
   
  

PROVA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AJAA 

RECURSOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PÚBLICA 

 

QUESTÃO NÚMERO 84 (prova divulgada pelo Gran Cursos Online) 

QUESTÃO NÚMERO 83 (prova divulgada pelo Cebraspe) 

Gabarito da Banca: C 

O diagnóstico estratégico possibilita a identificação dos pontos fortes e fracos, assim como das fraquezas e 

das oportunidades das organizações. 

CABE RECURSO: O ambiente interno das organizações é composto por variáveis controláveis, as forças e 

fraquezas, corretamente abordado pela banca como pontos fortes e pontos fracos. Porém, no ambiente 

externo, e não na “organização” são identificadas as oportunidades e as ameaças, portanto, variáveis 

incontroláveis. Ao mencionar duplamente “ponto fraco” e seu sinônimo “fraquezas” das organizações, o 

examinador aborda o cenário interno e controlável. Ao incluir “oportunidades das organizações” mistura 

as variáveis “fraquezas” (que é da organização) e “oportunidades” que é do ambiente, o que torna errada 

a questão em apreço, seja pela duplicação de termos sinônimo, seja pelo contraste entre variáveis internas 

e externas.  

Assim afirma Djlama de Oliveira:“Análise interna: Essa etapa verifica os pontos fortes e fracos, bem como os 
pontos neutros da empresa” (página 50). Acrescenta adiante, ratificando o argumento do recurso: “Essa 
variabilidade é devida às PRESSÕES AMBIENTAIS que a empresa tem de suportar e que são resultantes de 
FORÇAS EXTERNAS - REPRESENTADAS POR OPORTUNIDADES E AMEAÇAS-, continuamente em alteração 
com diferentes níveis de intensidade de influência, bem como das PRESSÕES INTERNAS - REPRESENTADAS 
PELOS PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS - RESULTANTES DOS VÁRIOS FATORES INTEGRANTES DA 
EMPRESA” (página 6). De modo mais sucinto, o autor assim aborda: “Mais detalhes a respeito da análise 
interna das empresas são apresentados na seção 3.2.3.2, mas você já constatou que a identificação das 
COMPETÊNCIAS E DAS FRAQUEZAS DA EMPRESA devem ser analisadas perante as OPORTUNIDADES E 
AMEAÇAS DO AMBIENTE EXTERNO OU NÃO CONTROLÁVEL”. 

 

Pelos motivos apontados, respeitosamente solicita-se a revisão do gabarito preliminar, alterando 
sua resposta de Certo para Errado.  

Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia e práticas. Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira. – 33. Ed. 

– São Paulo: Atlas 2015. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 85 (prova divulgada pelo Gran Cursos Online) 

QUESTÃO NÚMERO 84 (prova divulgada pelo Cebraspe) 

Gabarito da Banca: E 

     Quando não forem atingidos os objetivos conforme o planejado, caberá ao gestor modificar as estratégias 

da empresa e a implementação destas” (página 50).  



   
  

Assim afirma Djalma de Oliverira: 
  
A avaliação da estratégia corresponde à FASE NA QUAL O EXECUTIVO VERIFICA SE A ESTRATÉGIA, tal como 

foi implementada, ESTÁ PROPORCIONANDO O ALCANCE DOS OBJETIVOS, DESAFIOS E METAS DA 
EMPRESA aos quais ela estava correlacionada. (página 225) 

 
“Nesse caso O EXECUTIVO DEVE ESTAR ATENTO ao fato de que, quanto mais distante no tempo estiverem OS 

OBJETIVOS E DESAFIOS considerados, MAIOR O NÚMERO DE MUDANÇAS QUE PODERÃO OCORRER, tanto 
internas quanto externas à empresa; PORTANTO AS ESTRATÉGIAS CONSIDERADAS DEVEM TER GRANDE 
FLEXIBILIDADE” (página 226). 

 
“Talvez se possa afirmar QUE AS ESTRATÉGIAS correspondem ao item mais importante do processo de 

planejamento estratégico das empresas, POIS É ATRAVÉS DELAS QUE O EXECUTIVO PODE MUDAR O 
RUMO DAS COISAS. (página 233) 

 
Resta evidente que cabe ao GESTOR, assim como fala a questão, mudar as estratégias para que os objetivos 

possam ser alcançados, conforme ensina o autor de referência. No caso, o autor trata EXECUTIVO como 
sinônimo de GESTOR.  

 

Pelos motivos apontados, solicita-se a alteração do gabarito de ERRADO para CERTO. 
 
Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia e práticas. Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira. – 33. Ed. 

– São Paulo: Atlas 2015. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 86 (prova divulgada pelo Gran Cursos Online) 

QUESTÃO NÚMERO 87 (prova divulgada pelo Cebraspe) 

Gabarito da Banca: C 

 

87 O brainstorming é utilizado como técnica de melhoria de processos, pois facilita para os envolvidos as 

atividades de identificação do contexto e de diagnóstico da situação atual do negócio. 

Abaixo apresentam-se duas definições amplamente difundidas e internacionalmente respaldadas da 
ferramenta brainstormig: 

 
Brainstorming: Uma técnica geral de coleta de dados e exercício de criatividade que pode ser usada para 

identificar riscos, ideias ou soluções para problemas usando um grupo de membros da equipe ou 
especialistas no assunto. (PMBOK 5ª ed. Página 532) 

 
Brainstorming: Técnica de coleta de dados e exploração da criatividade utilizada para identificar ideias, 

soluções ou riscos para problemas empregando uma equipe ou especialistas no assunto. Normalmente, 

uma sessão de brainstorming é estruturada de modo que as ideias de cada participante possam fluir 

livremente sem preconceitos e registradas para análise posterior mais detalhada. (CBOK V3.0, página 416) 



   
  

Ainda que o brainstorming possa ser utilizado na gestão de processos, não serve para dar o “diagnóstico da 

situação atual do negócio”. Na verdade, do modo em que foi redigido o item, levanta a possibilidade de 

diversas técnicas, como a modelagem dos processos no modo AS IS, que segundo o CBOK, reflete o estado 

atual. Além disso, as diversas características que definem o brainstorming não foram abordadas pelo item, 

induzindo o candidato a buscar na definição alguma outra ferramenta que melhor corresponda ao conceito. 

Pelos motivos apontados, por gerar incerteza e ambiguidade, sugere-se a anulação do referido 

item. 

BPM/CBOK ABPM 1ª Edição 2013. 

PMBOK/PMI 5ª Edição  2013.  
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