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1)

O que é Estrutura Organizacional?

2)

Quais são os fatores que condicionam o estabelecimento de uma estrutura organizacional?

3)

Quais são os componentes da Estrutura Organizacional?

4)

Quais são os níveis de Influência de uma Estrutura Organizacional?

5)

Qual a diferença entre estrutura formal e estrutura informal?

6)

O que um organograma?

7)

De acordo com a estrutura organizacional, assinale a(s) alternativa(s) incorreta(s):
a) A estrutura organizacional é composta pelo sistema de responsabilidade, sistema de autoridade, sistema de
comunicação e sistema de decisões.
b) A responsabilidade pode ser delegada e refere-se à obrigação que uma pessoa tem de fazer alguma coisa para
outrem.
c) Autoridade é o direito para fazer alguma coisa. Pode ser formal ou informal. A autoridade formal é o direito de
comandar e o poder de se fazer obedecer.
d) Sistema de comunicação é a rede por meio da qual fluem as informações que permitem o funcionamento da
estrutura de forma integrada e eficaz.
e) No sistema de decisões deve ser efetuada uma análise das decisões para se estabelecer qual a estrutura
organizacional ideal.

8)

Com base nos tipos de estrutura organizacional, podemos afirmar que:

I - A organização Linha-Staff é o resultado da combinação dos tipos de organização linear e funcional onde os órgãos
de linha são os responsáveis pelo alcance dos objetivos básicos da organização, e os órgãos de Staff, são os órgãos de apoio
e de auxílio que assessoram os órgãos de linha.
II - A estrutura linear é caracterizada: pela autoridade dividida (onde cada subordinado se reporta a muitos superiores,
porém, reporta-se a cada um deles somente nos assuntos da especialidade de cada um), linhas diretas de comunicação,
descentralização das decisões e ênfase na especialização.
III - A estrutura funcional é caracterizada: pela autoridade única (onde cada subordinado se reporta única e
exclusivamente ao seu superior e tem apenas um chefe), linhas formais de comunicação, centralização das decisões e
aspecto piramidal.
IV - A estrutura matricial é caracterizada: pela possibilidade de mais de uma atribuição por empregado, Cada
empregado é subordinado ao mesmo tempo a um gerente funcional e a um gerente de projeto ou de grupo, Provoca um
maior relacionamento e troca de informações entre os departamentos.
A alternativa correta é:
a) Somente a primeira e a quarta afirmativa estão corretas.
b)Somente a primeira, a segunda e a terceira afirmativa estão corretas.
c) Somente a segunda e a quarta afirmativa estão corretas.
d)Somente a segunda e a terceira afirmativa estão corretas.
e) Somente a segunda, a terceira e a quarta afirmativa estão corretas.
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