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ABORDAGEM CLÁSSICA (TAYLOR, FORD), ESCOLA DE RELAÇÕES HUMANAS,  

TEORIA SISTÊMICA E CONTINGENCIAL 

 

QUESTÃO 1 (UERJ) Utilize as informações abaixo para responder a questão. 

 Taylorismo 
- separação do trabalho por tarefas e níveis hierárquicos 
- racionalização da produção 
- controle do tempo 
- estabelecimento de níveis mínimos de produtividade. 
 
Fordismo 
- produção e consumo em  massa 
- extrema especialização do trabalho 
- rígida padronização da produção 
- linha de montagem 
 
Pós-fordismo 
- estratégia de produção e consumo em escala planetária. 
- valorização da pesquisa científica 
- desenvolvimento de novas tecnologias 
- flexibilização dos contratos de trabalho 
 
Pelas características dos modelos produtivos do momento da Segunda Revolução Industrial, é possível afirmar que o 
fordismo absorveu certos aspectos do taylorismo, incorporando novas características. Essa afirmação se justifica, dentre 
outras razões, porque os objetivos do fordismo, principalmente, pressupunham: 
 
a) elevada qualificação intelectual do trabalhador ligada ao controle de tarefas sofisticadas. 
b) altos ganhos de produtividade vinculada a estratégias flexíveis de divisão do trabalho na linha de montagem. 
c) redução do custo de produção associada às potencialidades de consumo dos próprios operários das fábricas. 
d) máxima utilização do tempo de trabalho do operário relacionada à despreocupação com os contratos de trabalhos. 
 
 
QUESTÃO 2 ( CENTRO PAULA SOUZA 2014) - Para preparar uma caixa de telefone celular com carregador de 
bateria, fone de ouvido e dois manuais de instrução, o empregado da fábrica dispõe de apenas seis segundos. Finalizada 
essa etapa, a embalagem é repassada ao funcionário seguinte da linha de montagem, o qual tem a missão de escanear o 
pacote em dois pontos diferentes e, em seguida, colar uma etiqueta. Em um único dia, a tarefa chega a ser repetida até 6 
800 vezes pelo mesmo trabalhador (blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2013/08/12/ Acesso em: 12.08.2013. 
Adaptado) Refletindo sobre a situação exposta no texto, é correto afirmar que essa fábrica se organiza pelo sistema de 
produção conhecido como  
 
(A) toyotismo, no qual a mecanização do trabalho leva à divisão equitativa dos lucros entre os operários.  
(B) toyotismo, no qual os trabalhadores controlam os meios de produção e produzem no seu próprio ritmo.  
(C) fordismo, no qual cada um dos trabalhadores realiza todas as etapas do processo produtivo nas fábricas.  
(D) fordismo, no qual a livre iniciativa do trabalhador determina o ritmo das fábricas e o volume da produção 
(E) fordismo, no qual há uma divisão do trabalho, e a mecanização da produção leva à repetição de tarefas. 
 
 
QUESTÃO 3 (ENEM 2001) …Um operário desenrola o arame, o outro o endireita, um terceiro corta, um quarto o afia 
nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete; para fazer a cabeça do alfinete requerem-se 3 ou 4 operações 
diferentes;… Smith, Adam. A riqueza das nações. Investigação sobre a sua natureza e suas causas. Vol. I. São Paulo: Nova 
Cultural, 1985. 

 

 
Jornal do Brasil, 19 de fevereiro de 1977. 



 
A respeito do texto e do quadrinho são feitas as seguintes afirmações:  
 
I – Ambos retratam a intensa divisão do trabalho, à qual são submetidos os operários.  
 
II – O texto refere-se à produção informatizada, e o quadrinho, à produção artesanal.  
 
III – Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento de todo o processo 
por parte do operário.  
 
Dentre essas afirmações, apenas:  
 
a) I está correta.  
b) II está correta.  
c) III está correta.  
d) I e II estão corretas.  
e) I e III estão corretas. 

 
 
QUESTÃO 4 (UFU 2007) Considere o texto abaixo e as afirmativas seguintes.  
 
O lançamento do automóvel Ford modelo T, em 1908, nos Estados Unidos da América, assinala o futuro da produção 
industrial como fruto da estandartização e do consumo de massa. Henry Ford, seu idealizador, pretendia criar um 
automóvel barato e, por isso, apoiou-se nos princípios do taylorismo que visava otimizar a cadência e os gestos do 
trabalho, unidos aos princípios da padronização de peças intercambiáveis. O modelo T foi um sucesso: em 1910 vinte mil 
automóveis foram fabricados ao preço unitário de U$ 850,00 e, em 1916, seiscentos mil ao preço unitário de U$ 360,00. 
Até que a produção se encerrasse em 1927, aproximadamente quinze milhões de exemplares saíram da linha de 
montagem.  
 
I - O sistema de produção do Ford T baseava-se na utilização de máquinas-ferramentas, na diminuição do uso de mão-
de-obra qualificada, no fluxo contínuo de produção, no aumento dos salários.  
 
II - A introdução do Ford T no mercado ajudou a gerar não apenas um novo modelo de produção, mas também, novos 
padrões de operários capazes de adquirir o produto do próprio trabalho, tornando-se modelos para a sociedade 
americana.  
 
III - O sucesso do Ford T marca um momento de prosperidade e crescimento para uma sociedade que aceitou as normas 
impostas pelos interesses da indústria: consumo restrito e seletivo, trabalho cadenciado e em ritmo leve, com 
deslocamento do operário no interior da fábrica.  
 
IV - O Ford T foi um símbolo da transformação no trabalho industrial. Os trabalhadores facilmente adaptaram-se ao seu 
novo ritmo e natureza. Esse carro foi, também, símbolo dos produtos industriais baseados em uma produção seletiva e 
padronizada que visava atender uma única parcela da sociedade.  
 
Dentre as alternativas abaixo:  
 
A) apenas I e II são corretas.  
B) apenas I e III são corretas.  
C) apenas II e IV são corretas.  
D) apenas III e IV são corretas. 
 
 
QUESTÃO 5. As abordagens mecanicista e sistêmica/contingencial podem ser aplicadas atualmente a uma grande 
variedade de empresas. Marque a alternativa que, respectivamente, traz exemplos que melhor condizem com o modo 
mecânico e o modo sistêmico de administrar: 
 
a) Empresa que produz itens em grande quantidade a baixo preço / Empresa de inovação e desenvolvimento de produtos.  
b) Empresa de inovação e desenvolvimento de produtos / Empresa que produz itens em grande quantidade a baixo preço 
c) Empresa que dependa das variações do mercado financeiro / Empresa de inovação e desenvolvimento de produtos.  
d) Empresa que produz itens em grande quantidade a baixo preço / Empresa de estocagem de matéria-prima para uso 
industrial.  
e) Empresa de vendas virtual (e-commerce) / Empresa de estocagem de matéria-prima para uso industrial.   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://suburbanodigital.blogspot.com.br/2014/01/fordismo-questoes-de-vestibulares.html


QUESTÃO 6. Sobre a abordagem mecanicista e sistêmica das organizações, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Uma importante diferença entre a abordagem mecanicista e a abordagem sistêmica é o fato de que a primeira não vê o 
indivíduo como um ser autônomo, enquanto a segunda se apoia nessa ideia, pois cada parte do sistema deve contribuir 
de forma dinâmica para o conjunto do trabalho.  
b) A abordagem sistêmica defende a interação entre as partes da empresa e seu meio externo, o que a diferencia da 
abordagem mecanicista, por exemplo, onde as organizações são sistemas fechados e não interagem com o meio externo.  
c) A abordagem da teoria dos sistemas se apoia na biologia e na analogia ao organismo humano, de modo que possamos 
compreender a forma como um sistema organizacional deve funcionar.  
d) A abordagem mecanicista utiliza a metáfora da máquina para nos dizer que as organizações, quando excessivamente 
controladas, podem funcionar de forma repetitiva e sem variações, semelhante a um relógio.  
 
 
 
QUESTÃO 7. (COPESE - UFT - 2014 – UFT, adaptado). O estudo sobre motivação humana nas organizações é 
fundamentado em Teorias Motivacionais, que explicam o desempenho das pessoas em situação de trabalho. Sobre esse 
assunto, analise as afirmativas abaixo. 
  
I - A Teoria das Necessidades estabelece que as necessidades humanas dividem-se em dois grandes grupos: as 
necessidades básicas ou primárias e as necessidades adquiridas ou secundárias. 
  
II - A Teoria dos Dois Fatores (higiênicos e motivacionais), de Frederick Herzberg, explica como o ambiente de trabalho e 
o próprio trabalho interagem para produzir motivação. 
  
III - A Teoria da Hierarquia das Necessidades, de Abraham Maslow, afirma que uma necessidade satisfeita não pode ser 
mais usada como motivador primordial de comportamento humano.  
 
IV - Os Fatores Higiênicos, da Teoria dos Dois Fatores, incluem o exercício de responsabilidade no cargo, o 
reconhecimento pelo trabalho bem feito, o salário e as condições físicas e de segurança no trabalho. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
a) I e II apenas. 
b) II e II apenas. 
c) II, III e IV apenas. 
d) I e III apenas. 
d) I, II e III apenas. 
 
 
Questão 8. (CESPE - 2014 - TJ-CE - Analista Judiciário – Administração). De acordo com a hierarquia de necessidades 
proposta por Maslow, uma pessoa que trabalha com empenho para conseguir de seu chefe imediato reconhecimento e 
autonomia é motivada por necessidades  
 
a) fisiológicas. 
b) sociais. 
c) de realização. 
d) de segurança. 
e) de autoestima. 
 
 
Questão 9. O Fordismo é um modelo de organização produtiva regido por dois princípios básicos. Podemos identificar 
como tais princípios...  
 
a) o espírito de grupo e a padronização de peças e componentes no processo de produção.  
b) a divisão do trabalho e a padronização de peças e componentes no processo de produção.  
c) a divisão do trabalho e a iniciativa dos empregados para desenvolver e implementar planos de melhoria.  
d) o espírito de grupo e a iniciativa dos empregados para desenvolver e implementar planos de melhoria. 
 
 
QUESTÃO 10. (IFE, adaptada) Sobre a escola clássica de administração, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Para Taylor, a organização e a Administração devem ser  estudadas e tratadas cientificamente e não 
empiricamente. A improvisação deve ceder lugar ao planejamento, e o empirismo à ciência.   
 
II. A Teoria Clássica de Taylor  partia do estudo do todo organizacional e da sua estrutura para garantir  a eficiência a 
todas as partes envolvidas,  fossem elas órgãos (seções,  departamentos,  etc.)  ou pessoas (ocupantes 
de cargos e executores de tarefas). 
   
III. Para aclarar o que sejam as funções administrativas, Taylor define o ato de administrar como 
sendo: prever,  organizar, comandar, coordenar e controlar.  
 



Estão incorretas: 
 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) Todas as afirmativas. 
e) Nenhuma das afirmativas. 
 
 
Questão 11. A Escola das Relações Humanas se distingue da Escola Clássica por enfatizar as pessoas. NÃO constitui um 
dos fatores determinantes da produtividade identificados por essa Escola...  
 
a) a cultura e os hábitos dos trabalhadores.  
b) a comunicação adequada da gerência com seus subordinados.  
c) os benefícios financeiros como forma de motivação dos empregados.  
d) os padrões e comportamentos informais estabelecidos pelos grupos de trabalho. 
 
 
Questão 12. De acordo com a Teoria Geral dos Sistemas, as organizações operam em um ambiente no qual se verifica a 
interação de diversos elementos. A alternativa que NÃO define, corretamente, um desses elementos é a...  
 
a) entropia – tendência de desagregação apresentada por todo sistema.  
b) saídas, output – recursos materiais, humanos, financeiros e tecnológicos que a organização necessita para operar.  
c) homeostase – providências tomadas pela organização para recuperar o equilíbrio quando algo ocorre de forma 
imprevista.  
d) retroalimentação – capacidade que o sistema tem de reajustar a sua conduta para manter ou alterar seu desempenho 
futuro. 
 
 
Questão 13. Derivada da Teoria dos Sistemas, a Teoria da Contingência surgiu após a década de 70. Segundo tal teoria, 
as organizações bem-sucedidas são aquelas que...  
 
a) ajustam-se às pressões e contingências do ambiente.  
b) garantem seu bom funcionamento por meio do perfeito ajustamento das partes.  
c) são capazes de enfrentar os concorrentes, intensificando a produção e os lucros.  
d) estão em constante equilíbrio e, por isso, não necessitam de inovação, revitalização e renovação. 
 
 
Questão 14. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Harvard foi contratado para verificar se as variações na 
iluminação da fábrica afetavam o desempenho dos trabalhadores. Tal estudo ficou conhecido como experiência de 
Hawthorne. Podemos apontar como uma das conclusões de tal pesquisa o fato de...  
 
a) os sujeitos gostarem de trabalhar na sala de teste, o que favorece a criatividade e a motivação.  
b) o desempenho dos trabalhadores ser influenciado pela participação em um estudo importante e interessante.  
c) o desempenho aumentar devido à relação de supervisão durante o experimento, o que permite maior liberdade no 
trabalho.  
d) os grupos sociais em organizações exercerem pressão para os indivíduos adotarem padrões informais de 
comportamento estabelecidos pelos grupos. 
 
 
Questão 15 (IFE). Em essência, a teoria dos dois fatores de Herzberg afirma que:  
 
a) a satisfação no cargo é função do conteúdo ou atividades desafiadoras e estimulantes do cargo:  são os chamados 
fatores motivadores. A  insatisfação no cargo é função do ambiente,  da supervisão,  dos colegas e contexto 
geral do cargo: são os chamados fatores higiênicos.   
b) a satisfação no cargo é função do conteúdo ou atividades desafiadoras e estimulantes do cargo:  são os chamados 
fatores higiênicos.  A  insatisfação no cargo é função do ambiente, da supervisão, dos colegas e contexto 
geral do cargo: são os chamados fatores motivadores.   
c)  a insatisfação no cargo é função do conteúdo ou atividades desafiadoras e estimulantes do cargo: são os chamados 
fatores motivadores.  A  satisfação no cargo é função do ambiente,  da supervisão, dos colegas e contexto 
geral do cargo: são os chamados fatores higiênicos.   
d) a insatisfação no cargo é função do conteúdo ou atividades desafiadoras e estimulantes do cargo: são os chamados 
fatores higiênicos. A satisfação no cargo é função do ambiente, da supervisão, dos colegas e contexto geral do cargo: são 
os chamados fatores motivadores.  
 

 

 

 

 



QUESTÃO 16. “João é o líder de sua equipe de trabalho, que conta com dez pessoas. Para atingir um determinado 

objetivo estratégico, o qual possui duas metas operacionais, ele dividiu a equipe em cinco grupos de duas pessoas cada e 

deu a cada grupo duas semanas para encontrar uma forma de alcançar as metas estabelecidas pelo objetivo estratégico. 

Ao final das duas semanas, as cinco equipes apresentaram propostas, sendo que quatro delas foram consideradas muito 

boas pela alta administração”. O caso em questão retrata com clareza um propriedade dos sistemas a qual chamamos de:  

 

a) Homeostase 

b) Entropia  

c) Equifinalidade 

d) Evolução 

e) Entropia 

 
 

QUESTÃO 17. A pirâmide da motivação de Maslow apresenta cinco pontos cruciais para compreendermos as 

motivações humanas. Necessidade de segurança, higiene, sociais, autoestima e realização são elementos importantes que 

nos ajudam a compreender a atuação dos funcionários nas empresas. Tendo como base a contribuição da escola de 

relações humanas, marque a alternativa correta:  

 

a) A abordagem motivacional não encontra espaço na abordagem mecanicista, pois os funcionários de fábricas não 

possuem necessidades motivacionais.  

b) Se analisarmos os funcionários de uma empresa fordista clássica, veremos que eles estão posicionados na pirâmide de 

Maslow, tendo suas necessidades atendidas em pelo menos três dos cinco degraus.  

c) A abordagem motivacional é utilizada nas empresas atuais, mas os gestores não conseguem realizar políticas que 

possam saciar as duas necessidades na base da pirâmide de Maslow, por exemplo.  

d) As necessidades sociais diferem das necessidades básicas por serem adquiridas em sociedade.   

e) Nenhuma das alternativas acima está correta.  

 
 
QUESTÃO 18. De acordo com a abordagem da teoria dos sistemas, organizações dotadas de entropia são aquelas que: 

 

a) Apresentam um equilíbrio estático, sem maiores potenciais para transformação, e por isso estão fadadas ao fracasso 

caso se encontrem em ambientes pouco estáveis.   

b) Apresentam um equilíbrio dinâmico, com potencial para mudanças em qualquer ambiente.  

c) Apresentam um equilíbrio estático, o que, há longo prazo, podem levar estas organizações à morte, ou seja, à entropia 

negativa.  

d) Apresentam um equilíbrio dinâmico, com potencial para mudanças apenas em ambientes estáveis.  

e) Nenhuma das alternativas acima.  

 
 

QUESTÃO 19. Sobre a teoria da contingência, marque a alternativa correta:  

 

a) As organizações são sistemas abertos que devem, constantemente, adequar seus ambientes externos ao interno e vice-

versa.  

b) Não existe uma melhor maneira de organizar, pois a forma apropriada de organização depende do ambiente no qual 

ela, a organização, está inserida.  

c) Tipos distintos de ambientes dispensam diferentes tipos organizacionais. 

d) As organizações são sistemas abertos e possuem dificuldades em adaptar-se ao ambiente por conta de sua 

instabilidade.  

e) As organizações são formadas de entradas, processos e saídas, o que exemplifica perfeitamente a necessidade de 

adequação ao ambiente interno.  

 

QUESTÃO 20. Marque a alternativa incorreta:  

 

a) Podemos dividir o ambiente em macroambiente (ambiente externo) e microambiente (ambiente interno).  

b) A teoria contingencial considera importante que nos preocupemos com a influência que o macroambiente pode causar 

nas organizações, pois esta influência é mais difícil de conter.  

c) Adaptar-se ao ambiente externo foi uma das razões que fez com que a administração flexível do modelo toyotista 

fizesse tanto sucesso.  

d) As questões macroambientais tendem a atingir a todas as empresas que fazem parte de um determinado cenário, 

embora nem sempre todas sejam atingidas da mesma forma.  

e) O microambiente, ou ambiente de tarefa, é composto pelos fornecedores, clientes, concorrentes e intermediários, o que 

implica dizer que fazem parte do mercado da empresa.  



 
 
 
 
 
GABARITO 
 

1 C 
2 E 
3 E 
4 A 
5 A 
6 B 
7 D 
8 E 
9 B 
10 B 
11 C 
12 B 
13 A 
14 D 
15 A 
16 C 
17 D 
18 A 
19 B 
20 A 

 


