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X da Questão 
 
CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário - Biblioteconomia - Específicos 
 
01. Dados e informação, tecnologias, procedimentos e pessoas podem ser considerados os 
componentes básicos de um sistema de informação. Nessa perspectiva, as bibliotecas não podem ser 
consideradas sistemas de informação. 
 
(   ) Certo     (   ) Errado 
 
 
 
CEPERJ - 2008 - SEDUC-RJ - Professor - Administração  
 
02. Em administração, pode-se identificar pelo menos três tipos de sistemas organizacionais no 
ambiente empresarial: o social, o estrutural e o tecnológico. A alternativa que apresenta um componente 
de cada sistema, na ordem apresentada acima, é:  
 
A) grupos informais, experiência e grupos formais  
B) grupos formais, tecnologia e estrutura  
C) experiência, sentimentos e procedimentos  
D) grupos formais, cultura e experiência  
E) cultura, normas e conhecimento 
 
 
 
FCC - 2012 - TRF - 2ª REGIÃO - Analista Judiciário - Psicologia 
 
03. A principal contribuição da abordagem sistêmica ao Comportamento Organizacional é o conceito de 
organização como um sistema: 

 
A) aberto, em constante interação com seu ambiente.  
B) fechado, que estabelece algumas trocas no ambiente.  
C) semi-aberto, já que tem metas estabelecidas no intra-grupo.  
D) flexível, porém raramente se modifica com as pressões do ambiente.  
E) inflexível, pois preserva as normas internas. 
 
 
FUMARC - 2011 - BDMG - Analista de Desenvolvimento 
 
04. Analise as afirmativas abaixo e responda ao que se pede:  
 

I - Administração sistêmica é o processo administrativo de reunir ou combinar todas as partes 
integrantes de um sistema global para alcançar determinados objetivos.  
 
II - Na administração sistêmica, as partes têm prevalência sobre o todo, pois devem estar 
intimamente relacionadas entre si, por meio de suas respectivas entradas e saídas, visando ao 
objetivo maior do sistema.  
 
III - A administração sistêmica procura fazer com que todos os órgãos da empresa trabalhem em 
conjunto para obter efeitos de sinergia.  

 
Baseando-se na análise das afirmativas, assinale a opção CORRETA:  
 
 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
D) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
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FCC - 2006 - BACEN - Analista Administrativo - Tarde 
 
05. A teoria geral de sistemas teve enorme impacto em todos os campos das ciências sociais, 
principalmente nos estudos organizacionais onde encontrou mais eco e oportunidades de 
experimentação. Dentro desse campo, a análise estrutural funcional (AEF) de Parsons é um complexo 
sistema de análise de sistemas sociais mais amplos, originária do campo da sociologia e voltada para a 
construção de uma teoria de ação em que Parsons propôs quatro funções essenciais ou requisitos 
fundamentais para que um sistema social continue em funcionamento, que são: 
 

I. ajustamento permanente às demandas do ambiente; entropia negativa; integração; 
continuidade e transmissão de valores para novos participantes.  
 
II. adaptação; sistemas abertos; integração; continuidade e transmissão de valores para novos 
participantes.  
 
III. ajustamento permanente às demandas do ambiente; fixação de metas; integração; sistemas 
existem dentro de outros sistemas.  
 
IV. ajustamento permanente às demandas do ambiente; alcance de objetivos; funções de um 
sistema dependem de sua estrutura; manutenção.  
 
V. ajustamento permanente às demandas do ambiente; alcance de objetivos; integração; 
continuidade e transmissão de valores para novos participantes. 

 
É correto o que consta APENAS em 
 
A) I.  
B) I e II.  
C) III.  
D) IV e V.  
E) V. 
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Organizações como Sistemas de Informação 
 

Tipologia do cérebro de Gareth 

 

Cada aspecto do funcionamento organizacional depende do processamento de 
informações, seja de um tipo ou de outro: 

 
Os burocratas tomam decisões processando informações com referência a regras 

predeterminadas.  
 
Administradores estratégicos tomam decisões através de processos formalizados 

ou temporários, produzindo políticas e planos que, então, oferecem um ponto de referência ou 
uma estruturação para o processamento de informação e a tomada de decisões por outros. 

 
As organizações são sistemas de informações. São sistemas de comunicação, 

sendo também sistemas de tomada de decisão.  
 
Nas organizações mecanicistas esses sistemas são altamente rotinizados.  
 
Nas organizações matriciais e orgânicas estes sistemas são mais temporários e 

fluem livremente. 
 
Pode-se, então, fazer um longo percurso no sentido da compreensão das 

organizações, bem como na variedade de formas organizacionais práticas, focalizando-se as 
características de seu processamento de informações. 
 

Análise ambiental e o Planejamento Estratégico 

 

As características que um sistema tem as organizações também possuem. 
 
Este tema merece um capítulo a parte, mas é importante que você saiba que desde 

de 1980, autores com Michel Porter tem falado sobre a Vantagem Competitiva, a qual em suma 
discorre sobre o posicionamento da organização frente as concorrentes e os demais elementos 
externos. Para tal posicionamento a organização precisa elaborar um planejamento de nível 
institucional, contendo, basicamente: 

 

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Missão A razão de existir da organização, o que ela se propõe a fazer. 

Visão 
Onde a organização quer chegar. Como ela quer ser vista pelos clientes 
e todas as demais pessoas. 

Valores 
Os princípios que orientam seus membros. São palavras inspiradoras 
que remontam à ética, moral e vínculos afetivos. 

Objetivos 
Alvos a serem alcançados. São pontos de destino que farão a 
organização chegar àquela visão. 

Metas 
Os objetivos são alcançados, pouco a pouco. Batendo sucessivamente 
ao longo do tempo algumas metas. Que acabam por detalhar como se 
conseguirá alcançar os objetivos. 
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Para se chegar a esse conjunto cada caminho programado para o alcance de um 
objetivo, passará a ser uma parte da Estratégia Organizacional. Para se obter essa estratégia 
de forma contextualizada com o meio externo e compatível com os recursos que possui, é 
preciso fazer análises:  

 Análise Ambiental: avaliar as variáveis do ambiente externo e todas as 
oportunidades e ameaças previsíveis. 

 Análise Organizacional: identificar os pontos fortes e fracos da própria 
estrutura interna da organização. 

O instrumento consagrado para descrever essas ponderações é a chamada Análise 
SWOT, do inglês: Strenght (Forças), Weakness (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e 
Theats (Ameaças). 

 

 

Tabela de Análise SWOT 
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Sistemas de Informação nas empresas 
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Alinhamento Estratégico entre SI e Negócios 
 

Caixa eletrônico 
Caso Textron nos Laudon 
 
Segundo Audy e Brodbeck (2003), diversas pesquisas apontam para a necessidade 

de um planejamento estratégico integrado entre as áreas de negócio e de tecnologia de 
informação (TI).  

 
Inclusive Mintzberg (1990) e outros dizem ser essa integração, chamada de 

alinhamento estratégico entre as funções de TI e os objetivos organizacionais, tem sido 
apontada como um dos principais fatores de retorno do investimento e de agregação de valor 
ao negócio. 

 
Audy e Brodbeck (2003) extraíram da literatura da área alguns conceitos sobre o 

alinhamento entre planejamento estratégico de negócios (PEN) e o planejamento estratégico 
de tecnologia da informação (PETI): 

 
Baseado em King (1978); Lederer e Mendelow (1989): o alinhamento ou 

coordenação entre PEN e PETI é alcançado quando o conjunto de estratégias de sistemas de 
informação (SI), composto de sistemas, objetivos, obrigações e estratégias, é derivado do 
conjunto estratégico organizacional, composto de missão, objetivos e estratégias. 

 
Conforme Reich (1992): o alinhamento como elo entre PEN e PETI corresponde ao 

grau no qual a missão, os objetivos e os planos de TI refletem e são suportados pela missão, 
pelos objetivos e pelos planos de negócio. 
 

Processo de gerenciamento como indutor ou inibidor à adaptação 

 

Vale destacar a importância dada por Rockart e Scott Morton ao elemento processo 
de gerenciamento como impulsionador dos demais elementos do modelo – estratégias, cultura, 
indivíduos e tecnologia. Observa-se que a forma de gestão pode impactar sobre o equilíbrio 
entre as estratégias e a cultura organizacional e entre as estratégias e os indivíduos.  

 
Por exemplo, uma gestão tradicional e não propícia a riscos provavelmente não 

gera forte impacto na formulação de estratégias ousadas que propiciem mudanças culturais 
significativas na organização e que possam redirecionar mercados dinamicamente. Em 
consequência, os indivíduos trabalham de forma reativa, e não proativa, pois seus papéis estão 
bem definidos e não há fortes estímulos para mudanças. 

 
No entanto, uma gestão moderna e alinhada com as constantes mudanças dos 

mercados e da cadeia de valor de seu negócio propicia mudanças mais drásticas. 
 
Vejamos o caso do uso da Internet e do e-mail pelas grandes corporações. Essa 

tecnologia impulsionou diversas mudanças organizacionais: o acesso às pessoas tornou-se 
horizontalizado, provocando uma alteração na estrutura e cultura organizacional; as estratégias 
de comercialização e negociação puderam ser alteradas, gerando novas oportunidades de 
negócios (globalização de marcas a custos baixos); os indivíduos tiveram seus papéis 
alterados devido à integração e horizontalização de funções e à sua capacitação com a 
proximidade dessas novas tecnologias; e por último, o processo de gestão, em sua totalidade, 
tornou-se mais corporativo e profissional – de gestão de controle de processos físicos para 
gestão das informações, permitindo uma melhor operação do negócio interna e externamente. 
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X da Questão 
 
UFAL – 2013 – Avaliação de Sistemas de Informação Gerenciais – Curso de Administração 
Pública 
 
01. Segundo Kenneth e Jane Laudon, com o tempo o escopo dos sistemas de informação (SI) ganharam 
amplitude tal, que passaram a desempenhar papel de maior relevância na vida das organizações. No 
inicio da adoção de SI por parte das empresas tratava-se de mudanças tecnológicas, mas sobre a atual 
conjuntura é correto afirmar que: 
 
A) os sistemas em uso alcançaram a capacidade do controle gerencial como termo de sua aplicação.  
B) pouco mudou desde a época da adoção dos primeiros SI, sendo ainda o caráter da mudança técnica 
o mais relevante nas organizações.  
C) restritos ao ambiente interno, os sistemas alcançaram uma integração de tal forma com os processos 
da empresa, que não se concebe mais seu funcionamento sem o uso dessas importantes ferramentas 
de processamento.  
D) extrapolaram os limites da organização e estão provocando a integração da cadeia desde o 
fornecedor até o cliente. 
 
 
02. Segundo Ivo Melo, tanto dados e informações são expressões lógicas, no primeiro caso apontando 
para características de um fato isolado e no segundo caso constituindo uma visão mais ampla do fato, 
constituindo-se uma expressão global.  
 
(   ) Certo     (   ) Errado 
 
 
03. Para Audy e Brodbeck tanto quanto é preciso estudar e estruturar uma estratégia para a área de 
negócios de uma empresa é preciso também definir rumos para adoção, desenvolvimento e suporte dos 
sistemas de informação e por fim, promover o alinhamento entre as estratégias da área tecnológica com 
a de negócios. Nisto reside a necessidade da integração entre as atividades dos executivos sêniores das 
duas áreas: negócios e tecnologia da informação, que são denominados, respectivamente, pela sigla em 
inglês: 
 
A) CEO (Chief Executive Officer) e CIO (Chief Information Officer). 
B) MBA (Master Business Administration) e MIS (Master of Information System). 
C) SE (System Executive) e ME (Management Executive). 
D) CIO (Chief Information Officer) e CEO (Chief Executive Officer). 
E) MIS (Master of Information System) e MBA (Master Business Administration). 
 
 
FUMARC - 2011 - BDMG - Analista de Desenvolvimento 
 
04. São características da administração sistêmica, EXCETO:. 
 
A) Importância atribuída às redes de comunicação entre os órgãos e pessoas da empresa.  
B) Visão total e integrada da empresa e dos seus objetivos globais.  
C) A estrutura organizacional, os níveis hierárquicos e os limites entre os diferentes órgãos da empresa 
tornam- se primordiais.  
D) Importância atribuída à informação; aos meios de processamento de dados e informações; e às 
comunicações dentro da empresa. 
 
 
FCC - 2009 - TJ-AP - Analista Judiciário - Administração  
 
05. De acordo com a moderna teoria dos sistemas, as organizações na Era Contemporânea devem ser 
entendidas como um:  
 
A) conjunto de elementos, partes ou órgãos que compõem uma totalidade integrada e autossuficiente 
em torno de suas relações intra-sistêmicas. 



Sistemas de Informação Gerenciais  | 17 

 

B) sistema de inputs e outputs de energia, recursos e informação necessários à reprodução da suas 
partes, mas com elevado grau de entropia em relação ao ambiente externo. 
C) conjunto de subsistemas de múltiplas entradas e saídas, submetido a uma relação instável, com o 
ambiente externo, e, portanto, com baixa previsibilidade no seu comportamento. 
D) complexo de subsistemas que se comportam de forma homogênea graças ao sistema de 
retroalimentação centralizado que permite uma perfeita homeostasia em relação com o ambiente 
externo. 
E) sistema orgânico com baixa diferenciação interna e alta adaptabilidade ao ambiente externo, levando 
a uma constante busca de comportamentos defensivos. 
 
 
Prova: IADES - 2010 - CFA - Analista Administrativo 
 
06. Um sistema pode ser definido como um conjunto de partes coordenadas que concorrem para a 
realização de um determinado objetivo. O sistema de processamento de dados é responsável pela 
coleta, armazenamento, processamento e recuperação, em equipamentos de processamento eletrônico, 
dos dados necessários ao funcionamento de outro sistema maior chamado sistema de informações. 
Assinale a alternativa incorreta sobre sistemas. 

 
A) Os Sistemas de Processamento de Transações tratam e processam as operações diárias dos 
negócios, ou transações.  
B) Sistemas de Informações Gerenciais são caracterizados pela produção de relatórios pré-
programados, tanto periódicos quanto sob demanda e de exceção. São caracterizados por fornecer 
assistência imediata na solução de problemas complexos. 
C) Os Sistemas de Apoio à Decisão dão apoio e assistência em todos os aspectos da tomada de 
decisões sobre um problema específico.  
D) Sistemas Especialistas são programas constituídos por uma série de regras (as vezes também 
heurísticas) que analisam informações (normalmente fornecidas pelo usuário do sistema) sobre uma 
classe específica de problema (ou domínio de problema). São subsistemas do campo da inteligência 
artificial e podem fazer sugestões e chegar a conclusões de um modo bem semelhante ao de um 
profissional especialista. 
 
FUMARC - 2011 - BDMG - Analista de Sistemas 
 
07. Em relação ao alinhamento estratégico de TI com o negócio e Balanced Scorecard (BSC), analise as 
seguintes afirmativas: 
 
I. O alinhamento estratégico de TI é bidirecional, ou seja, tanto é influenciado pela estratégia de negócio 
quanto pode influenciá-la. 
 
II. O Balanced Scorecard (BSC) permite o alinhamento das iniciativas de TI (projetos, ações e serviços) 
aos objetivos estratégicos do negócio nas perspectivas financeira, do cliente, dos processos internos e 
de aprendizado e crescimento. 
 
III. O Mapa Estratégico é uma representação visual das relações de causa e efeito entre os objetivos 
estratégicos nas quatro perspectivas do Balanced (BSC). 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
A) apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
B) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
C) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras 
D) todas as afirmativas são verdadeiras. 
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Dinâmica 
 
 
Atividade em sala  
Turma dividida em dois grupos. 
 

Dinâmica 01 – Algoritmo de ordenação 

 
Disponha os componentes em fila e os reposicione em ordem alfabética de seus nomes. 
Limitado pelo uso de uma combinação aritmética por vez e o uso de um cache de uma posição. 

 
 

Dinâmica 02 – Simulando um Sistema de Informação 

 
O Grupo de fecha como um núcleo de processamento, dois componentes fazem a ponte com o 
mundo exterior um sendo a entrada e outro sendo a saída. Recebem uma pergunta sobre um 
tema específico, cuja resposta está compartilhada nos conhecimentos dos componentes do 
grupo. O problema que não terá como perguntar um a um sobre sua colaboração à resposta. 
São aceitas tão somente duas transições internas do comunicado da pergunta. É preciso 
organizar os componentes de forma que o comunicado transite justamente por aqueles que 
podem respondê-lo. 
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Refletindo 
 

Texto Complementar 

 

Virtualização de processos 

 
Quando se fala em virtualizar processos,  refere-se a produzir, arquivar, recuperar e 

fazer fluir informações entre os agentes envolvidos sem o uso dos documentos físicos, feitos de papel. É 
o uso de processo virtual, ou ainda conhecido como eletrônico ou digital. O sistema adotado precisa de 
uma solução baseada em equipamentos (computadores, estrutura de rede e armazenamento) além de 
aplicativos próprios que façam controle de segurança de acesso aos dados. É preciso criar mecanismos 
de certificação, para que a informação ali registrada possa ser confiável tanto quanto ao seu conteúdo, 
como à identidade do agente que a gerou ou que pretende alterá-la. 

 
Os ganhos com a adoção desse formato são inquestionáveis, porém para relação de 

custo benefício alcançar patamares recompensadores ao esforço empreendido é preciso uma 
reorganização das rotinas de trabalho, para que as vantagens esperadas possam ser plenamente 
exploradas, tendo em vista os altos encargos financeiros que podem advir de um plano de modernização 
tecnológica. 

 
Sobre o tema trouxemos uma matéria produzida pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, para que vejam como tais questões podem alterar estrutura e funcionamento 
no setor público, como bem demonstrar que no Brasil, essas mudanças podem não serem percebidas 
em todas as esferas públicas, em todos os recantos do país, mas que muito já se avançou e essas 
iniciativas podem ser vistas como exemplos de sucessos a serem seguidos e percalços a serem 
enfrentados: 
 
Fonte: 

Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de São Paulo 
Disponível em http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/23172-sistema-unico-de-controle-chegara-a-100-do-judiciario-
paulista-em-2013 Publicado em 17/01/2013 às 13h02 - Acessado em 23/02/2013 às 19h40 

 
 

Sistema único de controle chegará a 100%  
do Judiciário paulista em 2013 

 
A tecnologia se tornou peça fundamental em quase todas as atividades profissionais, assim 

como no meio jurídico. Um caminho sem volta que levou, em 2005, à criação da Secretaria de 
Tecnologia da Informação (STI) do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). O setor já nasceu com uma 
árdua missão: integrar os sistemas dos quatro tribunais que foram unificados com a reforma do 
Judiciário. 

 
Apesar da complexidade que envolve as questões relacionadas à informatização e ao 

acompanhamento das mudanças tecnológicas, as equipes da STI encerraram o ano de 2012 com 
grandes realizações e projetos estratégicos para o TJSP. Entre eles, o principal é o Plano de Unificação, 
Modernização e Alinhamento (Puma), que, em execução, até o final deste ano implantará um sistema 
informatizado único de controle de processos em todas as varas do estado e levará o processo 100% 
eletrônico (sem papel) a 40% delas. 

 
"O nosso grande desafio é colocar todo o TJSP no mesmo sistema. Essa é a etapa mais 

difícil, com a capacitação dos servidores. A Presidência tem investido em infraestrutura, com aquisição 
de equipamentos e servidores, para a concretização deste trabalho. A etapa seguinte, com a conversão 
para o formato digital de todos os processos, será algo natural e mais simples", diz o secretário de 
Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de São Paulo, Luís Carlos Villani de Souza. 

 
Capacidade - No ano passado, o TJSP adquiriu 512 storages e servidores, responsáveis 

pelo armazenamento e processamento de informações. As máquinas incrementarão a capacidade de 
dados em cerca de 6 petabytes, o equivalente a 6 bilhões de bytes. "Com isso, o Tribunal terá o segundo 
data center, reduzindo consideravelmente eventuais indisponibilidades do sistema e elevando a 

http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/23172-sistema-unico-de-controle-chegara-a-100-do-judiciario-paulista-em-2013
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/23172-sistema-unico-de-controle-chegara-a-100-do-judiciario-paulista-em-2013
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segurança das informações, que já está de acordo com os padrões, a um grau de excelência", explica o 
secretário. 

 

 
Núcleo de Operação e Controle (NOC) da 

Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do  
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) 

 
O TJSP também inaugurou uma sala onde funciona o Núcleo de Operação e Controle 

(NOC). Os equipamentos instalados no local permitem o monitoramento contra invasões, garantindo a 
segurança do sistema. Para ampliar o quadro de servidores da STI, pela primeira vez, o Tribunal realizou 
concurso público para o preenchimento cargos na área de informática: 20 vagas (entre técnicos e 
analistas). No início deste ano, foi publicada a lista dos convocados para a prova prática e a expectativa 
é de que até abril o concurso esteja concluído. 
 

Exercício 

 
Do trecho a seguir, extraído da matéria anterior, pode-se observar algumas questões 

sobre administração de sistemas de informação, com foco em gestão e tecnologia, leia a citação e 
responda as questões abaixo: 
 

“Apesar da complexidade que envolve as questões relacionadas à informatização e ao 
acompanhamento das mudanças tecnológicas, as equipes da STI encerraram o ano de 
2012 com grandes realizações e projetos estratégicos para o TJSP. Entre eles, o principal 
é o Plano de Unificação, Modernização e Alinhamento (Puma), que, em execução, até o 
final deste ano implantará um sistema informatizado único de controle de processos em 
todas as varas do estado e levará o processo 100% eletrônico (sem papel) a 40% delas”. 

 
1. Sendo implantado o sistema que é capaz de virtualizar na íntegra o processo judicial porque 

ainda em 2013 não é esperado pelo setor de gestão de TI daquele tribunal o uso desse formato em 
todas as varas, juízos, das comarcas do Estado de São Paulo? Quais são os empecilhos para uma 
rápida adoção integral? São questões eminentemente administrativas e/ou tecnológicas?  
 

2. Quando a Gerência de TI daquele órgão, denominada: Secretaria de Tecnologia da 
Informação se propôs a desencadear ações seguindo um Plano de Unificação, Modernização e 
Alinhamento, ficou claro que cada uma dessas etapas sendo sequenciais ou concomitantes diz respeito 
a atividades de caráter diferentes, mediante seus conhecimentos, explique cada uma das três. 
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Gabarito 
 

01 02 03 04 05 

D C A C C 

 

06 07 08 09 10 

B D    

 

11 12 - - - 

     

 

Comentários 

 

Questão 01 

 
Leia Laudon e Laudon (2004) na página 17, no capítulo 1, verifique a legenda da figura 1.8. 
Outras alternativas poderiam ser consideradas corretas se o enunciado não tivesse esse 
trecho: mas sobre a atual conjuntura.  A letra C está errada pelo trecho “restritos ao 
ambiente interno”. A letra A tem erro no trecho: “como termo de sua aplicação”. É incorreto 
o que diz no inicio da letra B: “pouco mudou desde a época da adoção dos primeiros SI”. 
 

Questão 02 

 
Leia Melo (2006) na página 30, no inicio do capítulo 2. Onde diz: “Dados são a expressão 
lógica de um fato isolado”. “Informações são a expressão lógica global de um fato”. 
 


