas as atribuições do protocolo de acordo
com a literatura arquivística.
a) Fases corrente, intermediária e permanente.
b) Recebimento, classificação, registro, distribuição, controle da tramitação e expedição de

documentos.
c) Produção, uso e destinação dos documentos.
d) Estoque, destinação, controle e permanente.
e) Morto, intermediário, vivo e em uso.
GABARITO – B
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Questão Comentada
11. (FGV/ALERO/Assistente Legislativo) Assinale a opção que indica, dentre as atividades
realizadas em um órgão público, as que são exercidas pelo Setor de Protocolo.
a) Recebimento, autuação e eliminação.
b) Recebimento, registro e arquivamento.
c) Recebimento, registro e autuação.
d) Registro, classificação, digitalização.
e) Registro, autuação, arquivamento.
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Questão Comentada
11. (FGV/ALERO/Assistente Legislativo) Assinale a opção que indica, dentre as atividades
realizadas em um órgão público, as que são exercidas pelo Setor de Protocolo.
a) Recebimento, autuação e eliminação.
b) Recebimento, registro e arquivamento.
c) Recebimento, registro e autuação.
d) Registro, classificação, digitalização.
e) Registro, autuação, arquivamento.
GABARITO - C
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Questão Comentada
12. (FGV/DPE MT/Assistente) Sobre as atividades de protocolo, analise as afirmativas a seguir.
I. É um conjunto de operações visando ao controle dos documentos que tramitam no órgão.
II. Assegura a imediata localização e a recuperação dos documentos.
III. Classifica, registra e avalia os documentos.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
d) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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Questão Comentada
12. (FGV/DPE MT/Assistente) Sobre as atividades de protocolo, analise as afirmativas a seguir.
I. É um conjunto de operações visando ao controle dos documentos que tramitam no órgão.
II. Assegura a imediata localização e a recuperação dos documentos.
III. Classifica, registra e avalia os documentos.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
d) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.
GABARITO - C
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Questão Comentada
13. (FGV/MPE AL/Técnico do Ministério Público) Assinale a opção que indica a atitude correta a ser tomada
pelo protocolo, caso receba um documento considerado sigiloso.
a) Descartar o item e informar a autoridade superior.
b) Descartar o item, após o registro oficial.
c) Encaminhar diretamente ao destinatário.
d) Encaminhar ao destinatário, após a abertura e o registro do documento.
e) Produzir uma cópia do documento e encaminhar ao destinatário.
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Questão Comentada
13. (FGV/MPE AL/Técnico do Ministério Público) Assinale a opção que indica a atitude correta a ser tomada
pelo protocolo, caso receba um documento considerado sigiloso.
a) Descartar o item e informar a autoridade superior.
b) Descartar o item, após o registro oficial.
c) Encaminhar diretamente ao destinatário.
d) Encaminhar ao destinatário, após a abertura e o registro do documento.
e) Produzir uma cópia do documento e encaminhar ao destinatário.
GABARITO - C

Documentos sigilosos devem ser encaminhados diretamente ao respectivo destinatário. Profa. Marilena Leite
Paes lista da forma abaixo as primeiras ações do protocolo ao receber um documento:
 Receber a correspondência
 Separar a correspondência oficial da particular
 Distribuir a correspondência particular
 Separar a correspondência oficial de caráter ostensivo da de caráter sigiloso
 Encaminhar a correspondência sigilosa aos respectivos destinatários
 Abrir a correspondência ostensiva [...]
 Tomar conhecimento da correspondência pela leitura, verificando a existência de antecedentes
 Requisitar ao arquivo os antecedentes [...]
 Interpretar e classificar a correspondência [...]
 Apor carimbo de protocolo
 Anotar abaixo do número e da data a primeira distribuição e o código de assunto, se for o caso
 Elaborar o resumo do assunto a ser lançado na ficha de protocolo
 Encaminhar os papéis ao setor de registro e movimentação
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Questão Comentada
14. (FGV/COMPESA/Assistente de Saneamento e Gestão) O setor de protocolo separa a
correspondência oficial da particular e encaminha esta última, assim como a sigilosa, para
seus respectivos destinatários. A parte deste setor que realiza tais atividades é a de:
a) recebimento e registro.
b) recebimento e distribuição.
c) recebimento e classificação.
d) registro e distribuição.
e) autuação e distribuição.
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Questão Comentada
14. (FGV/COMPESA/Assistente de Saneamento e Gestão) O setor de protocolo separa a
correspondência oficial da particular e encaminha esta última, assim como a sigilosa, para
seus respectivos destinatários. A parte deste setor que realiza tais atividades é a de:
a) recebimento e registro.
b) recebimento e distribuição.
c) recebimento e classificação.
d) registro e distribuição.
e) autuação e distribuição.
GABARITO - C

Em linhas gerais o protocolo pode ser dividido em duas grandes áreas:

1. RECEBIMENTO E CLASSIFICAÇÃO
 Recebe o documento
 Separa os documentos (oficial do particular, ostensivo do sigiloso)
 Encaminha os documentos de natureza sigilosa e particular aos 

determinados destinatários
 Interpreta e classifica os documentos ostensivos
 Encaminha os documentos ao setor de registro e movimentação

2. REGISTRO E MOVIMENTAÇÃO
 Atua na distribuição e redistribuição de documentos.

Arquivologia para Concursos
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Instrumentos de Gestão de Documentos
Plano de Classificação + Tabela de Temporalidade
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Instrumentos de Gestão de Documentos
Plano de Classificação
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Questão Comentada
15. (FGV/PC-AM/2022) A classificação é uma atividade essencial ao processo de gestão de documentos de
arquivo. Acerca do tema, analise os itens a seguir.
I. A classificação se realiza pela análise e identificação apenas do conteúdo dos documentos.
II. A classificação é usada com o objetivo de reunir os documentos que tratam de uma mesma atividade, como
forma de agilizar sua recuperação e facilitar as tarefas arquivísticas relacionadas com a avaliação, seleção,
eliminação, transferência, recolhimento e acesso a esses documentos.
III. A classificação deve, preferencialmente, ser implementada quando da realização das atividades de
recebimento e registro.
Está correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
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Questão Comentada
15. (FGV/PC-AM/2022) A classificação é uma atividade essencial ao processo de gestão de documentos de
arquivo. Acerca do tema, analise os itens a seguir.
I. A classificação se realiza pela análise e identificação apenas do conteúdo dos documentos.
II. A classificação é usada com o objetivo de reunir os documentos que tratam de uma mesma atividade, como
forma de agilizar sua recuperação e facilitar as tarefas arquivísticas relacionadas com a avaliação, seleção,
eliminação, transferência, recolhimento e acesso a esses documentos.
III. A classificação deve, preferencialmente, ser implementada quando da realização das atividades de
recebimento e registro.
Está correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
GABARITO - D

MÉTODOS DE CLASSIFICAÇÃO DE 
SCHELLENBERG

FUNCIONAL      

(ações do  documento)
ORGANIZACIONAL 

(estrutura do órgão)

ASSUNTO 

(assunto do 
documento) 
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Questão Comentada
16. (FGV/ALERO/Analista Legislativo) No trabalho de gestão de documentos, a classificação é um
recurso fundamental. Sobre a classificação arquivística, analise as afirmativas a seguir.
I. Organiza os documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com um plano de classificação,
código de classificação ou quadro de arranjo.
II. Analisa e identifica o conteúdo de documentos e seleciona a categoria de assunto sob a qual
possam ser recuperados, podendo-se atribuir códigos.
III. Atribui aos documentos seus valores primários e secundários.
Está correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) III, apenas.
d) I e II, apenas.
e) I, II e III.
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Questão Comentada
16. (FGV/ALERO/Analista Legislativo) No trabalho de gestão de documentos, a classificação é um
recurso fundamental. Sobre a classificação arquivística, analise as afirmativas a seguir.
I. Organiza os documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com um plano de classificação,
código de classificação ou quadro de arranjo.
II. Analisa e identifica o conteúdo de documentos e seleciona a categoria de assunto sob a qual
possam ser recuperados, podendo-se atribuir códigos.
III. Atribui aos documentos seus valores primários e secundários.
Está correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) III, apenas.
d) I e II, apenas.
e) I, II e III.
GABARITO - D

Instrumentos de Gestão de Documentos
Tabela de Temporalidade
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Questão Comentada
17. (FGV/MPE AL/Técnico) Uma possível destinação de um documento público é sua
eliminação, que só poderá ocorrer caso:
a) tenha autorização judicial da autoridade competente.
b) esteja previsto no prazo da tabela de temporalidade.
c) mantenha-se ocioso por período superior a 1 ano.
d) seja considerado um documento intermediário.
e) receba por lei o status de confidencial.
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Questão Comentada
17. (FGV/MPE AL/Técnico) Uma possível destinação de um documento público é sua
eliminação, que só poderá ocorrer caso:
a) tenha autorização judicial da autoridade competente.
b) esteja previsto no prazo da tabela de temporalidade.
c) mantenha-se ocioso por período superior a 1 ano.
d) seja considerado um documento intermediário.
e) receba por lei o status de confidencial.
GABARITO - B
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Questão Comentada
18. (FGV/CM Caruaru-PE/Técnico Legislativo) O processo de avaliação segue procedimentos que
visam a alcançar resultados mais amplos, como a elaboração de uma Tabela de Temporalidade
de Documentos. A respeito da Tabela de Temporalidade de Documentos, assinale V para a
afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) A Tabela de Temporalidade deve ser aprovada pelo Arquivo Nacional.
( ) A Tabela de Temporalidade é o registro esquemático do ciclo de vida documental do órgão.
( ) A Tabela de Temporalidade determina o prazo de guarda dos documentos em cada idade e
deve ser elaborada após a análise da documentação.
As afirmativas são, respectivamente,
a) V, V e V.
b) V, V e F.
c) V, F e V.
d) F, V e V.
e) F, F e F.
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Questão Comentada
18. (FGV/CM Caruaru-PE/Técnico Legislativo) O processo de avaliação segue procedimentos que
visam a alcançar resultados mais amplos, como a elaboração de uma Tabela de Temporalidade
de Documentos. A respeito da Tabela de Temporalidade de Documentos, assinale V para a
afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) A Tabela de Temporalidade deve ser aprovada pelo Arquivo Nacional.
( ) A Tabela de Temporalidade é o registro esquemático do ciclo de vida documental do órgão.
( ) A Tabela de Temporalidade determina o prazo de guarda dos documentos em cada idade e
deve ser elaborada após a análise da documentação.
As afirmativas são, respectivamente,
a) V, V e V.
b) V, V e F.
c) V, F e V.
d) F, V e V.
e) F, F e F.
GABARITO - D

Decreto 10.148/2019 - DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS
Art. 9º Serão instituídas Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos, no âmbito dos órgãos e
das entidades da administração pública federal, órgãos técnicos com o objetivo de orientar e realizar o
processo de análise, avaliação e seleção dos documentos produzidos e acumulados no seu âmbito de
atuação para garantir a sua destinação final, nos termos da legislação vigente e das normas do Siga,
com as seguintes competências:
I - elaborar os códigos de classificação de documentos e as tabelas de temporalidade e destinação de
documentos, que são instrumentos técnicos de gestão relativos às atividades-fim de seus órgãos e
entidades e submetê-los à aprovação do Arquivo Nacional;
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Arquivos Permanentes
Arranjo & Descrição
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Questão Comentada
19. (FGV/PC-AM/2022) Os autores Jean-Yves Rosseau e Carol Couture propuseram o
estabelecimento de sete funções arquivísticas, a saber: produção/criação, avaliação,
classificação, descrição, difusão, preservação e aquisição. Identifique a opção que apresenta uma
atividade arquivística típica dos arquivos permanentes.
a) avaliação.
b) criação.
c) classificação.
d) descrição.
e) produção.
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Questão Comentada
19. (FGV/PC-AM/2022) Os autores Jean-Yves Rosseau e Carol Couture propuseram o
estabelecimento de sete funções arquivísticas, a saber: produção/criação, avaliação,
classificação, descrição, difusão, preservação e aquisição. Identifique a opção que apresenta uma
atividade arquivística típica dos arquivos permanentes.
a) avaliação.
b) criação.
c) classificação.
d) descrição.
e) produção.
GABARITO - D

Arquivologia para Concursos
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Preservação

• Ação preventiva.
• Dano ainda não ocorreu. Deve ser evitado.

Conservação

• Ação de intervenção.
• Dano em curso. Deve ser contido.

Restauração

• Ação de reparação.
• Dano concluído. Deve ser revertido.

Preservação, Conservação e 
Restauração 
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Questão Comentada
20. (FGV/SENADO/Analista Legislativo) A conservação preventiva se diferencia da

conservação/restauração principalmente por dois aspectos:

a) por ser um tratamento item a item, que leva em conta a especificidade de cada documento e
por ser uma ação preventiva.
b) por ser um tratamento de massa, que leva em conta o conjunto de documentos e porque visa a
retardar o início da deterioração dos documentos.
c) por ser um conjunto de ações que impede a deterioração dos documentos e por ser de baixo
custo financeiro.
d) por ser um tratamento que elimina a infestação de cupins e brocas.
e) por ser um tratamento que recupera as condições originais dos documentos.
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Questão Comentada
20. (FGV/SENADO/Analista Legislativo) A conservação preventiva se diferencia da

conservação/restauração principalmente por dois aspectos:
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Questão Comentada
20. (FGV/SENADO/Analista Legislativo) A conservação preventiva se diferencia da

conservação/restauração principalmente por dois aspectos:

a) por ser um tratamento item a item, que leva em conta a especificidade de cada documento e
por ser uma ação preventiva.
b) por ser um tratamento de massa, que leva em conta o conjunto de documentos e porque visa a
retardar o início da deterioração dos documentos.
c) por ser um conjunto de ações que impede a deterioração dos documentos e por ser de baixo
custo financeiro.
d) por ser um tratamento que elimina a infestação de cupins e brocas.
e) por ser um tratamento que recupera as condições originais dos documentos.
GABARITO - B
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Questão Comentada
21. (FGV/ALERO/Analista Legislativo) A intervenção mediante procedimentos que possam

devolver o estado original ou o estado mais próximo do original do documento, com o mínimo
de prejuízo à integridade estética e histórica, conservando sua personalidade, denomina-se:

a) conservação preventiva.
b) preservação.
c) conservação.
d) restauração.
e) remodelação.
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Questão Comentada
21. (FGV/ALERO/Analista Legislativo) A intervenção mediante procedimentos que possam

devolver o estado original ou o estado mais próximo do original do documento, com o mínimo
de prejuízo à integridade estética e histórica, conservando sua personalidade, denomina-se:

a) conservação preventiva.
b) preservação.
c) conservação.
d) restauração.
e) remodelação.
GABARITO - D

 Os fatores de deterioração podem ser divididos nos grandes grupos abaixo, que estudaremos
em detalhes:
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FATORES DE DETERIORAÇÃO

Fatores Ambientais Agentes Biológicos Intervenções Inadequadas Problemas com Manuseio e 
Vandalismo

Fatores de Deterioração
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Questão Comentada
22. (FGV/CM Salvador-BA/Analista Legislativo) Vários agentes causam danos aos documentos.

Entre os agentes externos temos a luminosidade e a poluição atmosférica, que são exemplos,
respectivamente, de agentes:

a) químicos e físicos;
b) biológicos e químicos;
c) biológicos e físicos;
d) físicos e biológicos;
e) físicos e químicos.
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Questão Comentada
22. (FGV/CM Salvador-BA/Analista Legislativo) Vários agentes causam danos aos documentos.

Entre os agentes externos temos a luminosidade e a poluição atmosférica, que são exemplos,
respectivamente, de agentes:

a) químicos e físicos;
b) biológicos e químicos;
c) biológicos e físicos;
d) físicos e biológicos;
e) físicos e químicos.
GABARITO - E

179

180



91

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
23. (FGV/PC-AM/Analista 2022) De acordo com o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), a

deterioração natural dos suportes dos documentos ao longo do tempo ocorre por reações
químicas que são aceleradas por flutuações e extremos de temperatura e umidade relativa do
ar. O CONARQ recomenda faixas de temperatura e umidade relativa que devem ser obtidas
por meio de equipamentos mecânicos bem dimensionados para o armazenamento adequado
de registros. No caso dos registros magnéticos a faixa recomendada é

a) T 18oC ± 1oC e UR 40% ± 5%.
b) T 12oC ± 1oC e UR 35% ± 5%.
c) T 5oC ± 1oC e UR 35% ± 5%.
d) T 22oC ± 1oC e UR 60% ± 5%.
e) T 30oC ± 1oC e UR 55% ± 5%.

 Para conseguir equacionar essas demandas, especialmente em países de clima tropical, é
necessária a instalação de sistema de climatização. Quando não for possível, a instalação de
umidificadores, desumidificadores, exaustores e ventiladores pode gerar bons resultados.

 Não é incomum termos questão com esse nível de detalhe, então vou trazer aqui as condições
ambientais ideias para a preservação de alguns suportes especiais:
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SUPORTE TEMPERATURA UMIDADE RELATIVA (UR) 
FOTOGRAFIAS EM P&B 12oC e +/- 1 oC 35% e +/- 5% 

FOTOGRAFIAS COLORIDAS 5oC e +/- 1 oC 35% e +/- 5% 
REGISTROS MAGNÉTICOS 18oC e +/- 1 oC 40% e +/- 5% 

Temperatura e Umidade
Variam sempre de acordo com o suporte
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Temperatura e Umidade
Variam sempre de acordo com o suporte
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Questão Comentada
23. (FGV/PC-AM/Analista 2022) De acordo com o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), a

deterioração natural dos suportes dos documentos ao longo do tempo ocorre por reações
químicas que são aceleradas por flutuações e extremos de temperatura e umidade relativa do
ar. O CONARQ recomenda faixas de temperatura e umidade relativa que devem ser obtidas
por meio de equipamentos mecânicos bem dimensionados para o armazenamento adequado
de registros. No caso dos registros magnéticos a faixa recomendada é

a) T 18oC ± 1oC e UR 40% ± 5%.
b) T 12oC ± 1oC e UR 35% ± 5%.
c) T 5oC ± 1oC e UR 35% ± 5%.
d) T 22oC ± 1oC e UR 60% ± 5%.
e) T 30oC ± 1oC e UR 55% ± 5%.
GABARITO - A
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OBRIGADO

Prof. Ricardo Campanario

Noções de Administração

Prof. Rodrigo Rennó

185

186



94

Vamos praticar?
(FGV – PC-RN – AGENTE – 2021) Um gerente da área de TI recebeu a
incumbência de definir os objetivos e as metas dos funcionários da
área, bem como de avaliar o desempenho dos membros de sua
equipe.
Ao realizar essas atribuições, o gerente exerce, respectivamente, as
seguintes funções administrativas:
a) organização; controle;
b) planejamento; direção;
c) planejamento; controle;
d) direção; controle;
e) direção; organização.

Vamos praticar?
(FGV – IBGE – AGENTE – 2020) O diretor da área de marketing de
uma empresa afirmou que é responsável pela avaliação da satisfação
dos clientes e pela definição da estratégia comercial da empresa. Ao
realizar essas atribuições, o gerente exerce, respectivamente, as
seguintes funções administrativas:
a) controle; planejamento;
b) direção; planejamento;
c) planejamento; organização;
d) organização; direção;
e) controle; direção.
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Vamos praticar?
(FGV – IBGE – COORDENADOR – 2019) Uma empresa do ramo de
higiene pessoal está modificando todas as suas embalagens, com
vistas a reduzir à metade a quantidade de plástico utilizado em seus
produtos, com investimentos significativos e meta para conclusão do
projeto em 2022. Segundo a diretora de relações com o mercado,
“embora a lei não exija que mudemos as embalagens, estamos
respondendo a uma tendência atual e futura, que é a preocupação
com a sustentabilidade ambiental”.

Vamos praticar?
A iniciativa revela que a empresa está sendo influenciada, em suas
estratégias, por um fator do ambiente:
a) estrutural.
b) contextual.
c) de tarefa.
d) operacional.
e) sustentável.
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Vamos praticar?
(FGV – IBGE – COORDENADOR – 2019) Uma das funções
administrativas é a responsável “pela distribuição das tarefas e
recursos pelos membros e unidades da empresa” (Sobral e Peci,
2014, p. 251). Essa função administrativa e uma de suas atribuições
essenciais são, respectivamente:
a) controle; monitoramento das atividades.
b) direção; definição de responsabilidades;
c) organização; desenho da estrutura organizacional;
d) planejamento; definição de objetivos;
e)planejamento-organização; definição de metas e alocação de  
recursos.

Vamos praticar?
(FGV – IMBEL - SUPERVISOR - 2021) Leia o fragmento a seguir
retirado do sítio eletrônico da IMBEL. “Ser reconhecida no mercado
nacional e internacional como uma empresa de excelência no
desenvolvimento, fabricação e fornecimento de soluções de defesa e
segurança.” O fragmento representa uma importante ferramenta de
planejamento estratégico, conhecida como
A) visão;
B) missão;
C) valores.
D) negócio
E) princípios.
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Vamos praticar?
(FGV – IMBEL - SUPERVISOR - 2021) Sobre as informações obtidas
por meio da análise SWOT, assinale a opção que indica a considerada
como elemento controlável.
A) A entrada de novo concorrente no mercado;
B) A falência de empresa concorrente;
C)O início de nova guerra mundial.
D) A força de trabalho qualificada
E)O aumento da tributação.

Vamos praticar?
(FGV – TJ-CE - TÉCNICO - 2019) No setor público, não basta ter boas
ideias e boa vontade. É importante planejar, dirigir e controlar com
qualidade.
Os planos geralmente realizados por gerentes médios, que focam em
unidades e departamentos organizacionais e que têm dimensão
temporal de médio prazo, são denominados:
A) estratégicos;
B) focados;
C) operacionais;
D) holísticos;
E) táticos.
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Vamos praticar?
(FGV – TJ-CE - TÉCNICO - 2019) Após ingressar no Poder Judiciário,
Ícaro iniciou seus trabalhos assessorando um gestor no planejamento
e execução de tarefas rotineiras comuns em seu departamento. Ícaro
e seu chefe são responsáveis pela definição de procedimentos e
processos específicos de curto prazo.
Ícaro e seu gestor encontram-se no nível organizacional:
A) tático;
B) gerencial;
C) estratégico;
D) operacional;
E)corporativo.

Vamos praticar?
(FGV – PREF. SALVADOR - ESPECIALISTA - 2019) O fragmento a
seguir está no site da Prefeitura de Salvador, na seção da Secretaria
de Fazenda. “Assegurar e gerir, com transparência e efetividade, os
recursos financeiros para a manutenção e o desenvolvimento do
município”.
O fragmento define o planejamento estratégico do órgão. Assinale a
opção que o identifica.
A) missão;
B) valores;
C) princípios;
D) visão;
E) ideologia.
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Vamos praticar?
(FGV – PC-RN – AGENTE - 2021) Um órgão público decidiu rever sua
estrutura organizacional, como forma de dar suporte a novas
orientações relativas a sua missão institucional. Um grupo foi
designado para desenhar a nova estrutura.
Nesse processo de definição da estrutura organizacional, será preciso
tomar decisões acerca de elementos básicos, tais como:
a) metas de desempenho para as áreas;
b) amplitude de controle;
c) desenho do sistema de controle;
d) portfólio de produtos e serviços;
e) indicadores de desempenho das áreas.

Vamos praticar?
(FGV – PC-RN – AGENTE - 2021) A estrutura funcional – que resulta
do agrupamento das atividades com base na similaridade de tarefas,
habilidades, uso de recursos e conhecimentos necessários para o
desempenho de cada função – foi estudada por autores como Fayol e
amplamente adotada pelas organizações, desde o fim do século XIX.
A estrutura funcional tem desvantagens conhecidas, como a
dificuldade de coordenação entre os departamentos funcionais.
No entanto, essa estrutura apresenta vantagens, tais como:
a) promover a descentralização da tomada de decisão;

os objetivosb)estimular uma visão ampla e sistêmica sobre  
organizacionais;
c) facilitar respostas rápidas às mudanças no ambiente;
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Vamos praticar?
d)favorecer a avaliação do desempenho e da contribuição das  
diversas unidades para o negócio;
e) facilitar a coordenação dentro das áreas funcionais.

Vamos praticar?
(FGV – IMBEL – SUPERVISOR - 2021) Suponha que a IMBEL, após a
realização de concurso público, nomeie todos os aprovados no
processo seletivo, permitindo que cada chefe de departamento da
empresa receba, em média, vinte novos funcionários para suas
equipes de trabalho. Com base nos entendimentos sobre estrutura
organizacional, é correto afirmar que essa situação permitirá
a) uma integração diagonal de comando;
b) um aumento da amplitude de controle;
c) um enriquecimento vertical dos cargos;
d) uma agregação das competências do staff;
e) uma dispersão da estrutura informal da empresa.
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Vamos praticar?
(FGV – IBGE – AGENTE - 2020) O processo de organização é pautado
por alguns princípios ou elementos básicos, como preconizado por
autores como Fayol e Urwick, entre outros. O grau em que as tarefas
são divididas e padronizadas para que possam ser aprendidas e
realizadas de forma relativamente rápida e eficiente é conhecido
como:
a) delegação;
b) especialização do trabalho;
c) coordenação;
d) formalização;
e) amplitude de controle.

Vamos praticar?
(FGV – IMBEL – ANALISTA – 2021) Buscando motivar os funcionários
de sua empresa, Carolina decidiu implementar uma celebração anual
para premiar os melhores funcionários de cada área. Ao assistir a uma
aula em seu MBA, no entanto, mudou de ideia e decidiu oferecer
plano de saúde a todos os funcionários da empresa. À luz das teorias
motivacionais, Carolina, para tomar essa decisão, baseou-se na
a) Teoria X e Y;
b) Teoria do Reforço;
c) Abordagem Punitivista;
d) Teoria da Pirâmide de Maslow;
e) Método da Expectância de Vroom.
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Vamos praticar?
(FGV – IMBEL – ANALISTA – 2021) Alguns teóricos da motivação
consideram que as pessoas, em suas escolhas e ações, são
direcionadas para a satisfação das suas necessidades. Em
consequência, afirmam ser necessário o desenvolvimento de
programas que foquem nas necessidades internas dos trabalhadores
para motivar os colaboradores das organizações. À luz dos estudos
sobre motivação, evidencia-se no texto uma alusão à teoria
a) de finalidade.
b) de conteúdo.
c) de processo.
d) de reforço.
e) de traços.

Vamos praticar?
(FGV – PC-RN – AGENTE – 2021) Em um processo seletivo, o
responsável pelas entrevistas de seleção perguntou a um candidato o
que o motivava a trabalhar na organização. O candidato respondeu:
“tenho amigos que trabalham aqui e sei que o ambiente de trabalho
é muito bom e há muita interação entre os funcionários; além disso, a
jornada de trabalho é menor que a do meu trabalho atual, que é
muito longa e exaustiva”.
Segundo a hierarquia das necessidades de Maslow, a motivação do
candidato é satisfazer necessidades do tipo:
a) sociais; fisiológicas;
b) de estima; de segurança;
c) sociais; de segurança;
d) de autorrealização; fisiológicas;
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Vamos praticar?
e) de estima; fisiológicas.

Vamos praticar?
(FGV – IBGE – AGENTE – 2020) Em uma pesquisa sobre motivação no
trabalho realizada em uma organização, a funcionária Ana declarou:
“o que me motiva no trabalho é mostrar que posso dar conta de
atribuições complexas; gosto de metas desafiadoras”. De acordo com
a teoria de motivação de McClelland (teoria das três necessidades),
Ana apresenta, como necessidade predominante:
a) poder;
b) hedonismo;
c) controle;
d) afiliação;
e) realização.
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Vamos praticar?
(FGV – IMBEL - ANALISTA - 2021) O poder pode ser exercido de
diferentes formas, ganhando projeção tanto por meio de líderes como
por chefes e autoridades. Assinale a opção que mostra o tipo de
poder exercido por meio de referência.
A)O político carismático e empático que lidera seu partido nas  
votações.
B)O gestor que controla os subordinados por meio de ameaças e 
punições.
C) O jogador de futebol que comanda sua equipe graças ao seu
talento para driblar e fazer gol.
D)O jornalista que possui fontes importantes que lhe proporcionam 
furos jornalísticos.

Vamos praticar?
E) O chefe de departamento que ganha a obediência dos funcionários 
por estar em posição hierárquica superior.
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Vamos praticar?
(FGV – IMBEL - ANALISTA - 2021) Em determinada organização
pública da administração indireta, o processo de liderança é realizado
de forma que os chefes definem metas e explicam, detalhadamente,
como realizá-las, sem se preocupar com as necessidades de seus
colaboradores. Uma comissão de estudos é enviada para averiguar a
liderança exercida nessa organização, pautando-se a análise na Teoria
do caminho-meta. Assinale a opção que indica o estilo adotado nessa
organização.
A) orientado para resultados.
B) participativo.
C) apoiador.
D) diretivo.
E) liberal.

Vamos praticar?
(FGV – PC-RN - AGENTE - 2021) Em um órgão público, um
funcionário assumiu a gerência da área em que trabalhava há oito
anos. A promoção foi muito bem aceita pelos demais membros da
equipe, que reconheceram o mérito do novo gerente. A equipe
desempenha tarefas estruturadas e trabalha com metas bem
definidas. O novo gerente terá autonomia para recompensar o bom
desempenho dos subordinados, bem como solicitar substituições de
funcionários que não apresentem bons resultados.
Na situação descrita, pela teoria da liderança contingencial de Fiedler,
o estilo de liderança mais eficaz será o:
A) persuasivo.
B) transformacional.
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Vamos praticar?
C) diretivo.
D) orientado para o relacionamento.
E)orientado para a tarefa.

Vamos praticar?
(FGV – FUNSAÚDE-CE – ASSISTENTE – 2021) Uma das formas de
classificação da função administrativa controle está associada ao
momento em que ocorre.
Assinale a opção que apresenta exemplos de tipos de controle  
preventivo.
(A) Supervisão direta de pedreiros trabalhando em uma obra.
(B) Avaliação dos resultados de determinada ação de marketing.
(C)Demonstrativos financeiros de uma empresa de roupas.
(D) Inspeção de insumos e matérias-primas de uma fábrica.
(E)Avaliações de desempenho de servidores públicos.
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Vamos praticar?
(FGV – TCE-PI – ASSISTENTE – 2021) Uma organização está
selecionando candidatos para um cargo na área comercial com as
seguintes atribuições: “avaliação da satisfação dos clientes;
acompanhamento das vendas; monitoramento da participação dos
produtos da empresa no mercado”. Essas atribuições estão
relacionadas à seguinte função da administração:
(A) controle.
(B)planejamento.
(C)direção.
(D) coordenação.
(E)organização.

Vamos praticar?
(FGV – PC-RN – AGENTE – 2021) Uma organização constatou que
existe grande desperdício de recursos e pouca eficiência em seus
processos internos. Assim, a direção decidiu aprimorar o controle no
nível operacional com uso de indicadores.
Para tal, seria, entre outros, um indicador adequado:
(A) alavancagem financeira.
(B)liquidez corrente.
(C)número total de empregados.
(D) participação no mercado.
(E)índice de retrabalho.
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Vamos praticar?
(FGV – PC-RN – AGENTE – 2021) A área financeira de uma
organização está enfrentando problemas em seus processos internos,
como erros nos pagamentos a fornecedores e nos registros da
tesouraria. O diretor da área considera que seria importante adotar
controles preventivos e controles posteriores, a fim de evitar que os
problemas continuem.
São formas de controle preventivo e posterior, respectivamente:
(A) supervisão direta; auditoria.
(B) estabelecimento de limites de alçada; testes de seleção de
recursos humanos.
(C)definição de regras para autorização de pagamentos;
demonstrativos financeiros.

Vamos praticar?
(D) avaliação de desempenho dos funcionários; relatórios de resultado
contábil.
(E)balanced scorecard; inspeção de matérias-primas e insumos.

215

216



109

Vamos praticar?
(FGV – TCE-PI – ASSISTENTE – 2021) Nas organizações
contemporâneas, é comum os administradores adotarem estilos
participativos de gestão, envolvendo os indivíduos e os grupos nas
decisões que os afetam. A tomada de decisão em grupo apresenta
vantagens em relação à tomada de decisão individual, como, por
exemplo, maior diversidade de perspectivas sobre os problemas em
foco. No entanto, a tomada de decisão em grupo também apresenta
desvantagens quando comparada à individual, tais como:
(A) tendência a decisões heurísticas;
(B)permeabilidade a informações externas.
(C)perda de legitimidade da decisão.
(D) tendência ao efeito halo.
(E)exigência de mais tempo e recursos.

Vamos praticar?
(FGV – IMBEL – ANALISTA – 2021) Considere que a empresa XPTO,
uma desenvolvedora brasileira de jogos de videogame, esteja
planejando realizar o lançamento de um novo jogo no final do ano.
Pondera-se, entretanto, que a XPTO ainda não decidiu o tema
principal do jogo, tendo estabelecido somente uma estimativa inicial
de orçamento.
Visando à escolha do tema do jogo, os diretores da XPTO se reuniram
em um hotel fazenda para discutir o projeto. Em um momento de
descontração, realizaram uma dinâmica na qual cada um falava
rapidamente qualquer ideia que tivesse, sem qualquer tipo de crítica
ou julgamento do grupo. Essas ideias eram anotadas e,
posteriormente, analisadas e debatidas, até a escolha da melhor
alternativa. Ao fim do encontro, o tema do jogo estava decidido.
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Vamos praticar?
Assinale a opção que indica a técnica de decisão utilizada pelos
diretores da empresa XPTO.
(A) Benchmarking;
(B)Brainstorming.
(C) Análise do campo de forças.
(D) Árvore de decisões.
(E)Análise do ponto de equilíbrio.

Vamos praticar?
(FGV – IMBEL – ANALISTA – 2021) De acordo com a Teoria da
Racionalidade Limitada, conceito associado às disfunções do processo
decisório, assinale a afirmativa correta.
(A)Os gestores tomam decisões sobre questões sobre as quais
possuem informações insuficientes, devido às restrições cognitivas, de
tempo e de recursos para a obtenção de dados mais completos;
(B)As decisões são programadas conforme a ocorrência dos
problemas rotineiros enfrentados pelos gestores, que têm
dificuldades em recorrer a soluções elaboradas em contextos e
situações emergentes.
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Vamos praticar?
(C)Os entendimentos dos problemas são inibidos por ancoragens
psicológicas da gestão, criando situações de perda da capacidade de
abstração e limitando o gestor a se basear apenas em soluções
programadas.
(D)A racionalização exacerbada das situações reduz a possibilidade
que o gestor trace uma decisão com base nos objetivos finalísticos da
organização e foque essencialmente em questões procedimentais do
problema.
(E)A capacidade de percepção dos gestores é afetada negativamente
pela sazonalidade das mudanças de um mercado maduro, fato esse
que limita a tomada de decisão como uma mera questão de
perpetuação do status quo.

Vamos praticar?
(FGV – IBGE – COORDENADOR – 2020) No processo de tomada de
decisão, os administradores são sujeitos a armadilhas psicológicas
diversas, que podem levar a erros na avaliação das situações que se
apresentam.
A tendência a atribuir um peso desproporcional à primeira informação
que se recebe é conhecida como:
(A) escalada de comprometimento;
(B)framing.
(C)ancoragem.
(D) insensibilidade ao tamanho da amostra.
(E)representatividade.
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Prof. Rodrigo Rennó
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TÉCNICAS SECRETARIAIS

Prof. Stefan Fantini
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Chefe x Líder

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Chefe / Gerente / Administrador Líder

Administra Inova

É uma cópia É o original

Mantém Desenvolve

Processo formal Processo informal

Focaliza o sistema e estrutura Focaliza as pessoas

Baseia-se nas normas, nas regras e na autoridade 
formal

Baseia-se na confiança

Exerce o controle sobre as pessoas Inspira confiança, incentiva e motiva as pessoas

Assegura o controle e a disciplina dos 
subordinados Estimula a criatividade das pessoas

Estabelece limites para os subordinados Potencializa as competências de cada pessoa 

Atua com base na estrutura hierárquica 
organizacional

Atua de acordo com as situações apresentadas

Visão de curto prazo Perspectiva de longo prazo / Visão de futuro

Pergunta como e quando Pergunta o quê e o por quê

Olhos na base da organização (visão limitada) Olhos no horizonte

Imita É original

Aceita o status quo Desafia o status quo

É o clássico bom soldado É sua própria pessoa

Faz certo as coisas (eficiente) Faz as coisas certas (eficaz)

Tipos de Poder

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

TIPOS DE PODER

Poder Legítimo Relacionado à hierarquia

Poder Coercitivo Amparado em ameaças, castigos e punições

Poder de 
Recompensa Poder de recompensar as pessoas

Poder de 
Competência 

Possui habilidades, conhecimentos, expertise
ou know-how

Poder de Referência Baseado no carisma, na empatia e nas 
características do líder

Poder de Informação Pessoa detém a posse de informações 
estratégicas

Poder Pessoal Deriva das características individuais
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Teoria dos Traços

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria de Traços

Líder já nasce "pronto". 
Possui caracteíristicas 

inatas.                                     
(liderança não pode ser 

aprendida) 

Aspectos físicos

Habilidades

Aspectos da personalidade

Fatores sociais

Características relacionadas com a tarefa

Limitações

Dificuldade de identificar os traços

Dificuldade em encontrar traços universais

Ignora a reação e influência dos subordinados

Acredita que o líder é líder em qualquer situação

Simplista e limitada

Estilos de Liderança (“Os Três de White e Lippitt”)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estilos de Liderança 

(“Os Três de White e 
Lippitt”)

Liderança 
Autocrática

O líder centraliza toda a tomada de decisões e não há 
qualquer tipo de delegação aos liderados. O líder é dominador, 

impõe suas ordens e traça as diretrizes sem qualquer 
participação do grupo. 

Liderança 
Democrática

Os liderados participam do processo de tomada de 
decisões. O líder participa, orienta e auxilia. É como se o líder 

fosse um “membro normal” do grupo. 

Liderança 
Liberal (ou 

Laissez-Faire)

o líder delega totalmente a tomada de decisões aos 
liderados. A participação do líder é limitada. A liderança tem um 

papel meramente “consultivo”.
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Teoria dos Dois Fatores - Herzberg

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Fatores Motivacionais

Relacionados ao trabalho em si. 
Influenciam a satisfação

Conteúdo e 
atividades do cargo

Metas desafiadoras

Desenvolvimento 
pessoal e 

profissional

Responsabilidade do 
cargo

Reconhecimento 
pelo trabalho 

executado

Crescimento pessoal 
e profissional

Realização pessoal

Fatores Higiênicos

Relacionados ao ambiente de 
trabalho.   Influenciam a 

insatisfação

Salários

Condições físicas do 
ambiente de trabalho

Relacionamento 
interpessoal com 

colegas

Políticas da empresa

Relação com 
supervisores e 
subordinados

Segurança no 
trabalho

Benefícios sociais 
recebidos

Teoria Situacional de Hersey e Blanchard

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Maturidade M1

Baixa Motivação

Baixa Capacidade

Determinar / Dirigir / Narrar (Estilo E1)

Baixo Relacionamento

Alta Tarefa

Maturidade M2

Alta Motivação

Baixa Capacidade

Persuadir / Vender (Estilo E2)

Alto Relacionamento

Alta Tarefa

Maturidade M3

Baixa Motivação

Alta Capacidade

Compartilhar / Participar (Estilo E3)

Alto Relacionamento

Baixa Tarefa

Maturidade M4

Alta Motivação

Alta Capacidade

Delegar (Estilo E4)

Baixo Relacionamento

Baixa Tarefa
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria da 
Contingência de 

Fiedler

Estilos do Líder

Orientado para tarefa (melhor desempenho em 
situações extremas - muito favoráveis ou muito 

desfavoráveis)

Orientado para relacionamentos/pessoas (melhor 
desempenho em situações moderadas)

Três variáveis

Relação líder-liderados

Estrutura da tarefa

Poder de posição

Teoria da Contingência de Fiedler

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria do Caminho-Meta de House

Teoria do Caminho-Meta 
de House

Líder apoiador / incentivador
/ compreensivo

Se preocupa com as necessidades e com o 
bem-estar de seus subordinados

Líder diretivo
Explica detalhadamente “o que” e “como” 

deve ser feito. Ele define metas, os padrões, 
e indica a direção a ser seguida

Líder participativo Incentiva os subordinados a participarem da 
tomada de decisões.

Líder orientado para
resultados / realizações / 

objetivos / Líder realizador

Se preocupa em atingir os melhores 
resultados possíveis. Ele define metas 

desafiadoras
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Teoria da Hierarquia das Necessidades

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estima

Sociais

Segurança

Fisiológicas

Autorrealização

Necessidades Inferiores (de Baixo Nível)
-Necessidades Primárias

-São satisfeitas por estímulos externos
(através de salários, condições de trabalho, etc.)

Necessidades Superiores (de Alto Nível)
-Necessidades Secundárias

-São satisfeitas por estímulos internos
(estímulos de dentro do indivíduo)

Teoria das Necessidades Adquiridas

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Necessidades 
Adquiridas 

(McClelland)

Necessidade de
Realização 

Necessidadede alcançar o sucesso.  O 
objetivo principal do indivíduo é a realização 

pessoal

Necessidade de
Poder 

Necessidade de controlar e influenciar as 
pessoas

Necessidade de
Afiliação 

Necessidade de manter bons 
relacionamentos interpessoais.
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Teoria X e Y

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria X e Y 
(McGregor)

Teoria X

Indivíduo é naturalmente preguiçoso e possui aversão ao  trabalho. 
Portanto, precisa ser controlado e dirigido.

o gestor que tem essa visão “X” de seus subordinados, tende a 
controlar seus subordinados de maneira rígida, autocrática e 

coercitiva

Subordinados tratados dessa maneira tendem a responder com baixa 
produtividade, desencorajamento, falta de estímulo e pouco esforço, 

Teoria Y

Indivíduo é naturalmente laborioso e produtivo. Portanto, é capaz de 
se autodirigir e autocontrolar. 

o gestor que tem a visão “Y” de seus subordinados, por acreditar que os 
subordinados são capazes de se autocontrolarem, tende a dirigir seus 

subordinados com base na confiança, autonomia e liberdade. 

Subordinados tratados dessa maneira tendem a responder com elevada 
produtividade, dedicação, iniciativa, entusiasmo, envolvimento pessoal e 

prazer em trabalhar.

Teoria da Expectância

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

M E I V
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Formas de Estimular a Motivação dos Indivíduos

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ação Quando utilizar? Qual o Objetivo?
Tarefas combinadas em conjunto
(combinação de tarefas)

a) Funcionários consideram que o trabalho não
requer o uso de habilidades variadas (trabalho
repetitivo e pouco variado)
b) Funcionários gostariam de assumir mais
responsabilidades

a) aumentar a variedade e a identidade com a
tarefa
b) possibilitar ao ocupante do cargo receber mais
autoridade, e responsabilidade

Carga vertical (expansão vertical de
cargos)

Funcionários consideram que tem pouca autonomia
para realizar suas tarefas e atribuições

aumentar a autonomia quanto aos objetivos de
desempenho

Relações diretas com o cliente ou
usuário
(Estabelecimento de relações com
os clientes)

a) Funcionários consideram que seu trabalho é
repetitivo e pouco variado e que não têm
autonomia para realizá-lo
b) Funcionários consideram que não vem
recebendo o feedback adequado sobre o seu
desempenho

a) aumentar a variedade e envolver maior
responsabilidade e autonomia
b) favorecer a retroação (feedback) por meio do
cliente ou usuário.

Formação de unidades naturais de
trabalho Funcionários consideram que seu trabalho é pouco

relevante para a empresa

produzir significado da tarefa e identidade com a
tarefa, proporcionando no ocupante do trabalho
um sentimento de propriedade em relação àquilo
que faz.

Abertura de canais de retroação

-

atribui ao ocupante o controle e avaliação de seu
desempenho para criar uma tarefa total e
completa com conhecimento dos resultados, se
possível em tempo real, sem depender da
avaliação pelo gestor ou de terceiros.

Criação de grupos autônomos

-
O trabalho tornar-se atividade social e influenciar
o comportamento individual, criando soluções de
trabalho com maior eficácia do que isoladamente.

Processo de Comunicação

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Métodos de Comunicação (Formal x Informal)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Comunicação Formal
-Mensagens relacionadas ao trabalho.

-Segue a rede de autoridade e 
hierarquia.

-Utiliza canais formais determinados 
pela organização.

Exemplos: memorando, e-mail 
corporativo.

Comunicação Informal
-Mensagens relacionadas às necessidades de 

relacionamento interpessoal.

-Flui em qualquer direção.

-Utiliza canais espotâneos de comunicação.

Exemplo: conversa no corredor, whatsapp.

Barreiras à Comunicação

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Robbins

Filtragem O emissor manipula a informação, para que ela seja vista de maneira mais 
favorável pelo destinatário

Percepção Seletiva O destinatário vê e escuta “seletivamente”, interpretando a mensagem de 
acordo com suas características pessoais

Sobrecarga de 
Informação

Existe um volume muito grande de informações, fazendo com que o 
destinatário não seja capaz de processar todas essas informações

Emoções Os estados emocionais (felicidade, tristeza, sofrimento, alegria, etc.) do 
indivíduo influenciam a forma ele interpreta a mensagem.

Linguagem / 
Semântica

A linguagem utilizada pelo indivíduo é influenciada por aspectos como: idade, 
cultura e grau de educação

Medo da 
Comunicação 
(Ansiedade)

Decorre do medo que a pessoa sente de se comunicar 

Diferenças de Gênero Homens e mulheres utilizam a comunicação de formas diferentes. 

Comunicação 
“politicamente 

correta”

As pessoas “modificam” o seu vocabulário para se “ajustar” ao movimento 
do “politicamente correto”, 

Silêncio Utilização do silêncio (ausência de palavras) para evitar conflitos, e isso 
prejudica a comunicação,
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Fluxos de Direção da Comunicação

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Meios de Comunicação (Canais de Comunicação)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Meios de Comunicação (Canais de Comunicação)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Vantagens dos Canais Pobres Vantagens dos Canais Ricos

Gasta “menos tempo”. Permite captar um maior número de sinais de 
informação.

Atinge um maior número de pessoas. É mais “pessoal”.

Pode ser planejada com antecedência. Permite um “feedback instantâneo”.

A mensagem fica registrada. É uma “via de mão dupla”.

A mensagem pode ser armazenada. É possível obter uma resposta rápida do receptor.

Pode ser replicada e redistribuída com facilidade
Possibilita uma melhor discussão, compreensão e 

percepção das informações que estão sendo 
transmitidas.

São mais rápidos e mais fáceis. Diminuem a ambiguidade (a “dupla interpretação”). 

Indicados para comunicações rotineiras. Indicados para comunicações importantes, 
complexas, e ambíguas.

Eficiência x Eficácia x Efetividade

Prof. Stefan Fantini
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EFICIÊNCIA Utilização de 
recursos

Fazer de forma 
correta

Relaciona-se 
aos Meios Foco Interno

EFICÁCIA
Alcance dos 
resultados 
(objetivos)

Fazer a coisa 
certa

Relaciona-se 
aos Fins Foco Externo

EFETIVIDADE Impacto
causado

Gerar 
benefícios, 

transformação 

Relaciona-se 
aos Benefícios

gerados
Foco Externo
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Perfil e Postura do Profissional de Atendimento

Profissional de Atendimento

Perfil

Gostar de pessoas

Ser paciente

Ter bom equilíbrio emocional

Ser educado

Ter resistência à frustração

Ser bom ouvinte (e saber ouvir “reclamações”)

Gostar de aprender

Ser motivado e/ou entusiasmado

Ter empatia

Utilizar a norma padrão de linguagem, sem gírias

Ser pontual e organizado

Ser leal e discreto

Falar com clareza, cordialidade e precisão

Postura / Apresenteção Incluem

O vestuário

Os cuidados pessoais (asseio)

A postura

As atitudes

Os comportamentos

Prof. Stefan Fantini
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Características do Bom Atendimento

Características 
do Bom 

Atendimento

Cortesia Trata-se de agir com gentileza e educação. 

Apresentação O atendente deve se apresentar de forma adequada. 

Competência O atendente deve possuir os conhecimentos, as habilidades e as atitudes
necessárias à prestação do atendimento. 

Presteza O atendente deve estar sempre “disposto” (disponível) a prestar o atendimento 
e resolver os problemas do cliente. 

Comunicabilidade O profissional de atendimento deve ter uma boa comunicação. 

Interesse Os profissionais de atendimento devem demonstrar interesse nas demandas
dos clientes. 

Atenção Os profissionais devem dar atenção exclusiva aos clientes. 

Eficiência O atendente deve utilizar os recursos disponíveis da melhor maneira possível, 
com o objetivo de satisfazer as necessidades dos clientes.

Discrição O profissional de atendimento deve sempre ser discreto no atendimento. Busca-
se, assim, preservar as informações dos clientes.
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Características do Bom Atendimento

Características 
do Bom 

Atendimento

Tolerância O atendente deve ser capaz de entender e respeitar as diferenças e as 
diversidades dos clientes. 

Organização O atendente deve manter seu ambiente “limpo” e “organizado”, com todos 
os materiais necessários ao atendimento

Credibilidade O atendente deve ser honesto e “sério”. 

Confiabilidade O atendente deve ser confiável. Ou seja, só deve “prometer” o que, de fato, 
conseguirá cumprir. 

Objetividade O atendente deve ser claro e objetivo.

Conduta O atendente deve ter um bom comportamento e agir com profissionalismo. A 
conduta do profissional de atendimento irá “refletir” a conduta da organização

Iniciativa e 
Flexibilidade

O atendente deve buscar, ativamente, resolver as demandas dos clientes e, 
além disso, deve ser flexível para encontrar novas maneiras de atendê-las

Equidade O atendente deve tratar as pessoas igualmente (sem preconceitos ou 
privilégios)

Paciência O atendente deve manter a paciência, com o objetivo de atender o cliente da 
melhor maneira possível.

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

SERVQUAL

05 Critérios 
SERVQUAL

Tangibilidade 
(Aspectos 
Tangíveis)

trata-se da aparência física das instalações, dos equipamentos, dos materiais, 
dos serviços e do quadro de funcionários. 

Confiabilidade consiste na capacidade de prestar o serviço “prometido” de forma precisa, 
confiável, eficiente e consistente. 

Responsividade 
(Receptividade / 

Presteza)

trata-se da capacidade de ajudar os clientes com prontidão (isto é, estar 
sempre “disponível” para prestar o serviço).  

Empatia
engloba as dimensões de Acessibilidade, Comunicação e Compreensão. 
Trata-se de fornecer atenção individualizada, facilidade de acesso e de 

comunicação

Garantia 
(Segurança)

engloba as dimensões de Competência, Cordialidade (Cortesia), 
Credibilidade e Segurança. 
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Atitudes Necessárias ao Bom Relacionamento Interpessoal

Atitudes 
Necessárias ao 

Bom 
Relacionamento 

Interpessoal

Empatia

Compreensão 
Mútua

Comportamento 
Receptivo

Proatividade

Prof. Stefan Fantini
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Satisfação do cliente

A satisfação do cliente é o resultado da comparação que o cliente faz entre a “qualidade
esperada”/”expectativa” e a “qualidade percebida” por ele quando do consumo do
serviço/produto.
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Grupos x Equipes
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Modelo dos 05 Estágios de Desenvolvimento dos Grupos (de
Bruce Tuckman)

Estágio 5 - Interrupção 
Trata-se da etapa de finalização do grupo. Ou seja, é o momento em que o grupo se prepara para sua 

dissolução (desfazimento). 

Estágio 4 - Desempenho 
É a fase na qual os membros grupo convergem todos os seus esforços para a realização da 

tarefa. 

Estágio 3 - Normatização 
Os membros do grupo se tornam mais “próximos” e coesos. Quanto maior o relacionamento do 

grupo, maior será a proximidade e a coesão interna do grupo, construindo-se, assim, uma unidade 
coordenada (sólida). 

Estágio 2 - Tormenta 
Nesse momento os indivíduos já aceitam a existência de um grupo e se sentem parte dele. 

Contudo, nessa etapa surgem conflitos entre os membros do grupo. 

Estágio 1 - Formação

É a fase inicial do processo evolutivo de um grupo. 
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Técnicas de Tomada de Decisão em Grupo

Técnicas de 
Tomada de 

Decisão em Grupo

Brainstorming Utilizada com o objetivo de criar alternativas criativas para solução de 
problemas ou para o aproveitamento de oportunidades.

Brainwriting 
É a versão "escrita" do brainsotrming. utilizada com o objetivo de criar 

alternativas criativas para solução de problemas ou para o 
aproveitamento de oportunidades.

Técnica do Grupo 
Nominal

Ferramenta de tomada de decisões em grupo. Reúne-se, 
presencialmente (fisicamente), um grupo de “especialistas” na área da 

decisão a ser tomada.

Técnica Delphi

Questionários são enviados a um grupo de “especialistas” na área da 
decisão a ser tomada. Ou seja, os membros não se reúnem 

fisicamente. Busca-se evitar que os membros sejam influenciados
com as ideias de outros membros.
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Tipos de Equipes

Robbins

Equipes de 
Resolução de 

Problemas

São formadas por um pequeno número de funcionários (normalmente, de 5 a 12 funcionários), todos do 
mesmo departamento, que se reúnem durante algumas horas por semana para discutir formas de 

melhorar a eficiência, a qualidade e o ambiente de trabalho. 

Equipes 
Autogerenciadas

São formadas por um grupo de funcionários (normalmente, de 10 a 15 pessoas) que realizam trabalhos 
interdependentes (ou muito relacionados). As atividades das equipes autogerenciadas incluem o 

planejamento, a delegação de tarefas, a tomada de decisões e a implementação das ações para a 
solução dos problemas.

Equipes 
Multifuncionais

São formadas por um grupo de funcionários do mesmo nível hierárquico, mas de diferentes unidades 
organizacionais (diferentes departamentos), que se unem para desempenhar determinada tarefa. 

Equipes 
Virtuais

São formadas por um grupo de pessoas que se encontram geograficamente dispersas e utilizam ferramentas 
da tecnologia da informação para se comunicar à distância e alcançar seus objetivos. 
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Competências Necessárias às Equipes

fatores
que 

devem 
estar 

presentes 
nas 

equipes

Assessoria
Relacionada com a ação de dar e receber informações. O membro

assessor/reportador que faz com que todos os membros sejam informados 
para analisar situações e tomar as decisões adequadas.

Inovação
Relacionado com a criação e a experimentação de novas ideias. O 

membro inovador/criador é aquele que apresenta novas ideias, conceitos e 
traz criatividade para a equipe.

Promoção
Relacionado com a identificação e a exploração de oportunidades. O 

membro promotor/explorador pega as novas criações e ideias do membro 
inovador e as “venderá” dentro e fora da organização.

Desenvolvimento

Telacionado à avaliação e teste da aplicabilidade das novas ideias, para 
assegurar que as ideias sejam moldadas para atender às necessidades dos 
clientes. O membro desenvolvedor/incentivador (assessor) deve ouvir as 

necessidades dos clientes e incorporá-las aos planos. Esse membro tem 
fortes habilidades analíticas e prefere avaliar diversas opções antes de 

tomar decisões.

Organização

Relacionado à definição e implementação das formas de trabalhar. O 
membro organizador/integrador/impulsionador é focado na ação e faz 

com que tudo aconteça de uma forma que todos saibam o que, como e 
quando devem fazer. É ele que “faz tudo acontecer”.
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Tipos de Equipes

fatores
que 

devem 
estar 

presentes 
nas 

equipes

Produção

Relacionado à conclusão e entrega de resultados. O membro 
produtor/concluidor é um indivíduo prático que, de maneira coordenada e 

controlada, guia as ações até o fim, realiza os planos e atinge as 
metas/resultados. 

Inspeção
Relacionado ao controle a à auditoria. O membro da equipe caracterizado 

como inspetor/controlador é meticuloso em seu trabalho, focado nos 
detalhes, analítico e reflexivo.

Manutenção

Relacionado à “defesa” dos padrões e processos. O membro da equipe 
chamado de mantenedor/melhorador é responsável por garantir que os 
processos sejam submetidos a revisões periódicas com o objetivo de 

aumentar a eficiência da equipe. 

Ligação

Relacionado à integração e coordenação do trabalho dos membros da 
equipe. O membro da equipe caracterizado como Interligador/Relacionador, 

é uma pessoa de ligação que cobrirá a ligação de pessoas e de tarefas, 
garantindo que os indivíduos da equipe trabalhem coesos e em conjunto, de 

forma coletiva.

Conselheiro/Relator

É o membro responsável por estimular os demais membros a buscarem 
informações adicionais antes de tomarem decisões importantes. O conselheiro 
tende a não impor seus pontos de vista. Contudo, ele sempre busca obter o 

máximo de informações antes de tomar suas decisões. Assim, ele acaba 
influenciando e estimulando os demais membros da equipe a buscar mais 

informações antes de tomar decisões importantes.
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Tipos de Conflitos

Tipos de 
Conflito

s

Funcionais x 
Disfuncionais

Funcionais

são conflitos construtivos, que melhoram o desempenho do grupo. Ou seja, são 
conflitos que apoiam os objetivos do grupo (isto é, são conflitos que ajudam o 

grupo a alcançar seus objetivos). São conflitos que geram criatividade e 
inovação

Disfuncionais são os conflitos destrutivos, que atrapalham o desempenho do grupo

Tarefa x 
Relacionamento 

x Processo

Tarefa
tarefa está relacionado ao conteúdo, às metas e aos objetivos do trabalho. Ou 

seja, ocorrem discordâncias com relação ao conteúdo, às metas e aos objetivos
do trabalho. 

Relacionamento está relacionado as relações interpessoais. Ou seja, ocorrem incompatibilidades 
nas relações interpessoais. 

Processo está relacionado à maneira como o trabalho é realizado. Ou seja, ocorrem 
divergências sobre como o trabalho deve ser realizado. 
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Visões de Conflitos

Visões de 
Conflitos

Tradicional
todo conflito é ruim e deve ser evitado. Para a visão tradicional, o 

conflito é visto como algo negativo e, inclusive, chega a ser comparado 
com “violência”, “destruição” e “irracionalidade”.

Interacionista

parte do princípio de que um grupo harmonioso, pacífico, tranquilo e 
cooperativo (ou seja, um grupo “sem conflitos”) corre um sério risco de 
se tornar apático, estático e insensível à necessidade de mudança e 
inovação. Portanto, a visão interacionista entende que o conflito deve 
ser encorajado, uma vez que o conflito é necessário à mudança, à 

inovação e ao desempenho eficaz do grupo.

Resolução de 
Conflitos      

(Relaçõpes 
Humanas)

a visão de resolução de conflitos foca na administração do conflito (e 
não em seu “encorajamento”). A visão de resolução de conflitos entende 
que os conflitos são consequência natural das relações humanas e é 

difícil eliminá-los (ou seja, os conflitos são inevitáveis). Portanto, essa 
visão defende a ideia de que os conflitos devem ser administrados, com o 

objetivo de minimizar os resultados negativos dos conflitos. Para 
essa visão, ocasionalmente, os conflitos podem ter efeitos positivos sobre 

os grupos.
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Acomodação
(Suavização)

Colaboração
(Solução de 
Problemas)

Evitação
(Fuga)

Competitivo
(Comando

Autoritário)

+

+

-

-
Grau de Assertividade

Grau de 
Cooperação

Compromisso 
(Concessão)

Cooperativo

Assertivo

Não 
Cooperativo

Não 
Assertivo

Estilos de Administração Conflitos
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Características da Negociação

Características 
da Negociação 

(Leite)

Assimetria de Informações: uma das partes sempre possui informações que a outra parte não 
possui

Fatores Intervenientes: todas as negociações são influenciadas por “fatores intervenientes”. Os 
fatores intervenientes são: as percepções, as emoções e a comunicação

Comportamento Emotivo: a emoção também é uma característica que está presente nas 
negociações. Muitas vezes os indivíduos tomam decisões não racionais, especialmente naqueles 

momentos em que estão mais “sensíveis”
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Estrutura da Negociação

Estrutura da 
Negociação

Qual é a alternativa à negociação
(BATNA/MAAN ou MASA)

Representa o "Plano B" do indivíduo (alternativas 
caso a negociação não alcance o consenso). A 

MAAN/MASA ajuda a estabelecer o “mínimo” (ou 
seja, a “situação-limite”) que determinado 
indivíduo “aceita” para realizar um acordo. 

Portanto, só “vale a pena” ao indivíduo negociar se 
for possível atingir esse “mínimo” desejado.

Qual o limite mínimo para um acordo 
negociado

(Preço de Reserva)

Representa o valor mínimo em que o negociador 
fica indiferente entre um acordo negociado e o 

impasse. Em outras palavras, é o limite da 
BATNA/MASA, quando o valor negociado é 

igual à alternativa disponível fora da 
negociação.  

Até que ponto (ponto-alvo) cada parte 
está disposta a ser flexível                                                  
(Preço Alvo e Preço Limite)

O Preço Alvo é o preço que o indivíduo deseja. O 
Preço Limite é o preço máximo ou mínimo que o 

indivíduo “aceita” chegar.

Quais as concessões que as partes 
estão dispostas a fazer
(Intervalo de ZOPA/ZAP)

Consiste no conjunto de alternativas possíveis, para 
ambas as partes, definidas por limites superiores e 
inferiores (definidos pela BATNA), dentro das quais 

pode-se chegar a um consenso que satisfaça ambas 
as partes. Esses limites são definidos pelo Preço de 
Reserva de cada uma das partes.  Vale dizer que as 

partes não alcançarão resultados (ou seja, não 
chegarão a um “acordo”) enquanto ainda existir “espaço 

para negociação” na região da ZAP.
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Tipos de Negociação (Estratégias de Negociação

Negociação Distributiva
a negociação distributiva é caracterizada 

pela “soma-zero”. Ou seja, para uma 
parte “ganhar” a outra parte tem que 

“perder”. Tratam-se de soluções ganha-
perde.

Negociação Integrativa 
a negociação integrativa é caracterizada por 
soluções do tipo “ganha-ganha”. Busca-se 
integrar as partes. O objetivo é encontrar 
soluções em que todas as partes saiam 

ganhando.

Negociação Competitiva
o objetivo principal é obter vantagens
sobre a outra parte, ignorando-se as 

questões de “relacionamento” existentes 
entre as partes e ignorando-se a 

possibilidade de um “relacionamento 
futuro” entre elas. O que se busca é 

apenas obter vantagens e poder.

Negociação Cooperativa 
acima de tudo, as partes estão preocupadas na 

manutenção do relacionamento e no 
fortalecimento do relacionamento entre as 

partes (elas se preocupam com os 
“relacionamentos futuros” entre as partes). Essa 

negociação tem o objetivo de estabelecer e 
desenvolver relacionamentos de longo prazo
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