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Aluno:_________________________________________________. Nota:____________ 

Aluno: _________________________________________________. Nota: ___________ 

Aluno: _________________________________________________. Nota:___________ 

 

1) Qual a importância do Layout? 

 
2) Para a determinação de um arranjo físico ideal, é aconselhável informamos sobre o que? 

 
3) Para desenvolvermos um arranjo físico ideal, é importante desenvolver algumas atividades. Assim, de 

acordo com o conteúdo estudado sobre Layout assinale a alternativa incorreta: 

 

a) Preparar uma planta baixa e plantas de perfis dos vários ângulos do local, confrontando a área   

disponível. 

b) Tentar encontrar uma disposição ótima, levando em conta os fatores econômicos e financeiros. 

c) Testar a solução encontrada, dispondo os móveis e equipamentos numa maquete. 

 

4) Quais são as principais finalidades do Layout ou Arranjo Físico? 

 
5) Entre os princípios que devem ser do conhecimento de um analista de OSM, quando da elaboração de 

um arranjo físico, indique qual ou quais estão incorretos: 

 

a. Dispor próximos os setores que tenham um grande fluxo recíproco de informação ou 

documentação, ou que realizem tarefas complementares entre si.  

b. Dispor os setores de trabalho de modo a permitir rápida e eficiente supervisão dos empregados. 

c. Colocar os setores de atendimento ao público próximo à entrada ou, no caso de edifício, no andar 

térreo. 

d. Anular os setores que realizam trabalhos similares. 

e. Alocar arquivos, armários, máquinas e outros utensílios perto dos chefes, pois tem prioridade 

absoluta de todos os móveis e equipamentos dentro das empresas. 

 
6) Dos Fatores ecológicos ou de ambientação destacam-se a iluminação, o nível de ruído, as cores, a 

ventilação e a temperatura. Assim, de acordo com o conteúdo ministrado em sala indique quatro 

sugestões para se eliminar o ruído. 

 
7) É inquestionável o efeito psicológico que as cores dos móveis e cômodos causam às pessoas. Todos os 

livros sobre o assunto aconselham como mais ideais para os ambientes de escritório, as cores frias, 

como branco, creme, tonalidades claras do azul, do verde e do cinza. De acordo com a padronização 

das cores pela ABNT, descreva onde são indicadas as seguintes cores: 

 

A) Vermelho 
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B) Amarelo 

 

 

8) Com relação à divisão do espaço, existem dois tipos básicos de arranjo físico: o arranjo com divisórias e 

o arranjo sem divisórias. Com relação a esse dois tipos de arranjo físico, assinale “V” ou “F”: 

 

(____) O Arranjo com divisórias caracteriza-se por separar as posições ou setores de trabalho por meio 

de divisórias, armários, paredes ou outros meios de separação total ou parcial (meia altura). 

(____) O Arranjo sem divisórias é bastante usado em bancos e fábricas, não apresentam divisórias, 

consistindo, às vezes, em um salão único onde todas as funções são desempenhadas sem separação 

física. Os defensores deste tipo aconselham-no, principalmente, para os trabalhos que não exijam 

muita concentração. 

(____) O Arranjo com divisórias é recomendável, principalmente, para os trabalhos que exijam a 

formação de equipes de especialistas. Como vantagem, ele oferece alto nível de especialização e de 

concentração no trabalho,  sendo bastante usado em escritórios, de um modo geral. 

(____) O Arranjo sem divisórias possui como grande vantagem a facilidade criada para a supervisão 

geral e no relacionamento mais intenso e abrangente das pessoas de toda a organização. 

(____) O Arranjo com divisórias apresenta como desvantagem: a utilização de divisórias encarece o 

projeto e representa uma maior perda de espaço físico aproveitável. 

(____) O Arranjo sem divisórias apresenta como desvantagem: ele não satisfaz a contento a 

necessidade humana de status, deixando as chefias sem grandes destaques e as pessoas menos à 

vontade, pelo fato de se sentirem “vigiadas”de vários ângulos, inclusive pelo próprio público externo. 

 

 

Bons Estudos 


