
Questionário de Organização Empresarial 

Tendo em vista os conceitos trabalhados em sala, responda: 

1) O que é a ética? 

2) Porque afirma-se que todos os membros de uma sociedade devem observar a ética? 

3) O que é a ética profissional? 

4) Qual a importância do profissional técnico em informática observar condutas éticas? 

5) Elenque duas organizações ou categorias profissionais cuja sociedade as reconhece 

por não adotar comportamentos éticos. Indique as ações adotadas por esses que 

eventualmente revelem a falta de ética. 

6) Qual o prejuízo causado à sociedade em razão do desrespeito da ética? 

7) Aponte três situações que revelem a falta de ética empresarial. 

8) Quais são as razões pelas quais as empresas passam a se preocupar com a questão 

ética? 

9) O homem consegue viver só? Qual foi o caminho por ele encontrado para suprir suas 

necessidades? Cite exemplos. 

10) Quais eram os objetivos de uma organização no passado? E na atualidade? Comente-

os. 

11) O que é a responsabilidade social? 

12) Descreva a evolução histórica da responsabilidade social. 

13) Apresente cinco finalidades da responsabilidade social. 

14) Qual a diferença da responsabilidade social e filantropia? 

15) Toda organização é uma empresa? Comente. 

16) Toda organização administra recursos para a obtenção de produtos ou serviços. 

Explique os quatro recursos trabalhados em sala. 

17) A organização dos recursos está subdividida em três etapas. Quais são elas? Explique. 

18) Explique a burocracia como sistema de organização. 

19) Qual a diferença da organização familiar e do Estado? Comente. 

20) As organizações formais possuem três características básicas. Quais são elas? Explique. 

21) Quais os aspectos positivos e negativos do formalismo nas organizações formais? 

22) Quais os aspectos positivos e negativos da impessoalidade nas organizações formais? 

23) Quais os aspectos positivos e negativos do profissionalismo nas organizações formais? 

24) Quais os desvios que as organizações burocráticas estão sujeitas? Explique-os cinco 

estudados em sala. 

25) O que é a cultura organizacional? 

26) O que é o clima organizacional? 

27) O que são os grupos informais nas organizações? 

28) O que são as organizações?De que forma a tecnologia interfere nelas? 

29) Quais os efeitos da tecnologia na sociedade e no mercado ao longo dos últimos anos? 

30) Não existe diferença entre as tecnologias de produto e processo. Critique a afirmação. 

31) Quais são os meios de obtenção de tecnologia? Explique e exemplifique cada um dos 

cinco casos estudados em sala. 

32) Descreva as cinco etapas da inovação tecnológica. 

33) O que é lobby? 

34) Qual a finalidade de uma empresa instituir seu Código de Ética?  


