COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2018

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO

A questão 48 do código 21, que corresponde à questão 90 do código 23, e à questão 72 do código 25,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

6030713

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da assertiva a seguir.
_________________________ é um modelo de administração por meio do qual as gerências de uma organização
estabelecem metas para suas áreas, no início de cada período, de preferência coincidindo com o exercício fiscal da empresa, em
consonância com as metas gerais da organização, fixadas pelos acionistas, por meio da diretoria.
a)
b)
c)
d)

Organização Linear
Organização Linha-Staff
Administração por objetivos
Teoria Clássica da Administração

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
A expressão que completa corretamente a lacuna é “Administração por objetivos”
(Chiavenato, vol. I, páginas 352 e 353). Não há identidade conceitual com “Organização
Linear”.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2018

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO

A questão 54 do código 21, que corresponde à questão 92 do código 23, e à questão 62 do código 25,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):

Nº de Inscrição:

6030373
6030713
6031614
6031866

6030432
6030781
6031629
6040185

6030611
6030879
6031697
6160260

6030617
6031031
6031762
6160409

6030662
6031177
6031800

O Princípio Geral da Administração segundo Fayol estabelece que a comunicação deve fluir seguindo a linha de autoridade
que vai do topo para a base da organização. Deve também existir uma comunicação lateral entre os que ocupam posições
equivalentes em vários departamentos para que os superiores se mantenham informados. A definição acima se refere a
a)
b)
c)
d)

centralização.
cadeia escolar.
unidade de comando.
autoridade e responsabilidade.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B

Considerações da Banca Examinadora:
Constata-se que o autor equivocou-se ao empregar a expressão “cadeia escolar” na
página 95, que serviu de base para a elaboração da questão. A falha fica evidenciada ao
consultar as páginas 99, 111 e 201, onde há a utilização da expressão correta, ou seja,
“cadeia escalar”.

Conclusão: O recurso procede.

A questão será ANULADA, conforme item 6.3.5 das Instruções Específicas para o Exame
DECISÃO: de Admissão ao EAGS 2018 (Portaria DEPENS nº 577-T/DPL, de 7 de dezembro de
2016).

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2018

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO

A questão 63 do código 21, que corresponde à questão 53 do código 23, e à questão 92 do código 25,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

6030417
6031047
6031841

6030432
6031312
6031866

6030611
6031595
6032034(2)

6030781
6031614
6032059

6031031
6031697
6032189

*O número entre parênteses ao lado do número de inscrição do candidato(a) indica a quantidade de recursos que ele(a) interpôs.

Sob a ótica contábil, o livro mais importante utilizado pela contabilidade é o:
a)
b)
c)
d)

caixa.
contas-correntes.
razão.
diário.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
O autor é claro e enfático ao afirmar que o livro Razão é o mais importante dos livros
utilizados pela Contabilidade (página 154, item 7.1). Na página 76, por sua vez, destaca
que os principais livros utilizados pela Contabilidade são o Diário e o Razão, motivo pelo
qual são obrigatórios. Dessa forma, o livro Diário cede espaço em importância ao livro
Razão. Existe, indubitavelmente, um critério de primazia.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2018

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO

A questão 75 do código 21, que corresponde à questão 74 do código 23, e à questão 96 do código 25,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

6030417
6031289(2)
6031697

6030432
6031587
6032059

6030617
6031595
6032189

6030781
6031614

6031047
6031629

*O número entre parênteses ao lado do número de inscrição do candidato(a) indica a quantidade de recursos que ele(a) interpôs.

Chester Barnard desenvolveu uma teoria a respeito da autoridade que se contrapõe aos ensinamentos da Teoria Clássica.
Para ele autoridade é um fenômeno psicológico em que um subordinado pode aceitar e aceita uma ordem como autoritária quando
quatro condições ocorrem simultaneamente, que são:
a) quando o subordinado pode compreender a ordem; é mental e fisicamente capaz de cumpri-la; não julga incompatível
com os objetivos da organização; e não julga incompatível com seus objetivos pessoais.
b) quando o subordinado pode compreender a ordem; tem medo das consequências; não julga incompatível com os
objetivos da organização; e não julga incompatível com seus objetivos pessoais.
c) quando o subordinado não se sente culpado; é mental e fisicamente capaz de cumpri-la; não julga incompatível com os
objetivos da organização; e não julga incompatível com seus objetivos pessoais.
d) quando o subordinado é mental e fisicamente capaz de cumpri-la; tem medo das consequências; não julga incompatível
com os objetivos da organização; e não julga incompatível com seus objetivos pessoais.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:
A matéria abordada na prova encontra-se delimitada no subitem 2.1.1.5 do conteúdo
programático (“Abordagem Comportamental da Administração. Teoria Comportamental
da Administração. Teoria do Desenvolvimento Organizacional”). O assunto pode ser
extraído especificamente do livro de Chiavenato, vol. II, Parte 7 – ABORDAGEM
COMPORTAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO, capítulo 15 – TEORIA
COMPORTAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO, páginas 157 e 158.
Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2018

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO

A questão 80 do código 21, que corresponde à questão 69 do código 23, e à questão 49 do código 25,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

6032189

As principais ferramentas necessárias para utilização no desenvolvimento da apresentação na janela do Impress estão
disponíveis nas diversas barras de ferramentas e menus. Em qual delas concentra-se um grupo de ferramentas importantes para o
acabamento de um projeto?
a)
b)
c)
d)

Painel Slides
Painel Tarefas
Barra do Menu
Área de Trabalho de Slide

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B

Considerações da Banca Examinadora:
A questão em tela está incluída no item 2.1.6.1 - Introdução aos aplicativos do
LibreOffice: Writer, Calc e Impress do Conteúdo Programático do Certame, visto que é
parte integrante do tópico número 1 - Introdução ao Impress 4.2 do Sumário da
bibliografia utilizada.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2018

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO

A questão 85 do código 21, que corresponde à questão 64 do código 23, e à questão 54 do código 25,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

6030373

6031177

6031312

6031587

6032083

A Lei nº 4.320, de 17/03/1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro aplicáveis a todas as esferas da
Administração, determina obediência a três princípios. Assinale a alternativa que indica corretamente esses princípios.
a)
b)
c)
d)

unidade, totalidade e anualidade
pluralidade, totalidade e anualidade
unidade, universalidade e anualidade
pluralidade, universalidade e anualidade

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
O autor cita, na página 23 da bibliografia indicada, os três Princípios de regência das
normas gerais de Direito Financeiro (Lei nº 4.320/64), ou seja, unidade, universalidade e
anualidade, postulados legais que não podem ser afastados.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2018

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO

A questão 96 do código 21, que corresponde à questão 88 do código 23, e à questão 67 do código 25,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

6031762

Relacione a coluna da esquerda com a da direita e depois assinale a alternativa correta.
(
1 – Função INT
2 – Fução MOD
3 – Função CONST.SE (
4 – Funções Estatísticas (
(
a)
b)
c)
d)

) Permite realizar cálculos que coletam, analisam e
interpretam dados.
) Retorna o valor do resto de uma divisão.
) Analisa um determinado intervalo de células.
) Realiza arredondamento.

2–3–4–1
4–2–3–1
4–3–1–2
3–1–4–4

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B

Considerações da Banca Examinadora:
O questionamento quanto à repetição numérica na alternativa “d” não inviabiliza a
questão. É importante frisar, ainda, que a única alternativa que responde completa e
corretamente a questão é a letra “b”.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

