GESTÃO DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES (EXERCÍCIOS) – TSE
ANALISTA
PROFESSOR: VINICIUS OLIVEIRA RIBEIRO
Aula

3

–

Clima

organizacional:

e

cultura

motivação;

organizacional;

Avaliação

de

Comportamento

Desempenho:

objetivos,

métodos, vantagens e desvantagens; Comportamento organizacional:
desempenho; Exercícios de matérias já vistas

Olá pessoal, vamos continuar nossa caminhada?

Avaliação de Desempenho: objetivos, métodos, vantagens e
desvantagens; Comportamento organizacional: desempenho
1) (CONSULPLAN CEFET-RJ 2006) Um bom administrador se preocupa
em avaliar corretamente o seu pessoal, e tem consciência das
dificuldades inerentes a esse processo. Para que o efeito-halo não
distorça seu julgamento, você:
A) Considera prioritariamente como fonte de classificação para a sua
avaliação as ações mais recentes do subordinado.
B) Evita que a sua opinião pessoal a respeito do subordinado influa na
mensuração do desempenho.
C)

Estabelece

padrões

de

desempenho

amplos

que

permitam

flexibilidade nas avaliações.
D) Tende a ser muito rigoroso ao avaliar o desempenho do seu
subordinado.
E) Busca situar todos os subordinados em uma média, evitando colocálos em posições extremas.
Considerada função-chave da gestão de RH, a avaliação do desempenho é um
processo de avaliação sistemática do desempenho de um funcionário, tendo a
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função de fornecer um feedback (retroação) aos gestores sobre como está a
performance dos colaboradores.
A avaliação de desempenho é fundamental para as organizações, sejam elas
privadas ou públicas. Ela permite que a empresa não fique “cega”, não deixe
de enxergar aquilo que esteja acontecendo no ambiente interno e externo,
com as suas pessoas e com a própria organização.
Principalmente nas empresas que possuem planejamento estruturado, a
avaliação de desempenho é fundamental, já que ela poderá dar indicativos de
como as coisas estão realmente acontecendo, para que ajustes necessários
sejam feitos.
Às vezes, as pessoas executam seus trabalhos com boa vontade e pensam que
estão fazendo as atividades de forma correta. Se elas não são avaliadas, elas
sempre

executarão

da

mesma

maneira.

Agora,

caso

a

avaliação

de

desempenho ocorra, é possível detectar falhas, e descobrir os pontos de
melhoria para o futuro.

Alguns aspectos da avaliação
Efeito Halo/Horn: uma vez avaliada uma característica como positiva ou
negativa, esse efeito é a tendência em avaliar positivamente (halo) ou
negativamente (horn) os demais itens da avaliação, quando se deveria avaliar
cada item em separado e de forma imparcial, sem juízo de valor.
Tendência Central: o avaliador esquiva-se de dar notas altas ou baixas para
poder se eximir de explicações futuras.
Efeito

de

recenticidade:

o

avaliador

costuma

lembrar

apenas

de

acontecimentos recentes.
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Erro constante: os avaliadores costumam seguir um padrão pessoal, sendo
muito rigoroso ou muito complacente. O ideal é que os padrões sejam
definidos por um grupo.
Erro

de

primeira

impressão:

o

avaliador

deve

evitar

as

primeiras

impressões do avaliado. As mudanças devem ser consideradas.
Erro de semelhança: quando o avaliado se parece com o avaliador, esse
costuma ser mais favorável na avaliação.
Erro de fadiga: várias avaliações em sequência podem causar cansaço e
piorar a qualidade da avaliação.
Incompreensão de significado dos fatores de avaliação: se não houver
clareza, erros de interpretação irão ocorrer.
Tendo em vista que o efeito halo é a utilização de algo positivo de uma
característica para os demais fatores, é preciso evitar o juízo pessoal. A
imparcialidade é fundamental para a boa avaliação de desempenho.
Gabarito: B
2) (CONSULPLAN PAULO AFONSO-BA 2008) Maria Antonieta Santos e
Silva trabalha em uma empresa onde se desenvolve a avaliação de
desempenho dos colaboradores, periodicamente. Como técnica de
avaliação de desempenho, o Gestor de Recursos Humanos da empresa
utiliza a avaliação 360 graus. Tal avaliação é realizada:
A) Somente pelas pessoas interessadas diretamente nas atividades da
pessoa avaliada, sem levar em conta os relacionamentos da pessoa
com outras áreas da empresa.
B) Por todas as pessoas que mantêm alguma interação ou relação com
a pessoa avaliada, de forma que se caracterize um círculo.
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C) Somente pelo superior direto da pessoa avaliada, pois é a pessoa
mais indicada para avaliar o desempenho de alguém ao qual exerce
autoridade.
D) Somente pela pessoa que está sendo avaliada, caracterizando a
auto-avaliação.
E) Pelos profissionais de Recursos Humanos que conhecem a técnica
de avaliação 360 graus de forma detalhada.
Vejamos os tipos de avaliação:
Pesquisa de Campo
É um método que se baseia em entrevistas de um especialista em avaliação
com o superior imediato do avaliado. É possível traçar, junto com o superior,
método de desenvolvimento no cargo e na organização, a partir do diagnóstico
traçado. Possui custo mais alto pelo valor do especialista.
Esse método é divido em 4 etapas:
•

Entrevista inicial: avalia o desempenho e os fatores que afetaram o
resultado anterior;

•

Entrevista de análise complementar: com o intuito de obter novas
informações que sejam pertinentes;

•

Planejamento das providências necessárias;

•

Acompanhamento a posteriori dos resultados oriundos da avaliação.

360º
É um tipo de avaliação que efetua uma análise sistemática do desempenho do
funcionário

em

virtude

das

atividades

que

desempenha,

das

metas

estabelecidas, dos resultados alcançados e do potencial de desenvolvimento.
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A grande vantagem desse tipo de avaliação é que ela é feita com todas as
pessoas que se relacionam direta e indiretamente (chefia, subordinados,
clientes internos e externos, pares e fornecedores) com o funcionário, por isso
o nome: avaliação 360º. Ela é feita inclusive pelo próprio avaliado.
Pela quantidade de pessoas que avaliam, o número de informações geradas é
infinitamente maior que uma avaliação convencional. É orientado para
resultados, é flexível e imparcial, dado o número de pessoas que participam.
Um problema que pode surgir é: como compactar o grande número de
informações (trabalhoso).

Abordagens Comparativas
Nesse tipo de avaliação, sempre é identificado um padrão relativo das pessoas
em relação aos demais avaliados.
Vantagens: conseguem indicar pessoas que estão melhores que outras em
determinado aspecto.
Desvantagens: não determina o quanto pessoas são melhores que outras; não
indica se essas pessoas melhores são de fato boas de forma absoluta.
Vejamos os métodos:
•

Classificação: técnica simples. Trata-se de uma classificação do melhor
desempenho até o pior. É um método bastante fácil de ser utilizado.
Contudo, se várias pessoas são avaliadas, passa a ser um método
bastante trabalhoso.

•

Comparação aos Pares: nesse método, a comparação é feita por dois
empregados por vez. Coloca-se FHC x Lula; Brito Jr x Pedro Bial.
Também se trata de um método simples, mas não é tão eficiente, pela
sua limitação.
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•

Distribuição Forçada: nesse método, algumas categorias com frases
(descritivas) prontas são colocadas: “o colaborador se comunica de
forma clara e objetiva, tendo facilidade de se expressar verbalmente com
os colegas e superior”. É objetivo e de fácil aplicação por parte do
avaliador.

Abordagens Absolutas
Esse outro tipo de abordagem especifica padrões exatos de medição. Vejamos
os métodos.
•

Escalas Gráficas: trata-se de uma listagem de várias dimensões
previamente definidas (cooperação, iniciativa, assiduidade, etc.) relativas
a resultados excelentes no desempenho de determinado serviço. Assim,
esse é o desempenho que se espera que as pessoas tenham.
o Nas escalas, é possível que os gerentes avaliadores atribuam notas
individuais a cada uma das dimensões.
o Uma escala pode ser numérica (1, 2, 3, 4) ou conceitual
(insuficiente, regular, bom, excelente).
o Vantagem: facilidade de uso; aplicáveis a vários cargos; permite
visão integrada.
o Desvantagem: podem ser demasiado generalistas, é inflexível para
o avaliador (o avaliador deve se ajustar ao formulário).

•

Incidentes Críticos: Nesse método, incidentes de comportamento que
resultaram num sucesso (fatos positivos) ou fracasso (fatos negativos)
são registrados. Situações normais não são consideradas.
o Os positivos devem ser realçados e os negativos mitigados
o Vantagem:

excelente

para

o

desenvolvimento

e

feedback

(retroação, retorno do entendimento) do funcionário.
o Desvantagem: difícil de ser usado para tomada de decisões, já que
o método restringe-se em informações apenas qualitativas.
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•

Escala de Classificação com Base no Comportamento: método
bastante

utilizado.

Trata-se

de

uma

coleta

de

descrições

do

comportamento observável no trabalho. Cada comportamento é avaliado
para que se determine até que ponto está sendo descrito o bom versus o
mau desempenho. Por fim, desenvolve-se uma escala de classificação.
o Nessa classificação, a base representa comportamentos críticos
específicos, em que cada um reflete um grau diferente de eficácia
de desempenho.
o Vantagem: mostra comportamentos úteis para o aconselhamento e
o feedback. As escalas quantitativas são úteis para a comparação
de avaliações.
o Desvantagem: bastante detalhada e complexa, exigindo grande
quantidade de tempo e esforço.
•

Administração (Gestão) por Objetivos (APO): é o método mais
ligado com os meios-fins e a definição de objetivos. Na APO, os
subordinados

trabalham

junto

com

o

supervisor

para

determinar

objetivos relativos a uma tarefa específica.
o Desvantagem: a comparação de avaliações pode ser inútil devido à
diferença no grau de objetivos traçados.
Vejamos um quadro resumo dos métodos, conforme as duas abordagens.
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B)

Uma

avaliação

realizada

de

forma

circular

que

envolve

a

participação exclusiva do órgão de gestão de pessoas.
C) Uma avaliação realizada de forma perpendicular onde ocorre a
participação exclusiva do gerente do avaliado e do órgão de gestão de
pessoas.
D) Uma avaliação realizada de forma circular por todos os elementos
que mantêm alguma forma de interação com o avaliado.
E) Uma avaliação realizada de forma unilateral onde participam apenas
os elementos que ocupam o mesmo nível hierárquico do avaliado.
Basta entender de geometria para fazer essas questões? De fato, a avaliação é
circular, mas ela envolve todos que interagem com o avaliado.
Gabarito: D
4)

(CONSULPLAN

EMATER-RN

2005)

Um

bom

administrador

se

preocupa em avaliar corretamente o seu pessoal, e tem consciência
das dificuldades inerentes a esse processo. Para que o efeito-halo não
distorça seu julgamento, o administrador
A) Considera prioritariamente como fonte de classificação para a sua
avaliação as ações mais recentes do subordinado.
B) Evita que a sua opinião pessoal a respeito do subordinado influa na
mensuração do desempenho.
C)

Estabelece

padrões

de

desempenho

amplos

que

permitam

flexibilidade nas avaliações.
D) Tende a ser muito rigoroso ao avaliar o desempenho do seu
subordinado.
E) Busca situar todos os subordinados em uma média, evitando colocálos em posições extremas.
Prof. Vinicius Ribeiro
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Já te vi? Questão simplesmente igual à questão da CEFET-RJ feita mais cedo.
Lembrando que o efeito halo pode ser evitando se o avaliador exime-se de
emitir opiniões pessoais.
Gabarito: B
5) (CONSULPLAN EMATER-RN 2005) O sistema de classificação da
Hewlett-Packard

exige

que

o

gerente

coloque

10%

de

seus

funcionários na categoria “excepcional”, 40% na categoria “muito
bom”, 40% na categoria “bom” e 10% na categoria “inaceitável”. Com
base neste modelo você como gerente de RH sugere que a sua
empresa introduza a escala de classificação como método de avaliação
de desempenho orientado para o passado. Significa, portanto, que será
solicitado ao avaliador que:
A) Vá para o campo junto com um representante especializado do
órgão de Recursos Humanos e acompanhe os supervisores em suas
classificações.
B) Introduza teste de conhecimento ou aptidões e observações de
potencial para todas as funções.
C) Escolha a declaração mais descritiva em cada par de declarações
sobre o empregado que está sendo classificado.
D) Proporcione uma avaliação subjetiva do desempenho de um
indivíduo, ao longo de uma escala que vai do nível mais baixo ao mais
alto.
E) Registre as declarações que descrevem o potencial do empregado,
em relação ao perfil do cargo.
Trata-se de uma escala gráfica do tipo conceitual. A avaliação acaba sendo
subjetiva, já que o avaliador, dentro da escala existente, terá liberdade para
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opinar em qual nível está o avaliado. Mesmo havendo as porcentagens
definidas, há certa discricionariedade na opção do avaliador.
Gabarito: D
6) (CONSULPLAN EMATER-RN 2005) Sirlene Pagnani trabalha numa
empresa moderna que utiliza a avaliação de 360 graus como técnica de
avaliação de desempenho. Significa que, nesta empresa, a avaliação de
desempenho é feita:
A) Pelo gerente de linha ou supervisor, com assessoria do órgão de
RH.
B) Pelo gerente, que funciona como o elemento de guia e orientação, e
pelo funcionário, que avalia o seu desempenho em função da retroação
fornecida pelo gerente.
C) Por todos os elementos que mantêm alguma interação com o
avaliado, de forma circular.
D) Pela própria equipe de trabalho que se torna responsável pela
definição de metas e objetivos a alcançar.
E) Por cada pessoa que, para evitar a subjetividade implícita no
processo, toma por base alguns referenciais como critérios.
360 = todos os envolvidos, todos que mantêm contato com o avaliado.
Gabarito: C
7) (CONSULPLAN SDS-SC 2008) Quando se discute o desempenho das
organizações, é importante avaliar o processo de eficiência e eficácia.
No que diz respeito à eficiência, pode-se afirmar que a eficiência:
A) É o princípio da administração de recursos medido pela relação
entre esforço e resultado.
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B) É a relação entre risco e retorno considerados por uma empresa.
C) É a medida do resultado alcançado, levando-se em consideração
apenas os resultados financeiros.
D) É a relação entre a empresa e seus principais concorrentes no
mercado.
E) É o princípio da divisão do trabalho onde cada indivíduo é
responsável por uma meta a ser alcançada, medida através da
remuneração deste indivíduo.
Vejamos os conceitos:
Eficiência: melhor utilização dos recursos, fazer mais com menos, fazer certo
as coisas, ser produtivo. Sendo assim, a nossa resposta é a letra a).
Eficácia: alcançar os objetivos traçados, fazer a coisa certa.
Efetividade: alcançar o resultado esperado, causar impacto (positivo) na
sociedade.
Gabarito: A
8) (FCC MPE-RS 2008) A técnica de Avaliação de Desempenho 360
Graus consiste:
a) numa avaliação do desempenho de todos os funcionários de um
mesmo nível hierárquico dentro de uma organização, realizado por
auditoria externa que garanta o caráter objetivo e neutro do processo.
b) numa comparação entre a percepção dos pares no trabalho, do
superior imediato, dos subordinados diretos, clientes, fornecedores, e
a percepção que o ocupante do cargo tem de si mesmo, no exercício
das atividades.
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c) numa comparação entre os desempenhos efetivos em termos de
produtividade, de todos os funcionários de um mesmo setor, tendo
como objetivo a implementação de um processo de downisizing.
d)

em

uma

seqüência

de

avaliações

dos

superiores

pelos

subordinados, visando a construção de indicadores de produtividade e
satisfação com as relações interpessoais num determinado setor da
organização.
e)

em

um

processo

de

brain

storming

envolvendo

todos

os

funcionários de uma organização, visando subsidiar o planejamento
estratégico situacional.
A avaliação de desempenho de 360º faz um giro no funcionário avaliado.
Assim, todos aqueles que mantêm relações indiretas ou diretas, inclusive o
próprio avaliado, participarão do processo. É uma avaliação muito utilizada e
bem vista, já que evita as avaliações unilaterais do chefe em relação ao
subordinado.
Downsizing: também chamado de achatamento, é uma técnica que consiste na
racionalização das atividades da empresa, podendo envolver, em curto prazo,
a demissão de funcionários.
Brainstorming é uma tempestade de ideias. É um momento de criação na
empresa em que nenhum palpite é vetado. Depois desse momento é que são
filtradas as melhores informações para lançar, por exemplo, um produto no
mercado ou uma nova campanha publicitária.
Gabarito: B
9) (CESGRANRIO BACEN 2009) Para escolher como será feita a
avaliação de desempenho de uma organização, foram propostos cinco
possíveis métodos, abaixo relacionados. Qual o método proposto que
está INCORRETAMENTE explicado?
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a) Escalas gráficas - é simples, permite uma visão integrada e
resumida dos fatores de avaliação, mas não permite flexibilidade ao
avaliador, que deve se ajustar ao instrumento, e não este às
características do avaliado.
b) Escolha forçada - consiste em avaliar o desempenho dos indivíduos
por intermédio de frases descritivas de alternativas de tipos de
desempenho
isentos

de

individual,
influências

proporcionando
subjetivas

e

resultados

pessoais,

mas

confiáveis
de

e

aplicação

complexa, pois exige preparo prévio dos avaliadores.
c) Pesquisa de campo - baseia-se em entrevistas de um especialista
em avaliação com o superior imediato, e permite, além de um
diagnóstico do desempenho do empregado, a possibilidade de planejar
com este superior seu desenvolvimento no cargo e na organização,
mas tem um custo operacional elevado.
d) Incidentes críticos - não se preocupa com características do
comportamento humano situadas dentro do campo da normalidade,
registrando os fatos excepcionalmente positivos que devem ser
realçados e mais utilizados no desempenho dos indivíduos, e os
excepcionalmente negativos que devem ser corrigidos e eliminados.
e) Comparação aos pares - é um processo simples e pouco eficiente,
que compara dois a dois empregados de cada vez, permitindo o
registro daquele que é considerado melhor quanto ao desempenho.
A escolha forçada é simples e não requer a preparação do avaliador, já que as
frases descritivas já estão prontas.
Gabarito: B
10) (FCC TRT 8ª 2010) O método de avaliação de desempenho que
consiste

em

quatro

etapas:

entrevista

inicial

para

avaliar

o

desempenho e os fatores que afetaram positiva ou negativamente o
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resultado final; entrevista de análise complementar para obter novas
informações pertinentes; planejamento das providências necessárias e
acompanhamento posterior dos resultados; é denominado
a) escalas gráficas.
b) pesquisa de campo.
c) listas de verificação.
d) escolha forçada.
e) método dos incidentes críticos.
Trata-se do método da pesquisa de campo.
Gabarito: B
11) (FCC AL-SP 2010) No processo de avaliação de desempenho, efeito
halo
I. é o fenômeno que registra atitudes em que o avaliador confunde
"resultados

concretamente

realizados"

com

"características

potenciais" que identificam o avaliado.
II. significa avaliar um empregado deixando-se levar por valores ou
atitudes que este possui fora do ambiente do trabalho.
III. é a tendência que um avaliador imprime ao processo de avaliação
quando se deixa levar por alguma característica do avaliado, que o
marcou de forma tão significativa que lhe impede de interpretar as
demais características com neutralidade e clareza.
IV. é aquele em que o avaliador "força" sua avaliação num ponto
central da escala para não se comprometer perante o avaliado ou
expor os argumentos que subsidiaram sua decisão.
Está correto o que se afirma APENAS em
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a) I e II.
b) II.
c) II e IV.
d) III.
e) IV.
Vejamos item por item.
I) Trata-se de uma atitude inconsciente de supervalorizar as qualidades
potenciais.
II) Essa é uma atitude inconsciente de levar em conta as características
pessoais extra-cargo.
III) Essa é a nossa resposta.
IV) Tendência central.
Gabarito: D
12) (CESGRANRIO BACEN 2009) Na última avaliação de desempenho,
Guilherme se sentiu profundamente injustiçado. De acordo com ele, a
sua avaliação não reflete o seu real desempenho. O seu chefe o
descreveu como uma pessoa muito introvertida e pouco motivada, que
não sabe impor suas opiniões e que não gosta de trabalhar em equipe.
Guilherme discorda dessa avaliação e se defende dizendo que, apesar
de ser tímido, se dá bem com seus colegas de trabalho e que
consegue, sempre, superar as suas metas de desempenho. Se for
verdade o que Guilherme está dizendo, seu superior está cometendo
um erro típico de avaliação de desempenho conhecido como
(A) preconceito.
(B) estereótipo.
Prof. Vinicius Ribeiro
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(C) percepção seletiva.
(D) efeito de halo.
(E) efeito de tendência central.
Um ponto importante para a solução dessa questão é a seguinte parte: “se for
verdade o que Guilherme está dizendo”. Assim, devemos considerar que a
percepção de Guilherme está certa.
Se ele é tímido, mas cumpre suas metas, o seu avaliador cometeu o erro do
efeito de halo, pois ele considerou a timidez e a levou para os demais itens da
avaliação.
Gabarito: D
13) (CESGRANRIO BNDES 2009) A importância da Avaliação de
Desempenho, tanto para as organizações quanto para as pessoas que
nelas

trabalham,

imprescindíveis

ao

é

indiscutível.

desenvolvimento

Ela

fornece

empresarial

e

informações
feedback

às

pessoas para a eventual correção de rumos no desenvolvimento de seu
trabalho. Uma série de razões justifica a preocupação da organização
em avaliar o desempenho de suas equipes, EXCETO o fato de
(A) oferecer informações ao gerente sobre como aconselhar e orientar
seus colaboradores.
(B) proporcionar meios para que o trabalhador saiba o que as pessoas
pensam a seu respeito.
(C) proporcionar conhecimento sobre a percepção externa de seu
desempenho, atitudes e competências.
(D) proporcionar uma análise sistemática para justificar aumentos
salariais, promoções, transferências e demissões.
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(E) relacionar o que o ocupante faz, sob quais condições faz e por que
faz.
Todas as alternativas, de certa forma, relacionam-se com a avaliação de
desempenho. No entanto, o examinador usa uma palavra-chave para
podermos responder a questão: “razões”.
Assim, a banca não quer saber aquilo que tem a ver com a avaliação de
desempenho. Ela quer saber quais as razões que justificam a preocupação da
organização em avaliar o desempenho. Digamos que as razões são o núcleo do
nosso sujeito. Aqui também tem aula de português, rsrs.
Assim, são razões: subsidiar o gerente para que este possa orientar os
colaboradores futuramente (“a”), fazer com que o trabalhador saiba como ele
está sendo visto na organização (“b” e “c”) e justificar aumentos, promoções,
punições e transferências.
Assim, o simples fato de relacionar o que o ocupante faz não é razão. Por isso,
a letra “e” é a nossa resposta.
Gabarito: E
14) (CESGRANRIO ELETROBRÁS 2010) Uma empresa do setor elétrico
possui um sistema de avaliação que propõe a participação das
pessoas. Porém, o sistema exige apenas a realização de uma conversa
presencial e o preenchimento de um formulário formal. O sistema
carece

também

de

mecanismos

de

objetividade

e

precisão

na

realização de uma avaliação crítica.
No caso apresentado, o sistema de avaliação é INADEQUADO em
função da (o)
(A) participação das pessoas.
(B) relação entre avaliador e avaliado.
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(C) ênfase em ações burocráticas.
(D) característica do avaliador.
(E) treinamento e do desenvolvimento.
Se estivéssemos estudando a história da administração pública, reconheço que
esta questão seria melhor entendida. Mas vou fazer apenas uma comparação
para contextualizar.
No Brasil, podemos entender a administração pública (pelo menos na teoria)
em três diferentes momentos:
•

Administração Patrimonialista: a coisa pública coincide com a coisa
privada. Os administradores públicos fazem do bem público um bem
deles. Corrupção e nepotismo são a marca.

•

Administração Burocrática: ganha força para combater o problema do
patrimonialismo. Assim, surgem as formalizações, as hierarquias, as
regras, a racionalidade. O problema dessa administração é que o foco
no cidadão acaba se perdendo. A administração pública acaba se
preocupando com processos (meios) e não com resultados (fins),
preocupando-se com o controle a priori e não com o controle a
posteriori.

•

Administração

Gerencial:

utiliza

de

técnicas

administrativas

das

empresas privadas para modernizar a administração pública, voltando o
foco para o cidadão, para os resultados.
Com essa explicação, podemos entender os problemas da burocracia. Vejam
que a avaliação descrita é inadequada porque possui moldes burocráticos,
parecendo-se com meros cumprimentos de deveres, sem objetivos, sem
preocupação com finalidades. Basta preencher o formulário e bater um papo.
Não pode ser assim, certo?
Gabarito: C
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15) (CESGRANRIO FUNASA 2009) Em um processo de avaliação de
desempenho podem ocorrer disfunções de percepção. No que diz
respeito aos objetivos, um vício de avaliação é o denominado
“Tendência Central”. Dentre as descrições abaixo, qual delas se
enquadra nesta categoria?
(A) Crença de que a avaliação seja um procedimento dispensável e que
desqualifica o aproveitamento dos recursos humanos da empresa.
(B) Recusa de assumir valores extremos por receio de prejudicar os
mais fracos e supervalorizar os excelentes.
(C) Desconhecimento das principais características da avaliação,
emitindo julgamentos por meio do bom senso.
(D) Contaminação de julgamentos, quer pela influência de um aspecto
geral que afete a classificação de cada característica em si, quer pelas
contaminações de um prognosticador sobre o outro.
(E) Atribuição de qualidades e defeitos ao avaliado que são próprios do
observador ou do avaliador.
Na tendência central, o próprio nome já diz. Há uma tendência de posicionarse no centro, esquivando-se dos extremos. Assim, valores muito altos ou
muito baixos são desprezados.
Gabarito: B
16)

(FCC

TRE-SE

2007)

Para

a

avaliação

de

desempenho

são

apresentadas as afirmativas abaixo.
I.

A

avaliação

de

desempenho

deve

ser

concebida

como

um

instrumento gerencial.
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II. Efeito halo se refere à valorização pelo avaliador de determinado
fator de avaliação, podendo acarretar, de forma não consciente, que
este contamine os demais fatores.
III.

Uma

das

principais

causas

do

fracasso

da

avaliação

de

desempenho deve estar baseada em aspectos comportamentais dos
avaliados.
IV. O gerenciamento de desempenho é uma atividade cotidiana de
gerência.
V. A avaliação de desempenho deve ser uma ferramenta a serviço da
Remuneração Estratégica.
VI. Os resultados de avaliações devem ser usados como indicadores de
performance das áreas.
VII. Avaliação de desempenho integra o padrão de gestão estabelecido
pela norma ISO-9001:2000.
É correto o que se afirma APENAS em
a) I, II, III, IV, V e VI.
b) I, III, IV, V, VI e VII.
c) I, II, III, IV, V, e VII.
d) II, III, IV, V, VI e VII.
e) I, II, IV, V, VI e VII.
Vejamos item por item.
I) De fato, os gerentes devem se utilizar da avaliação de desempenho em seus
trabalhos. Item certo.
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II) halo é uma tendência em avaliar positivamente um determinado item,
levando essa avaliação positiva para os demais itens, sem analisá-los da
maneira ideal. Item certo.
III) O “deve” deixa a questão errada. Deveria estar escrito “pode”. Item
errado.
IV) A gerência deve atuar em sua rotina com a gestão do desempenho. Item
certo.
V) A avaliação e a remuneração devem andar juntas. Esta deve estar
condicionada aos resultados daquela. Item certo.
VI) Performance nada mais é do que desempenho. Item certo.
VII) A norma ISO 9001 serve para sistemas de gestão da qualidade.
Desempenho deve estar ligado à qualidade, como falamos. Item certo.
Gabarito: E

Comportamento organizacional: motivação
17) (CONSULPLAN CEFET-RJ 2006) Ao implementar um programa de
avaliação organizacional, o gerente de Recursos Humanos da Empresa
JHK optou por um questionário que privilegiasse um conjunto de
necessidades, a fim de poder identificar aspectos que deveriam ser
implementados para a melhoria da motivação de seu pessoal. Assim,
levou em consideração as seguintes necessidades:
I. básicas
II. sociais
III. salariais
Prof. Vinicius Ribeiro
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IV. de segurança
V. de desenvolvimento
VI. de estima
VII. de auto-realização
VIII. de auto-avaliação
Para uma boa avaliação comportamental, segundo o modelo de
Maslow,

deverão

ser

contempladas

no

instrumento

apenas

as

seguintes necessidades:
A) I, III, IV, V e VIII
B) II, III, V, VII e VIII
C) I, II, IV, VI e VII
D) I, II, V, VI e VIII
E) II, IV, VI, VII e VIII
Quando se estuda a motivação, os gestores estão preocupados com os motivos
que fazem com que as pessoas se comportem de determinada maneira.
Podemos dizer que a motivação é uma força motriz incorporada pelos
indivíduos, por meio da qual eles tentam alcançar um objetivo específico, com
o intuito de satisfazer uma necessidade ou expectativa. Motivação é “motivar a
ação”.
Podemos classificar as motivações da seguinte forma:
•

Motivação extrínseca: diz respeito às recompensas que são “tangíveis”,
tais como o pagamento e benefícios adicionais, acomodação ou refeição
subsidiada, segurança no trabalho, promoção, contratação de serviços,
ambiente e condições de trabalho.
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•

Motivação intrínseca: relativa às recompensas, que são “psicológicas”, e
aos sentimentos, tais como a satisfação pessoal no trabalho, a
oportunidade de ter de enfrentar desafios e de se realizar, críticas
favoráveis, reconhecimento e tratamento com consideração e atenção.

Vejamos algumas teorias motivacionais.

Hierarquia das Necessidades de Maslow
As pessoas sempre desejam mais, e o que querem depende do que já
possuem. Assim, as necessidades humanas estão dispostas em níveis.
Vejamos a figura.
Necessidades de Auto- Realização:
realização total, do próprio potencial

Necessidades de Estima (Ego): confiança e
realizações, status, valorização, aprovação social

Necessidades de Afeição/Sociais: sentimento de
pertencer a um grupo, associação e participação

Necessidades de Segurança: não sujeito a dor, ao perigo
e às perdas; proteção contra ameaças/privações

Necessidades Fisiológicas/Básicas: fome, sede, oxigênio, sono,
desejo sexual, abrigo

Segundo a Teoria, à medida que um nível é satisfeito (não sendo mais
motivador), passa-se para o de cima.
Analisando a pirâmide, percebemos que a nossa resposta é letra c.
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Modelo do Continuum de Necessidades de Alderfer (teoria ERG) – tratase de uma variação de Maslow, a partir da condensação dos níveis em um
continuum, baseado em três conjuntos básicos de necessidades:
•

Existenciais: dizem respeito à preservação da existência humana
(sobrevivência). Incluem necessidades fisiológicas e de segurança, de
natureza material.

•

Semelhança: relações com o ambiente social. Incluem o afeto ou o fato
de pertencer a um grupo, com natureza de segurança ou de estima.

•

Crescimento: referem-se ao desenvolvimento do potencial. Incluem-se o
nível auto-estima e auto-realização.

Teoria da Motivação para Realização de McClelland
Essa teoria baseia-se no conceito de três grupos de necessidades e de motivos
que se desenvolvem socialmente: afiliação, realização e poder.
Todas as pessoas possuem essas necessidades, mas a intensidade de cada
grupo varia a cada indivíduo. Vejamos cada necessidade:
Realização: cada indivíduo tem que por à prova seus limites, deve fazer um
bom trabalho que mensure as realizações pessoais. As pessoas que possuem
muito

essa

necessidade

costumam

procurar

mudanças

na

vida,

são

competitivas, cumprem metas estipuladas.
Afiliação: nessa necessidade, há a preocupação de se estabelecer, manter ou
restabelecer relações emocionais positivas com as pessoas.
Poder: essa necessidade é caracterizada pelo forte impulso em exercer
autoridade sobre os demais e executar ações poderosas.
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Teoria X e Y (McGregor)
Trata-se de duas teorias opostas. Vejamos:
X: baseado em organizações tradicionais, cujas hipóteses indicam o seguinte:
•

As pessoas em geral são preguiçosas e não gostam de trabalhar;

•

As pessoas devem ser coagidas, controladas, ameaçadas, para que
trabalhem;

•

As pessoas não assumem responsabilidades;

•

A motivação só ocorre em níveis fisiológicos e de segurança.

Costumo falar que essa é a teoria do problema. É a teoria do Xiiii, lá vem
problema. Por exclusão, a outra é a teoria y. Vejamos.
Y: abordagens mais recentes em relação à natureza humana, cujas hipóteses
indicam:
•

Para as pessoas, trabalhar é tão natural quanto se divertir ou descansar;

•

As pessoas são comprometidas com a organização;

•

Em condições adequadas, o trabalhador pode aprender e aceitar
responsabilidades;

•

Há capacidade de criatividade;

•

A motivação ocorre nos níveis de entendimento, estima e auto-realização
tanto quanto nos níveis fisiológicos e de segurança.

Teoria da Expectativa
As pessoas são influenciadas pelos resultados que esperam de suas ações. A
motivação que poderá gerar um bom desempenho é uma função da relação
entre os seguintes fatores:
•

Esforço aplicado e os resultados prováveis esperados;
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•

As

expectativas

de

que

a

remuneração

estará

relacionada

ao

desempenho; e
•

Expectativa de que as gratificações (resultados desejados) estejam
disponíveis.

Vejamos a figura.
Motivação – função da relação percebida entre
I
Esforço
aplicado

II

O nível efetivo
de
desempenho

Gratificações (resultados
desejados) relacionadas ao
desempenho
III
Disponibilidade das
gratificações (resultados
desejados)

Vamos a um exemplo: um analista deseja ser promovido a gerente. Esse
desejo faz com que seu desempenho aumente apenas se houver a crença de
que a oportunidade de promoção de fato existe e se houver a expectativa de
que um melhor desempenho levará à promoção.

Teoria da Expectativa de Vroom
O modelo de Vroom baseia-se em três variáveis:
•

Valência:

trata-se

das

opiniões

que

as

pessoas

têm

sobre

resultados específicos. A valência é uma atração/preferência por
determinado resultado. Importante diferenciar valência de valor.
Enquanto este é a verdadeira satisfação oriunda de um resultado,
aquela é antevisão da satisfação oferecida por um resultado;
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•

Instrumentalidade: trata-se do ponto até o qual os resultados
relacionados ao desempenho (1º nível) levam à satisfação de
resultados referentes às necessidades (2º nível)

•

Expectativa: grau de percepção de que uma alternativa escolhida
levará aos resultados esperados. Trata-se da relação entre um
determinado curso de ação e um resultado previsto.

Explicando de outra maneira, podemos fazer a seguinte relação entre as
variáveis:
• Falaremos de expectativa quando tratarmos da alta probabilidade
de a ação levar a um resultado;
• Caso esse resultado gere outros resultados, estamos tratando da
instrumentalidade;
• Se esses resultados gerarem satisfação, essa é a valência.

Teoria da Equidade
Equidade relaciona-se com uma comparação social, com o tratamento igual
aos iguais e desigual aos desiguais, na medida das suas desigualdades.
No campo organizacional, ela funciona da seguinte forma: quando as pessoas
avaliam o resultado do próprio trabalho, qualquer diferença percebida em
relação ao trabalho dos outros é um estado de consciência motivador. Isso é
muito comum na comparação salarial entre pessoas.
Quando há uma percepção de injustiça, as pessoas estarão motivadas a agir
para que seja restaurada a equidade. A comparação é feita do seguinte modo:
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Comparação de Equidade
Recompensas Pessoais

Recompensa dos outros

Contribuições Pessoais

Contribuições dos outros

Gabarito: C
18) (CONSULPLAN INB 2006) Você foi escolhido pela gerência de RH
para analisar o resultado de uma pesquisa de clima organizacional no
Departamento de Vendas da empresa onde você trabalha. Logo, você
observou que os aspectos indicados abaixo, foram destacados pelo
grupo como pontos fracos:
I. Salários.
II. Reconhecimento no exercício da função.
III. Atitude dos supervisores.
IV. Possibilidade de enfrentar desafios.
V. Plano de carreira.
VI. Limpeza do local de trabalho.
VII. Segurança no trabalho.
Ao analisar estes aspectos, segundo a Teoria de Herzberg, são
considerados fatores motivacionais os itens:
A) III, VI e VII
B) I, V e VII
C) I, III e V
D) II, IV e V
E) II, V e VI
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Teoria de Dois Fatores de Herzberg – há dois conjuntos de fatores que
afetam a motivação: teoria dos dois fatores e satisfação com o trabalho, ou a
teoria da motivação-higiene. Vejam a figura.

Fatores de Higiene e Manutenção

Salário, segurança no emprego, condições de trabalho,
nível e qualidade da supervisão

Causadores de Insatisfação

Motivação e Satisfação com o Trabalho

Causadores de Satisfação

Sentimento de realização, reconhecimento,
responsabilidade, natureza do trabalho, crescimento e
progresso pessoais

Motivadores ou Fatores de Crescimento

Os fatores de higiene (também chamados de extrínsecos) são causadores de
insatisfação, ou seja, na falta de salário, por exemplo, ocorre o problema. Por
outro lado, a presença desses fatores, por si só, não aumentam a motivação.
•

Exemplos: supervisão (disposição para ensinar ou delegar); políticas
empresariais

(normas

e

procedimentos),

condições

ambientais

(ambientes onde trabalham as pessoas), remuneração (contrapartida da
prestação do serviço).
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Os fatores motivacionais (também chamados de intrínsecos) são causadores
de satisfação, ou seja, o aumento do sentimento de realização trará mais
motivação para o funcionário.
•

Exemplos:

realização

(realização

com

êxito

de

uma

tarefa),

reconhecimento (pelo trabalho bem feito), trabalho em si (atividades
agradáveis), desenvolvimento pessoal (possibilidade de aumento de
status ou de posição social, aquisição de conhecimento), possibilidade de
crescimento (crescimento dentro da estrutura da organização)
Sendo assim, temos como resposta o plano de carreira, os novos desafios e o
reconhecimento no exercício da função.
Gabarito: D
19) (CONSULPLAN EMATER-RN 2005) Ao implementar um programa de
avaliação organizacional, o gerente de Recursos Humanos da Empresa
KLJ optou por um questionário que privilegiasse um conjunto de
necessidades, a fim de poder identificar aspectos que deveriam ser
implementados para a melhoria da motivação de seu pessoal. Assim,
levou em consideração as seguintes necessidades.
I. básicas
II. sociais
III. salariais
IV. de segurança
V. de desenvolvimento
VI. de estima
VII. de auto-realização
VIII. de auto-avaliação
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Para uma boa avaliação comportamental, segundo o modelo de
Maslow,

deverão

ser

contempladas

no

instrumento

apenas

as

seguintes necessidades:
A) I, III, IV, V e VIII
B) II, III, V, VII e VIII
C) I, II, IV, VI e VII
D) I, II, V, VI e VIII
E) III, IV, V, VII e VIII
Mais uma cópia de questão: EMATER (2005) e CEFET (2006). De baixo para
cima, temos as básicas (fisiológicas), as de segurança, as sociais (afeição), as
de estima e as de auto-realização.
Gabarito: C
20) (CESGRANRIO BNDES 2008) O processo de recompensar é um
elemento importante na condução de um funcionário em termos de
retribuição, retroação ou reconhecimento do seu desempenho na
organização. Atualmente, enquanto algumas organizações se apóiam
em processos rígidos e tradicionais, outras buscam processos mais
avançados e flexíveis tanto para motivar quanto para incentivar seus
funcionários.

A

abordagem

tradicional

baseia-se

nas

seguintes

premissas:
I - processos individualizados;
II - política de generalização;
III - modelo do homem econômico;
IV- baseado em metas;
V - ênfase no futuro.
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Estão corretas as premissas
a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) I, II e IV, apenas.
d) I, IV e V, apenas.
e) III, IV e V, apenas.
Dentro de uma visão tradicional, não há individualizações, há generalizações.
O tipo de recompensa é a mesmo para todos, não havendo considerações
acerca do perfil de cada um.
Nessa visão, não há relação com o futuro e nem com metas ou objetivos
traçados.
Homem econômico: é um conceito tradicional, em que toda pessoa é
influenciada apenas por recompensas salariais, econômicas e materiais, ou
seja, o homem não gosta de trabalhar, apenas trabalha por necessidade.
Somente em uma visão mais moderna é que metas e futuro passaram a ser
preocupações.
Gabarito: B
21)

(FCC

TCE-GO

2009)

Segundo

as

teorias

da

motivação,

recompensas extrínsecas são
a)

aquelas

que

geram

um

sentimento

de

autorrealização

pela

participação na gestão da empresa.
b) aquelas que os indivíduos recebem por seu envolvimento com
programas de responsabilidade social da organização.
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c) externas à própria organização e resultantes da valorização do
trabalho da empresa pelo mercado.
d)

independentes

da

direção

da

organização,

decorrendo

da

necessidade de autorrealização dos indivíduos.
e) fundamentais para a possibilidade de satisfação das necessidades
de autorrealização das pessoas.
Essa questão não é tão simples. Devemos utilizar o conceito de motivação
extrínseca e intrínseca junto com a hierarquia das necessidades de Maslow.
Se fizermos um paralelo, devemos perceber que as recompensas extrínsecas
situam-se na base da pirâmide e as intrínsecas no topo. Sendo assim, como
vimos, para se chegar ao topo, é preciso atender às necessidades da base em
primeiro lugar.
Daí chegamos ao nosso gabarito: as recompensas extrínsecas (base) são
fundamentais para a possibilidade (não é garantia) de satisfação das
necessidades de autorrealização das pessoas (intrínsecas).
Gabarito: E
22)

(FCC

MPE-RS

2008)

Segundo

a

teoria

da

hierarquia

das

necessidades de Maslow é INCORRETO dizer:
a) Toda pessoa orienta seu comportamento a partir de mais que um
único tipo de motivação.
b) Apenas algumas pessoas alcançam a satisfação das necessidades
localizadas no topo da pirâmide.
c) A satisfação de um nível inferior de necessidades não é obrigatória
para

que

surja

imediatamente

um

nível

mais

elevado

no

comportamento.
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d) As necessidades fundamentais podem ser expressas por diferentes
tipos de comportamento.
e) Toda necessidade primária não atendida passa a ser considerada
uma ameaça psicológica.
Vejamos cada item.
a) Ninguém tem apenas uma motivação. Normalmente, temos vários fatores
que motivam nossas ações.
b) Essa é bem tranquila. Sabemos que não são todos que “chegam lá”. Se
chegar lá é, por exemplo, ser delegado de polícia, é sabido que não tem vaga
para todo mundo.
c) Esse é o nosso gabarito. O nível mais elevado só aparece quando o nível
inferior for satisfeito.
d) Não existe um padrão de comportamento. Cada um age de maneira
peculiar.
e) Se a necessidade “fome” não for atendida, com certeza haverá problemas
psicológicos.
Gabarito: C
23)

(FCC

MPE-SE

2009)

Segundo

Herzberg,

que

ressaltou

a

importância da motivação no trabalho, a possibilidade de aumento de
status ou mesmo de posição social é uma determinante motivacional
associada
a) à responsabilidade.
b) ao desenvolvimento pessoal.
c) à realização.
d) à possibilidade de crescimento.
e) ao trabalho em si.
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Esse

é

um

fator

motivacional

na

teoria

de

Herzberg.

Trata-se

do

desenvolvimento pessoal aquele que gera a possibilidade de aumento de
status ou de posição social, ou até mesmo a simples aquisição de
conhecimento.
Gabarito: B
24)

(FCC

MPE-SE

2009)

Na

teoria

motivacional

de

Maslow,

a

necessidade das pessoas de se sentirem valorizadas pelos que as
rodeiam representa o tipo de necessidade
a) de auto-realização.
b) fisiológica.
c) de estima.
d) de segurança.
e) social.
Essa é a necessidade de estima (confiança, realização, status, valorização),
que está quase no topo, abaixo apenas da auto-realização.
Gabarito: C
25) (CESGRANRIO ELETROBRÁS 2010) A gestão de pessoas deve
contribuir para que os funcionários busquem o equilíbrio entre
desenvolvimento de carreira e de vida pessoal, levando em conta que
os indivíduos possuem necessidades pessoais distintas que exigem
atenção.
PORQUE
A área de gestão de pessoas pode promover, por exemplo, horário e
local

de

trabalho
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descompressão, creche no local de trabalho, licenças remuneradas ou
sabáticas.
A esse respeito, conclui-se que
(A) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a
primeira.
(B) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a
primeira.
(C) a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa.
(D) a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira.
(E) as duas afirmações são falsas.
Temos duas informações verdadeiras, sendo que a segunda de fato justifica a
primeira.
Em função de a gestão de pessoas ter que contribuir para que os funcionários
tenham equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, essa área deve utilizar
de mecanismos que possibilitem isso. Assim, uma creche no local de trabalho
tem a função de unir o “útil” ao “agradável”, aproximando vida pessoal da vida
profissional. Esse tipo de medida geralmente é bastante exitoso.
Gabarito: A
26) (CESGRANRIO DNPM 2006) Olavo foi contratado por uma cadeia
de lanchonetes com a incumbência de reformular o sistema de
recompensas adotado para os atendentes das lojas. Para tanto,
inspirou-se na Hierarquia das Necessidades de Maslow. Ao sugerir a
criação do prêmio Funcionário do Mês, Olavo buscou atender às
necessidades:
(A) fisiológicas.
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(B) sociais .
(C) de estima.
(D) de auto-realização.
(E) de segurança.
Olavo está se preocupando com a geração de status (valorização) para aqueles
que se sagrarem funcionários do mês. Essa é a penúltima necessidade na
hierarquia. Trata-se da estima.
Gabarito: C
27) (CESPE SAD-PE 2009) O novo diretor de recursos humanos (RH)
de uma secretaria implementou uma série de novas ações, visando
motivar

os

servidores.

colaboradores

que

Por

exercem

exemplo,
cargos

aumentou

gerenciais;

o

salário

instituiu

dos

rigoroso

controle de horário de entrada e saída dos servidores; e fixou
gratificação de desempenho atrelada a metas a serem cumpridas de
forma

que

apenas

os

que

alcançarem

plenamente

suas

metas

receberão 100% da gratificação.
Com respeito a essa situação hipotética, assinale a opção correta
acerca de teorias da motivação.
a) Pressupondo que o salário é a primeira necessidade a ser
considerada para motivar uma pessoa, esse diretor de RH está de
acordo com a teoria da hierarquia das necessidades proposta por
Maslow.
b) Partindo do pressuposto de que a fixação de metas visa fomentar a
competição como forma de autoavaliação, esse diretor de RH está de
acordo com o que a teoria de David McClelland chama de necessidades
de realização.
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c) Esse diretor de RH está de acordo com a teoria da hierarquia das
necessidades proposta por Hezberg, uma vez que ele pressupõe que
salário é o primeiro fator a ser considerado para motivar uma pessoa.
d) Partindo do pressuposto de que as pessoas devem ser controladas e
acompanhadas, pois tendem a ser irresponsáveis e desinteressadas,
esse diretor de RH está de acordo com a visão da teoria Y proposta por
Douglas McGregor.
e) O diretor de RH está de acordo com a teoria proposta por David
McClelland, pois ele parte do pressuposto de que todos os servidores
serão motivados pela fixação de gratificação atrelada ao atingimento
de metas.
Vejamos item por item.
a) Na hierarquia das necessidades, estão em primeiro plano, nas necessidades
fisiológicas.
b) Essa é a nossa resposta. As metas são necessidades de realização,
conforme McClelland.
c) As hierarquias são de Maslow. Para Herzberg, o salário, por si só, não
motiva as pessoas.
d) Teoria Y é bom. Teoria Xiiii é ruim.
e) A teoria de McClelland não diz isso. Pelo contrário, cada um tem diferentes
intensidades de cada tipo de necessidade: poder, realização e afiliação.
Gabarito: B
28) (FCC TCE-GO 2009) As forças básicas que definem o nível de
produtividade individual, segundo a Teoria Contingencial da Motivação
de Victor Vroom, são
a) expectativa, esforço e resultado.
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b) crença, valência e performance.
c) valência, expectativa e instrumentalidade.
d) autocontrole, individualidade e performance.
e) remuneração, produtividade e satisfação.
Conforme vimos, a teoria da motivação de Vroom baseia-se no tripé valência
(opiniões sobre resultados) x expectativa (grau de percepção sobre a eficácia
de

uma

alternativa)

x

instrumentalidade

(resultados

relacionados

ao

desempenho levam à satisfação de resultados referentes às necessidades).
Gabarito: C
29) (CESGRANRIO FUNASA 2009) Uma das teorias sobre motivação
mais conhecidas é a desenvolvida por Maslow. Para ele, é possível
ordenar as necessidades humanas em uma hierarquia de influenciação
e importância, que contém as características a seguir.
I – Necessidades sociais.
II – Necessidades fisiológicas.
III – Necessidades de estima.
IV – Necessidades de segurança.
V – Necessidades de autorrealização.
A sequência correta dessa hierarquia é
(A) I, II, V, IV e III
(B) I, III, IV, V e II
(C) II, IV, I, III e V
(D) IV, V, II, I e III
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(E) V, I, III, II e IV
Maslow? De novo? É, é isso mesmo. Aqui, basta saber a ordem de baixo pra
cima: fisiológica, segurança, social, estima e autorrealização.
Gabarito: C

Clima e cultura organizacional
30) (CONSULPLAN LONDRINA 2011) “A cultura organizacional ou
cultura corporativa é o conjunto de hábitos e crenças, estabelecidos
por normas, valores, atitudes e expectativas, compartilhadas por todos
os membros da organização. Possuem aspectos formais e abertos bem
como informais e ocultos.” Dentro do contexto, NÃO é considerado
como aspecto formal:
A) Estrutura organizacional.
B) Títulos e descrições de cargos.
C) Normas grupais.
D) Objetivos e estratégias.
E) Métodos e procedimentos.
O próprio nome já nos antecipa. As normas são do grupo e não da
organização. Tudo aquilo que é oriundo da empresa é informal dentro dela.
Vejamos um pouco sobre cultura.
A cultura, em uma empresa, envolve o conjunto de valores, hábitos, crenças,
atitudes, comportamentos e relacionamentos daqueles que compõem a
organização. Nesse sentido, é fácil perceber a peculiaridade de cada
organização nesse aspecto.
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O que quero dizer é que, com todo um histórico de vivência e experiência de
uma empresa, é praticamente impossível que duas organizações possuam
culturas iguais, ou até mesmo parecidas. Vejamos as dimensões das culturas.
•

Valores Organizacionais: são a filosofia da empresa, mostrando como
as coisas devem ser.

•

Cultura Gerencial: reflete os valores quando se trata de autoridade, ou
seja, relaciona-se com os estilos de liderança.

•

Heróis Organizacionais: são personificações de padronização de
valores.

•

Histórias e mitos da organização: é a reflexão dos valores traduzida
em narrativas com folclores que tratam de façanhas obtidas pelos heróis,
geralmente os fundadores da organização.

•

Tabus e rituais de organização: tabus são limites, padrões aceitáveis
de comportamento. Rituais são cerimônias, homenagens aos heróis,
premiações.

•

Símbolos culturais: são

artefatos

materiais,

como

um

brasão,

logotipo, marcas, vestuário, cores, leiautes, etc.
Quando estudamos cultura organizacional, devemos ter em mente seus 3
níveis de divisão. Vejamos:
•

Artefatos: constituem o primeiro nível, sendo o mais superficial, visível
e perceptível. Os artefatos são tudo aquilo que conseguimos perceber
(vendo, ouvindo ou sentindo) ao deparamos com uma organização:
produtos, serviços, vestuário, maneira de falar, símbolos, histórias, etc.

•

Valores compartilhados: o segundo nível pode ser definido como os
aspectos determinantes para as pessoas e que geram os motivos pelos
quais elas fazem o que fazem, servindo de justificativa para todos os
membros. É o famoso “aqui sempre fizemos dessa maneira”, tomando
pela acepção não pejorativa do termo.
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•

Pressuposições básicas: o terceiro nível é mais íntimo, profundo e
oculto. São crenças inconscientes, percepções, sentimentos, ou seja,
naquilo que os funcionários da empresa acreditam.

Nas organizações, podemos encontrar culturas conservadoras, que são mais
rígidas com relação a mudanças. Nesse tipo de empresa, a cultura não sofre
grandes alterações ao longo do tempo, independente do momento vivenciado,
seja uma crise, seja uma revolução tecnológica.
Por outro lado, existem as culturas adaptativas, mais flexíveis e inovadoras.
Em empresas com esse tipo de cultura, à medida que a realidade vai se
transformando, a cultura organizacional vai tomando nova forma, adaptandose às alterações do mundo moderno.
É preciso destacar que não existe o certo nem o errado nos dois tipos de
cultura. Se por um lado parece ser interessante adaptar às novas realidades,
uma cultura forte e sem muitas mudanças também pode trazer segurança para
o futuro empresarial.
Assim, é preciso analisar se a postura empresarial, seja inovadora ou
inflexível, está sendo eficaz para enfrentar o mercado e obter êxito. Essa
análise mostrará que aqui vale o clichê “cada caso é um caso”, cada mercado é
uma história.
Um tópico importante quando falamos em cultura é o poder. Tendo em vista a
globalização da economia mundial, que influencia diretamente o dia-a-dia de
uma empresa, podemos fazer a seguinte conclusão: poder não é só aquilo que
se manifesta no interior da organização. As influências externas também
atuam nos resultados de uma empresa.
O ser humano necessita da interação social e, quando ele se isola da
sociedade, ele perde o contato com o poder. No contexto organizacional, no
início, o poder é centralizado nas mãos dos fundadores/proprietários.
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À

medida

que

a

empresa

cresce,

o

poder

vai

migrando,

vai

se

descentralizando. Além da descentralização, a influência externa passa a
acontecer.
À

medida

que

as

empresas

ficam

interdependentes

(influenciadas

externamente), as influências na organização aumentam. Se compararmos
com a cultura, essa representa algo interno, relacionando-se com a imagem
que a organização reflete no ambiente.
O poder deve ser visto como a possibilidade de decidir, como a situação de
posição de privilégio em relação à outra parte. Podemos dizer que a cultura e o
poder estão intimamente ligados às relações sociais. A cultura constitui peçachave

para

que

possamos

compreender

as

relações

de

poder

nas

organizações.
Mesmo que haja a influência externa, é preciso entender a cultura para
compreender a maneira como o poder influencia a empresa.
Gabarito: C
31) (CONSULPLAN EMATER-RN 2005) Ao ser admitida em uma
organização, a pessoa passa por um processo de integração. Esse
processo visa a que o novo colaborador incorpore os valores, normas e
padrões de comportamento da organização. Diante desta afirmativa, é
fundamental que o novo membro da organização conheça, EXCETO:
A) O conjunto de regras ou princípios que asseguram a manutenção da
identidade e integridade da organização.
B) O conjunto de processos e normas que compõem o regimento
interno da organização.
C) Os produtos e serviços produzidos pela organização.
D) Os padrões de comportamento requeridos para o desempenho
eficaz do papel.
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E) A estrutura administrativa das principais empresas concorrentes.
O que esse novo funcionário precisa conhecer é o funcionamento da empresa
(as regras, os processos, os produtos e os padrões de comportamento). A
estrutura administrativa é importante conhecer. No entanto, não é neste
momento que ela será estudada/conhecida.
Gabarito: E
32) (CESGRANRIO ELETROBRÁS 2010) As organizações têm valores,
princípios, práticas, métodos e processos próprios que orientam o
modo através do qual os seus membros agem. Esses elementos, de
alguma

forma,

compõem

a

cultura

organizacional.

Todas

as

organizações têm cultura. A esse respeito, considere as características
da cultura organizacional e seus respectivos conceitos descritos
abaixo.
I - Identidade de seus membros - significa o quanto os donos da
empresa

estabeleceram

regras

para

a

integração

das

áreas

operacionais.
II - Foco nas pessoas - grau com que a empresa monitora as mudanças
no ambiente externo e responde a elas através da renovação de seus
processos.
III - Tolerância a conflitos - grau com que os empregados são
estimulados a expressar os conflitos existentes abertamente.
IV - Ênfase no grupo - grau com que as atividades realizadas na
empresa estão organizadas em grupos e não em indivíduos.
Estão corretas APENAS as características descritas em
(A) I e II.
(B) I e III.
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(C) I e IV.
(D) II e III.
(E) III e IV.
Boa definição de cultura no enunciado.
Indicadores da Cultura Organizacional
Maximiano, em seu livro, destaca que é possível identificar a cultura de uma
organização por meio de indicadores. Vejamos essa sistemática:
Indicador
Identidade
Tolerância ou
propensão ao risco
Individualismo
Coletivismo
Participação
Adaptação

Descrição
Maneira como as pessoas identificam-se com a
organização
Como enfrentar situações novas, contrapondo-se
com o interesse na permanência do status quo
(situação atual)
Indivíduo cuida apenas de si próprio e de sua
família
Existência

de

preocupação

com

o

bem-estar

comum (sociedade, organização)
Nível

de

participação

dos

colaboradores

na

administração da empresa
Quanto as pessoas se preocupam com os clientes,
os acionistas e os demais empregados

Vamos aos itens.
I) Ora, identidade dos membros não é isso. Identidade dos membros significa
que

os

colaboradores

identificam-se

com

os

valores,

com

a

cultura

organizacional. O quanto a cultura está enraizada nos membros.
II) O foco retratado é nos processos. Em momento algum, foram enfatizadas
as pessoas.
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III) Não estamos estudando conflitos, mas enfatizo que eles podem ser
positivos ou negativos. Há empresas que estimulam o debate, estimulam o
conflito. Esse estímulo pode, inclusive, contribuir para a inovação da empresa.
IV) Essa está tranquila. A organização foca no trabalho em equipe.
Gabarito: E
33) (FCC TJ-AP 2009) Em tempos de turbulência e instabilidade, a
cultura organizacional de uma empresa deve ser
a) reestruturada através de técnicas de reengenharia para tornar a
organização mais eficiente.
b) amplamente respeitada, pois sua manutenção é mais importante do
que a adaptação da organização às mudanças externas.
c) deixada de lado, pois reflete a natureza conservadora de toda
organização confrontada com os desafios da globalização.
d) compreendida como um conjunto de valores, crenças e normas da
organização que podem ser mobilizados para enfrentar os desafios do
ambiente externo.
e) constantemente atualizada através da introdução de tecnologia da
informação, associada a métodos gerenciais voltados à avaliação de
competências.
Vejamos item por item.
a) Mesmo que esteja passando por uma turbulência, não podemos afirmar que
a cultura deverá ser reestruturada. Já pensaram se a cultura fosse alterada
toda vez que uma crise ocorresse?
Reengenharia é uma mudança drástica, ou seja, não é uma mudança
paulatina. É uma revolução nos processos da organização. Veremos sobre
tema com mais detalhes na aula 2 e na aula 6.
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b) Falamos na assertiva acima, sobre a mudança total e a qualquer momento.
Nesta assertiva, a afirmação representa o outro lado da moeda, que também
não deve ser seguido. Mesmo não se alterando a qualquer instabilidade, é
preciso que a cultura seja adaptativa, em certa medida. Se a cultura não
acompanhar as mudanças do mercado, a organização pode estar fadada ao
fracasso.
c) A cultura nunca pode ser deixada de lado. Ela é um importante alicerce de
uma empresa.
d) Essa é a correta definição de cultura, que deve estar apta a enfrentar os
obstáculos do mundo globalizado.
e) Poderíamos ter dúvida com relação a essa assertiva. Mas devemos pensar
na letra d como uma opção mais correta. Além disso, a expressão
“constantemente atualizada” também é exagerada.
Gabarito: D
34) (FCC DPE-SP 2010) Pode-se concluir da definição de cultura
organizacional como produto do aprendizado pela experiência comum
de um grupo que
a)

o

importante

é

identificar

as

regularidades

observadas

no

comportamento dos indivíduos.
b)

sempre

existem

valores

dominantes

numa

organização

que

caracterizam sua cultura organizacional
c) a cultura de uma organização deriva da filosofia que guia as
políticas da organização.
d) as normas que envolvem os grupos de trabalho são determinantes
da sua cultura.
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e) pode haver 'culturas' diferentes em uma organização, distinguindo
cada grupo dentro de uma cultura mais ampla.
Item por item.
a) Não é só as regularidades que são importantes. Os acontecimentos
incomuns também devem ser considerados.
b) O “sempre” deixou a questão errada. Pode ser que exista na empresa um
confronto entre diferentes valores, em que não há predomínio de nenhum
deles.
c) A cultura deriva das crenças, dos valores e das normas.
d) A cultura não se relaciona somente com as normas. Trata-se também de
um conjunto de valores e crenças.
e) Essa é a nossa resposta. Uma vez existindo diferentes pessoas formando
grupos heterogêneos, é provável que existam diferentes culturas dentro de
uma organização.
Gabarito: E
35) (CESGRANRIO BACEN 2009) Constata-se, cada vez mais, que as
organizações

modernas

devem

ter

uma

cultura

inovadora.

Isso

significa que é preciso que a
a) harmonia e o acordo entre os indivíduos e as unidades sejam vistos
como evidências de um desempenho superior.
b) mudança na organização seja vista como a quebra de paradigmas e
a busca de uma nova identidade organizacional.
c) organização dê muita ênfase à objetividade e à especificidade.
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d)

organização

especialização

do

tenha

um

trabalho,

desenho
das

regras

mecanicista
e

dos

com

forte

procedimentos

verticalizados.
e) organização tenha uma estrutura orgânica e descentralizada, com
foco nos sistemas abertos.
Para se ter uma cultura inovadora, é preciso que a estrutura esteja adequada
para isso. Uma estrutura orgânica descentralizada, que não seja um sistema
apenas fechado, é adaptável a mudanças.
O erro da letra b é falar na busca de uma nova identidade organizacional. A
quebra de paradigmas é fundamental, mas a identidade deve ser preservada.
Gabarito: E
36) (CESGRANRIO BACEN 2010) Entre os elementos da cultura
organizacional, encontra-se a forma como as pessoas se vestem no
ambiente de trabalho. Mesmo quando não existe um código de
vestuário específico, os membros da organização tendem a se vestir de
forma similar, refletindo a cultura. A que elemento da cultura
organizacional se refere esse comentário?
a) Ritual
b) Símbolo
c) Valor
d) Norma
e) Política
Vejamos a definição de cada item.
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a) Rituais podem ser definidos como atividades que envolvem o coletivo que
são tecnicamente supérfluas, mas são essenciais, no ponto de vista social. Ex.:
celebrações, festas de final de ano, premiações.
b) Símbolos são representados por linguagens, gestos ou objetos que
carregam significados. Ex.: gírias, abreviações, códigos de comportamento,
maneiras de se vestir (caracterizando a nossa resposta).
c) Valores são mais profundos, caracterizados por sentimentos mais amplos,
às vezes inconscientes e não discutidos de forma aberta. Não se fala daquilo
que é bom ou ruim, mas todos sabem.
d) Normas são regras que estão escritas, ditando o comportamento que deve
ser adotado dentro da empresa.
e) A política envolve procedimentos que objetivam o equilíbrio entre os
interesses individuais e coletivos. Na política, são utilizadas formas de poder
para que os objetivos sejam atingidos.
Gabarito: B
37)

(CESGRANRIO

BNDES

2008)

“O

Banco

Nacional

de

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é uma empresa pública
federal que tem por missão contribuir para o desenvolvimento
econômico e social do País. Essa característica eleva o grau de
responsabilidade de seus administradores e empregados quanto à
lisura e transparência na condução dos negócios da Instituição.”
Disponível em: http://www.bndes.gov.br/empresa/etica.asp.
A passagem retrata a importância da cultura organizacional para o
processo de gestão cuja essência, pelo texto, é compreendida pela
forma como
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(A) a empresa cuida da gestão de seu negócio, envolvendo todos os
colaboradores.
(B)

a

empresa

conduz

e

valoriza

seus

conceitos

e

propósitos

organizacionais.
(C) a empresa administra e cultua seus valores organizacionais.
(D) as pessoas, hierarquicamente, valorizam os propósitos e valores
organizacionais.
(E) os dirigentes conduzem internamente os valores e as premissas
organizacionais.
Esta questão mistura conceitos que estão sendo vistos agora com definições
que serão estudadas oportunamente, na aula de planejamento estratégico.
Mesmo assim, sem entrarmos no entendimento do que seja “missão”, é
possível resolvermos o exercício.
Acredito que uma boa interpretação de texto e uma boa dose de lógica possam
ajudar a resolver várias questões. Por isso, a concentração máxima na hora da
prova é fundamental.
De cara, podemos eliminar os itens “d” e “e”. Em nenhum momento, a missão
está demonstrando o que as pessoas valorizam. Da mesma forma, não é
possível saber como é a condução interna da empresa feita pelos dirigentes.
Agora vejam que as letras “b” e “c” estão dizendo coisas semelhantes. Como
não posso marcar duas, provavelmente nenhuma delas será a resposta. Digo
provavelmente porque eu mesmo já tive uma experiência em prova que dois
itens eram semelhantes, mas eram a resposta. O que fiz? Escolhi uma delas e
marquei. A banca reconheceu o erro e anulou a questão.
Portanto, cuidado. Se achar que dois itens são a resposta, não fique pensando
assim: aqui cabe recurso. Recurso é depois do gabarito. Agora é hora de
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acertar a questão, mesmo que haja duas alternativas boas. Não brigue com a
prova durante a sua realização, ok?
A alternativa que melhor define a missão é, de fato, a letra “a”. Veja, no texto,
que a empresa envolve os colaboradores: “eleva o grau de responsabilidade de
seus administradores e empregados”. Isso demonstra que ela está cuidando da
gestão do seu negócio.
Gabarito: A
38) (CESGRANRIO BNDES 2008) Culturas são estudadas e comparadas
a partir do uso de indicadores também denominados atributos ou
dimensões da cultura organizacional. Dentre os indicadores mais
comuns está o de propensão ao risco caracterizado como
a) avaliação sobre as regras inflexíveis e permanentes ou as que
podem ser mudadas para se ajustarem a situações particulares.
b) avaliação do modo como as pessoas percebem a autoridade e as
diferenças de status.
c)

pouca

tolerância

à

ambiguidade,

conduzindo

as

pessoas

a

preferirem a acomodação, a rotina e as situações estruturadas.
d) adaptação à realidade externa, considerando a satisfação dos
clientes, acionistas e empregados.
e) adequação a condições ambientais relativamente estáveis, com
tarefas especializadas e precisas ou a ambientes com os quais a
organização não tem familiaridade.
À primeira vista, eu relutei um pouco quando vi o gabarito da questão. Mas
após uma análise mais apurada, conseguir entender o cerne do problema. E é
isso que quero passar para vocês.
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Já vou logo falando que a resposta é a letra “c”. O que faz com ela seja o
gabarito é que as informações passadas por ela refletem sim o indicador
“propensão ao risco”.
Uai (bem mineiro) professor? Mas quem é tolerante ao risco não é nada
acomodado? É verdade. Mas vocês concordam que o indicador pode trazer
diversos valores, ou seja, pode trazer resultados mais altos ou mais baixos?
Sendo assim, devemos entender que se relaciona com o indicador “tolerância a
risco” a acomodação, a ambiguidade, a rotina. Essas informações, caso
estejam presentes reduzem o indicador de propensão ao risco. Ou seja, com a
presença da acomodação, teremos esse indicador mais baixo, haverá menos
propensão ao risco.
A ambiguidade relaciona-se com a existência de situações incertas, duvidosas,
sem formatos padronizados.
Poderíamos pensar que as letras “d” e “e” tivessem chance de ser a resposta.
Mas não são.
Considerar a satisfação de outros se relaciona com o indicador “adaptação”.
O problema da letra “e” relaciona-se com a palavra “adequação”. O correto,
quando falamos de risco, é falarmos em quanto estamos tolerantes ou
propensos a enfrentar determinadas situações.
Gabarito: C
39) (CESGRANRIO TRANSPETRO 2011) A cultura organizacional é
aprendida, transmitida e partilhada entre os membros da organização
ao longo do tempo.
Alguns de seus aspectos são formais, e outros são informais. Cabe aos
líderes reconhecer todos esses aspectos e alinhá-los aos objetivos
organizacionais.
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Qual, dentre os aspectos apresentados abaixo, é (são) de natureza
informal?
(A) Estrutura organizacional
(B) Capacitação do pessoal
(C) Diretrizes de pessoal
(D) Percepções e atitudes
(E) Objetivos e estratégias
Em uma cultura, temos aspectos informais e formais. Os administradores não
podem desconsiderar aquilo que é informal. As questões não formais podem
subsidiar os gestores nas suas tomadas de decisão.
Assim, percepções e atitudes dos colaboradores devem ser observadas pelos
administradores.
Gabarito: D
40) (FCC AL-SP 2010) Com relação ao clima organizacional de uma
empresa, considere as afirmativas abaixo.
I. Uma mesma situação será, em determinado momento, percebida de
maneira diferente pelos diversos grupos de colaboradores de uma
organização.
II. O padrão ideal do clima organizacional deve ser determinado pela
direção da empresa, mesmo que nem sempre agrade e atenda aos
anseios dos colaboradores da organização.
III. O melhor procedimento é determinar o padrão ideal do clima
organizacional de comum acordo com os colaboradores, que são
representados, no processo, por equipes formadas por colaboradores
indicados pelo quadro funcional.
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IV. Para que se estabeleça o clima organizacional ideal, a equipe
representativa dos colaboradores deve estar unida e totalmente
alinhada aos objetivos da direção.
V. Na determinação do padrão ideal de clima organizacional, a direção
deve buscar de forma racional e madura a satisfação dos interesses
dos colaboradores da organização.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) I, II, III e V.
b) I e III.
c) I, III e V.
d) II, III e IV.
e) II e V.
Se compararmos com a cultura organizacional, podemos fazer a seguinte
constatação: cultura é o filme completo da empresa, que passa desde o
começo (fundação) até os dias atuais; clima é a foto, é o momento da
empresa.
Não

é

tão

simples

“tirar

essa

foto”

da

empresa.

Nem

sempre

os

administradores conseguem perceber o clima organizacional, que é bastante
contraditório, difuso, incorpóreo. Trata-se de uma trama complexa de ações,
reações e sentimentos não explicitados até então.
Para facilitar o entendimento do parágrafo acima, podemos dizer que o clima é
como um perfume. Todos nós sentimos o cheiro, mas nem sempre
reconhecemos todos os seus ingredientes.
Dentro de cada organização, é preciso que os dirigentes determinem, sempre
auxiliados de especialistas, o que acreditam que seja um padrão ideal de clima
organizacional, que gere satisfação de seus colaboradores.
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Devem

ser

considerados,

nessa

determinação:

aspirações

pessoais

e

profissionais, motivação, adequação de remuneração, horário e condições do
trabalho, relacionamento com os superiores, subordinados e colegas, etc.
Vejamos algumas definições de clima:
•

Flávio de Toledo e Benedito Milioni: “Clima organizacional é o conjunto
de valores, atitudes e padrões de comportamento, formais e informais,
existentes em uma organização”;

•

Stanley Davis: “Clima organizacional é uma avaliação de até que ponto
as

expectativas

das

pessoas

estão

sendo

atendidas

dentro

da

organização”;
•

George Litwin: “Clima organizacional é a qualidade do tempo dentro da
organização, e que é percebida pelos membros dessa organização como
sendo boa ou não, e que influenciam o seu comportamento”.

Podemos fazer uma separação dos conceitos em 2 partes:
1. Qualidade

ou

propriedade

do

ambiente

organizacional

que

é

percebida/experimentada pelos membros;
2. Essa mesma qualidade ou propriedade que influencia o comportamento
desses membros.
Uma vez influenciando o comportamento, o clima está intimamente ligado com
o grau de motivação e satisfação dos membros da organização.
O clima organizacional pode ser benéfico ou não para a empresa. Ele será
favorável à medida que ele possibilite a satisfação de todos. Por outro lado, o
clima será desfavorável quando esse momento está frustrando as necessidades
dos membros.
Vejamos os fatores que geram o clima organizacional, segundo Katz e Kahn.
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No dia-a-dia de uma empresa, o clima organizacional é influenciado pelas
condições econômicas da organização, pelo estilo de liderança adotado, pelas
políticas

e

valores

existentes,

pela

estrutura

da

organização,

pelas

características dos membros, pelo ramo de atividade e pelo tempo de vida da
organização (estágio de maturidade em que se encontra).
Diante de tantas influências, é fato que o clima (a atmosfera) não pode ser
desenvolvido ou criado pela empresa. O clima é algo que já existe, que está
vivo e atuante no ambiente interno organizacional.
Um ponto importante é que não existe um único clima organizacional dentro
de uma empresa. Por que ocorre isso? Devemos entender que cada ser
humano é de uma forma, cada um tem uma história de vida e uma
personalidade

própria.

Essa

diversidade

influencia

sobremaneira

nos

acontecimentos da empresa.
Mas não só a diversidade de personalidades faz com que haja diferentes climas
ocorrendo concomitantemente em uma organização. Para quem já viveu o
ambiente empresarial ou até mesmo de um órgão público deve ter percebido
que também há grandes diferenças quando comparamos os departamentos
internos.
Podemos dizer que essas diferenças ocorrem pelo fato de que diferentes
pessoas compõem as áreas. Cada departamento vai adquirindo determinada
identidade se essas pessoas se mantiverem em seus cargos.
Além disso, o tipo de trabalho realizado por cada departamento influencia
nessas diversidades. Quando vivenciamos uma empresa, resta claro que cada
departamento possui suas peculiaridades. O departamento financeiro, por
exemplo, é, por natureza, mais pragmático, com pessoas mais sérias. Por
outro lado, no departamento de marketing, há pessoas mais extrovertidas.
Diante disso, uma situação corriqueira qualquer existente na empresa será
percebida de maneira diferente por cada pessoa e departamento. O mesmo
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acontecimento pode resultar em percepções positivas e negativas ao mesmo
tempo. É por isso que vários climas organizacionais convivem ao mesmo
tempo em uma organização.
Mesmo havendo essas variedades de pessoas e departamentos, é fundamental
que os administradores avaliem o clima da organização. A alta administração
deve ter uma idéia, ainda que generalizada, de qual a atmosfera dominante na
empresa. Há mais pessoas motivadas ou pessoas insatisfeitas?
Por mais que a resposta não seja boa, ela norteará ações internas. Pior do que
contestações ruins é a gestão do tipo avestruz: com o intuito de fugir dos
problemas, “esconde-se a cabeça para fugir da realidade”.
O

conhecimento

das

qualidades

e

problemas

do

ambiente

interno

é

fundamental para dar rumos à empresa. Isso é tão importante que a
ignorância dessas informações pode levar ao fechamento de uma organização.
Diante

da

importância,

efetuar

uma

pesquisa

de

clima

organizacional

envolvendo todos os funcionários é fundamental. Os dados coletados serão
fundamentais para que a empresa saiba o que fazer para implantar ações de
qualidade e aumentar a produtividade dos colaboradores.
Vejamos item por item.
I) A mesma situação pode ser percebida de diferentes modos pelas pessoas.
Todo mundo tem o mesmo entendimento no tocante à política externa dos
Estados Unidos? Todos os italianos concordam ou discordam com as atitudes
de Berlusconi? Item certo.
II) A satisfação dos colaboradores é fundamental nesse processo. Além disso,
deve-se garantir a participação de especialistas na definição do padrão. Item
errado.
III) Esses são os especialistas. Item certo.
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IV) A união não é necessária. Pode haver conflitos, pensamentos diferentes.
Item errado.
V) A busca é pelo seguinte casamento: interesse da empresa e do colaborador.
Item errado.
Gabarito: B
41) (FCC DPE-SP 2010) O clima organizacional mostra-se positivo
quando
a) frustra as expectativas de ganho imediato em troca de ganhos de
longo prazo.
b)

atende

às

expectativas

imediatas

de

ganho

salarial

dos

funcionários.
c)

incentiva

conflitos

de

expectativas,

gerando

comportamentos

competitivos.
d) provoca diferentes tipos de motivação para o trabalho nos
funcionários.
e) produz expectativas de acomodação aos padrões de eficiência
estabelecidos.
Um dos grandes objetivos de se conhecer o clima predominante é detectar
virtudes e problemas (por meio do grau de motivação e satisfação) para
melhorar a qualidade dos processos da empresa e para aumentar a
produtividade dos membros. Assim, temos como resposta a letra “d”.
A letra “b” poderia gerar dúvidas. Entretanto, veremos quando estudarmos
motivação que o ganho salarial não necessariamente motiva as pessoas. A
falta dele desmotiva, mas o ganho salarial não necessariamente motiva.
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Com relação à letra “c”, a assertiva não deixou claro se esses conflitos e as
competições estão sendo benéficos ou não para a empresa. De qualquer
forma, um bom clima é sempre oriundo de motivação e satisfação.
Gabarito: D
42) (CESGRANRIO BACEN 2009) Analise as proposições a seguir,
referentes a clima organizacional.
I

–

O

clima

organizacional

reflete

o

espírito

das

pessoas

da

organização, como elas se relacionam entre si e com a organização,
como administram seus conflitos, como lidam com seus temores e
percepções nos diversos momentos por que passa a organização.
II – Os respondentes de uma pesquisa de clima organizacional
realizam uma sequência de operações bastante complexa – perceberinterpretar-descrever o que veem na empresa – de forma inteiramente
consciente, mesmo que se saiba que grande parte da realidade é de
fato percebida de forma não consciente e que, mesmo assim,
influencia nosso comportamento.
III – O clima organizacional não é gerado apenas pelo que as pessoas
sentem e pensam, mas também confirmado pelo que as pessoas
correspondentemente fazem e, desse modo, é algo que vai das
predisposições internas e profundas do indivíduo (valores) às suas
manifestações pessoais observáveis (atitudes e comportamentos).
IV – O clima é uma característica estanque de uma organização,
determinado pela influência de elementos internos, como mudanças no
corpo diretivo, programas de demissão, benefícios oferecidos, relações
chefe subordinado, e externos, como globalização da economia,
pacotes econômicos governamentais, desemprego.
São corretas APENAS as proposições
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a) I e II.
b) I, II e III.
c) I, II e IV.
d) I, III e IV.
e) III e IV.
O único erro de todas as assertivas está presente na última, especificamente
na palavra “estanque”. Embora o clima seja uma foto do momento da
empresa, não podemos afirmar que ele é algo parado, imutável.
O clima organizacional encontra-se em constante mudança, influenciado por
diversos fatores: liderança, pessoas, estrutura, ramo de atividade etc.
Gabarito: B

Exercícios de matérias já vistas
43) (FCC TRT 8.ª 2010) Um líder que conduz e orienta sua equipe,
incentivando a participação das pessoas e desenvolvendo comunicação
espontânea, franca e cordial, é classificado como um líder com estilo
de liderança
a) liberal.
b) autocrática.
c) democrática.
d) situacional.
e) centralizadora.
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Se o líder está conduzindo e orientando, ele não está sendo liberal. Incentivar
a participação das pessoas foge da característica autocrática e centralizadora.
Além disso, nenhuma questão circunstancial foi colocada, para que fosse
considerada a opção “situacional”.
Nesse sentido, temos como resposta a liderança democrática.
Gabarito: C
44) (FCC TJ-AP 2009) Na Era Contemporânea, o exercício de liderança
dentro das organizações deve ter como objetivo
a) forçar as pessoas a seguirem as orientações da direção, mesmo que
não haja aceitação explícita das diretrizes.
b) criar um ambiente de aceitação das diretrizes por intermédio de
pressão, se necessário por meio de ameaças e incentivos materiais.
c) propor as diretrizes da direção como sugestão aberta, sem qualquer
tentativa de forçar ou pressionar sua aceitação pelos funcionários.
d) induzir os funcionários a ”comprar“ as metas da direção por meio
de técnicas de marketing e de incentivos salariais.
e)

persuadir

os

funcionários,

através

do

convencimento

e

de

incentivos, a incorporar as diretrizes como suas próprias metas.
Essa questão pede o conceito de liderança no mundo atual. Sabemos que o
líder do passado (passado, na teoria) era mais “turrão”, tinha a função de
punir, de obrigar etc.
A teoria atual sustenta a persuasão como fundamental para o líder, devendo
ele fazer com que os funcionários incorporem os objetivos organizacionais
como seus próprios objetivos.
Gabarito: E
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45) (FCC TRT 8.ª 2010) As teorias sobre liderança apresentadas por
autores humanistas podem ser classificadas em três grupos:
a) inteligência geral, interesses e atitudinais.
b) contingenciais, reforço e motivacionais.
c) traços de personalidade, estilos de liderança e situacionais.
d) traços de caráter, contingenciais e aprendizagem.
e) estilos de poder, sistêmicas e comportamentais.
Como falamos, temos a teoria dos traços de personalidade, os diferentes
estilos de liderança e os enfoques situacionais.
Gabarito: C

Exercícios Trabalhados
1) (CONSULPLAN CEFET-RJ 2006) Um bom administrador se preocupa em
avaliar corretamente o seu pessoal, e tem consciência das dificuldades
inerentes a esse processo. Para que o efeito-halo não distorça seu julgamento,
você:
A) Considera prioritariamente como fonte de classificação para a sua avaliação
as ações mais recentes do subordinado.
B) Evita que a sua opinião pessoal a respeito do subordinado influa na
mensuração do desempenho.
C) Estabelece padrões de desempenho amplos que permitam flexibilidade nas
avaliações.
D) Tende a ser muito rigoroso ao avaliar o desempenho do seu subordinado.
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E) Busca situar todos os subordinados em uma média, evitando colocá-los em
posições extremas.
2) (CONSULPLAN PAULO AFONSO-BA 2008) Maria Antonieta Santos e Silva
trabalha em uma empresa onde se desenvolve a avaliação de desempenho dos
colaboradores, periodicamente. Como técnica de avaliação de desempenho, o
Gestor de Recursos Humanos da empresa utiliza a avaliação 360 graus. Tal
avaliação é realizada:
A) Somente pelas pessoas interessadas diretamente nas atividades da pessoa
avaliada, sem levar em conta os relacionamentos da pessoa com outras áreas
da empresa.
B) Por todas as pessoas que mantêm alguma interação ou relação com a
pessoa avaliada, de forma que se caracterize um círculo.
C) Somente pelo superior direto da pessoa avaliada, pois é a pessoa mais
indicada para avaliar o desempenho de alguém ao qual exerce autoridade.
D) Somente pela pessoa que está sendo avaliada, caracterizando a autoavaliação.
E) Pelos profissionais de Recursos Humanos que conhecem a técnica de
avaliação 360 graus de forma detalhada.
3) (CONSULPLAN MUNICÍPIO SM MADALENA-RJ 2010) “A avaliação de
desempenho consiste em uma apreciação sistemática do desempenho de cada
pessoa

em

seu

respectivo

cargo,

bem

como

o

seu

potencial

de

desenvolvimento futuro. Portanto, analisa o desempenho da pessoa no
presente e perspectivas de desenvolvimento no futuro.” Em relação à avaliação
de desempenho e os responsáveis pela avaliação, cita-se a avaliação 360
graus. Essa avaliação compreende:
A) Uma avaliação realizada de forma circular que envolve somente a
participação do avaliado, o gerente e o presidente da organização.
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B) Uma avaliação realizada de forma circular que envolve a participação
exclusiva do órgão de gestão de pessoas.
C) Uma avaliação realizada de forma perpendicular onde ocorre a participação
exclusiva do gerente do avaliado e do órgão de gestão de pessoas.
D) Uma avaliação realizada de forma circular por todos os elementos que
mantêm alguma forma de interação com o avaliado.
E) Uma avaliação realizada de forma unilateral onde participam apenas os
elementos que ocupam o mesmo nível hierárquico do avaliado.
4) (CONSULPLAN EMATER-RN 2005) Um bom administrador se preocupa em
avaliar corretamente o seu pessoal, e tem consciência das dificuldades
inerentes a esse processo. Para que o efeito-halo não distorça seu julgamento,
o administrador
A) Considera prioritariamente como fonte de classificação para a sua avaliação
as ações mais recentes do subordinado.
B) Evita que a sua opinião pessoal a respeito do subordinado influa na
mensuração do desempenho.
C) Estabelece padrões de desempenho amplos que permitam flexibilidade nas
avaliações.
D) Tende a ser muito rigoroso ao avaliar o desempenho do seu subordinado.
E) Busca situar todos os subordinados em uma média, evitando colocá-los em
posições extremas.
5) (CONSULPLAN EMATER-RN 2005) O sistema de classificação da HewlettPackard exige que o gerente coloque 10% de seus funcionários na categoria
“excepcional”, 40% na categoria “muito bom”, 40% na categoria “bom” e 10%
na categoria “inaceitável”. Com base neste modelo você como gerente de RH
sugere que a sua empresa introduza a escala de classificação como método de
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avaliação de desempenho orientado para o passado. Significa, portanto, que
será solicitado ao avaliador que:
A) Vá para o campo junto com um representante especializado do órgão de
Recursos Humanos e acompanhe os supervisores em suas classificações.
B) Introduza teste de conhecimento ou aptidões e observações de potencial
para todas as funções.
C) Escolha a declaração mais descritiva em cada par de declarações sobre o
empregado que está sendo classificado.
D) Proporcione uma avaliação subjetiva do desempenho de um indivíduo, ao
longo de uma escala que vai do nível mais baixo ao mais alto.
E) Registre as declarações que descrevem o potencial do empregado, em
relação ao perfil do cargo.
6) (CONSULPLAN EMATER-RN 2005) Sirlene Pagnani trabalha numa empresa
moderna que utiliza a avaliação de 360 graus como técnica de avaliação de
desempenho. Significa que, nesta empresa, a avaliação de desempenho é
feita:
A) Pelo gerente de linha ou supervisor, com assessoria do órgão de RH.
B) Pelo gerente, que funciona como o elemento de guia e orientação, e pelo
funcionário, que avalia o seu desempenho em função da retroação fornecida
pelo gerente.
C) Por todos os elementos que mantêm alguma interação com o avaliado, de
forma circular.
D) Pela própria equipe de trabalho que se torna responsável pela definição de
metas e objetivos a alcançar.
E) Por cada pessoa que, para evitar a subjetividade implícita no processo,
toma por base alguns referenciais como critérios.
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7) (CONSULPLAN SDS-SC 2008) Quando se discute o desempenho das
organizações, é importante avaliar o processo de eficiência e eficácia. No que
diz respeito à eficiência, pode-se afirmar que a eficiência:
A) É o princípio da administração de recursos medido pela relação entre
esforço e resultado.
B) É a relação entre risco e retorno considerados por uma empresa.
C) É a medida do resultado alcançado, levando-se em consideração apenas os
resultados financeiros.
D) É a relação entre a empresa e seus principais concorrentes no mercado.
E) É o princípio da divisão do trabalho onde cada indivíduo é responsável por
uma meta a ser alcançada, medida através da remuneração deste indivíduo.
8) (FCC MPE-RS 2008) A técnica de Avaliação de Desempenho 360 Graus
consiste:
a) numa avaliação do desempenho de todos os funcionários de um mesmo
nível hierárquico dentro de uma organização, realizado por auditoria externa
que garanta o caráter objetivo e neutro do processo.
b) numa comparação entre a percepção dos pares no trabalho, do superior
imediato, dos subordinados diretos, clientes, fornecedores, e a percepção que
o ocupante do cargo tem de si mesmo, no exercício das atividades.
c)

numa

comparação

entre

os

desempenhos

efetivos

em

termos

de

produtividade, de todos os funcionários de um mesmo setor, tendo como
objetivo a implementação de um processo de downisizing.
d) em uma seqüência de avaliações dos superiores pelos subordinados,
visando a construção de indicadores de produtividade e satisfação com as
relações interpessoais num determinado setor da organização.

Prof. Vinicius Ribeiro

www.pontodosconcursos.com.br

69

GESTÃO DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES (EXERCÍCIOS) – TSE
ANALISTA
PROFESSOR: VINICIUS OLIVEIRA RIBEIRO
e) em um processo de brain storming envolvendo todos os funcionários de
uma organização, visando subsidiar o planejamento estratégico situacional.
9) (CESGRANRIO BACEN 2009) Para escolher como será feita a avaliação de
desempenho de uma organização, foram propostos cinco possíveis métodos,
abaixo relacionados. Qual o método proposto que está INCORRETAMENTE
explicado?
a) Escalas gráficas - é simples, permite uma visão integrada e resumida dos
fatores de avaliação, mas não permite flexibilidade ao avaliador, que deve se
ajustar ao instrumento, e não este às características do avaliado.
b) Escolha forçada - consiste em avaliar o desempenho dos indivíduos por
intermédio de frases descritivas de alternativas de tipos de desempenho
individual, proporcionando resultados confiáveis e isentos de influências
subjetivas e pessoais, mas de aplicação complexa, pois exige preparo prévio
dos avaliadores.
c) Pesquisa de campo - baseia-se em entrevistas de um especialista em
avaliação com o superior imediato, e permite, além de um diagnóstico do
desempenho do empregado, a possibilidade de planejar com este superior seu
desenvolvimento no cargo e na organização, mas tem um custo operacional
elevado.
d) Incidentes críticos - não se preocupa com características do comportamento
humano situadas dentro do campo da normalidade, registrando os fatos
excepcionalmente positivos que devem ser realçados e mais utilizados no
desempenho dos indivíduos, e os excepcionalmente negativos que devem ser
corrigidos e eliminados.
e) Comparação aos pares - é um processo simples e pouco eficiente, que
compara dois a dois empregados de cada vez, permitindo o registro daquele
que é considerado melhor quanto ao desempenho.
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10) (FCC TRT 8ª 2010) O método de avaliação de desempenho que consiste
em quatro etapas: entrevista inicial para avaliar o desempenho e os fatores
que afetaram positiva ou negativamente o resultado final; entrevista de análise
complementar para obter novas informações pertinentes; planejamento das
providências necessárias e acompanhamento posterior dos resultados; é
denominado
a) escalas gráficas.
b) pesquisa de campo.
c) listas de verificação.
d) escolha forçada.
e) método dos incidentes críticos.
11) (FCC AL-SP 2010) No processo de avaliação de desempenho, efeito halo
I. é o fenômeno que registra atitudes em que o avaliador confunde "resultados
concretamente realizados" com "características potenciais" que identificam o
avaliado.
II. significa avaliar um empregado deixando-se levar por valores ou atitudes
que este possui fora do ambiente do trabalho.
III. é a tendência que um avaliador imprime ao processo de avaliação quando
se deixa levar por alguma característica do avaliado, que o marcou de forma
tão significativa que lhe impede de interpretar as demais características com
neutralidade e clareza.
IV. é aquele em que o avaliador "força" sua avaliação num ponto central da
escala para não se comprometer perante o avaliado ou expor os argumentos
que subsidiaram sua decisão.
Está correto o que se afirma APENAS em
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a) I e II.
b) II.
c) II e IV.
d) III.
e) IV.
12) (CESGRANRIO BACEN 2009) Na última avaliação de desempenho,
Guilherme se sentiu profundamente injustiçado. De acordo com ele, a sua
avaliação não reflete o seu real desempenho. O seu chefe o descreveu como
uma pessoa muito introvertida e pouco motivada, que não sabe impor suas
opiniões e que não gosta de trabalhar em equipe. Guilherme discorda dessa
avaliação e se defende dizendo que, apesar de ser tímido, se dá bem com seus
colegas de trabalho e que consegue, sempre, superar as suas metas de
desempenho. Se for verdade o que Guilherme está dizendo, seu superior está
cometendo um erro típico de avaliação de desempenho conhecido como
(A) preconceito.
(B) estereótipo.
(C) percepção seletiva.
(D) efeito de halo.
(E) efeito de tendência central.
13) (CESGRANRIO BNDES 2009) A importância da Avaliação de Desempenho,
tanto para as organizações quanto para as pessoas que nelas trabalham, é
indiscutível. Ela fornece informações imprescindíveis ao desenvolvimento
empresarial e feedback às pessoas para a eventual correção de rumos no
desenvolvimento de seu trabalho. Uma série de razões justifica a preocupação
da organização em avaliar o desempenho de suas equipes, EXCETO o fato de
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(A) oferecer informações ao gerente sobre como aconselhar e orientar seus
colaboradores.
(B) proporcionar meios para que o trabalhador saiba o que as pessoas pensam
a seu respeito.
(C)

proporcionar

conhecimento

sobre

a

percepção

externa

de

seu

desempenho, atitudes e competências.
(D) proporcionar uma análise sistemática para justificar aumentos salariais,
promoções, transferências e demissões.
(E) relacionar o que o ocupante faz, sob quais condições faz e por que faz.
14) (CESGRANRIO ELETROBRÁS 2010) Uma empresa do setor elétrico possui
um sistema de avaliação que propõe a participação das pessoas. Porém, o
sistema

exige

apenas

a

realização

de

uma

conversa

presencial

e

o

preenchimento de um formulário formal. O sistema carece também de
mecanismos de objetividade e precisão na realização de uma avaliação crítica.
No caso apresentado, o sistema de avaliação é INADEQUADO em função da (o)
(A) participação das pessoas.
(B) relação entre avaliador e avaliado.
(C) ênfase em ações burocráticas.
(D) característica do avaliador.
(E) treinamento e do desenvolvimento.
15)

(CESGRANRIO

FUNASA

2009)

Em

um

processo

de

avaliação

de

desempenho podem ocorrer disfunções de percepção. No que diz respeito aos
objetivos, um vício de avaliação é o denominado “Tendência Central”. Dentre
as descrições abaixo, qual delas se enquadra nesta categoria?
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(A) Crença de que a avaliação seja um procedimento dispensável e que
desqualifica o aproveitamento dos recursos humanos da empresa.
(B) Recusa de assumir valores extremos por receio de prejudicar os mais
fracos e supervalorizar os excelentes.
(C) Desconhecimento das principais características da avaliação, emitindo
julgamentos por meio do bom senso.
(D) Contaminação de julgamentos, quer pela influência de um aspecto geral
que

afete

a

classificação

de

cada

característica

em

si,

quer

pelas

contaminações de um prognosticador sobre o outro.
(E) Atribuição de qualidades e defeitos ao avaliado que são próprios do
observador ou do avaliador.
16) (FCC TRE-SE 2007) Para a avaliação de desempenho são apresentadas as
afirmativas abaixo.
I. A avaliação de desempenho deve ser concebida como um instrumento
gerencial.
II. Efeito halo se refere à valorização pelo avaliador de determinado fator de
avaliação, podendo acarretar, de forma não consciente, que este contamine os
demais fatores.
III. Uma das principais causas do fracasso da avaliação de desempenho deve
estar baseada em aspectos comportamentais dos avaliados.
IV. O gerenciamento de desempenho é uma atividade cotidiana de gerência.
V. A avaliação de desempenho deve ser uma ferramenta a serviço da
Remuneração Estratégica.
VI. Os resultados de avaliações devem ser usados como indicadores de
performance das áreas.
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VII. Avaliação de desempenho integra o padrão de gestão estabelecido pela
norma ISO-9001:2000.
É correto o que se afirma APENAS em
a) I, II, III, IV, V e VI.
b) I, III, IV, V, VI e VII.
c) I, II, III, IV, V, e VII.
d) II, III, IV, V, VI e VII.
e) I, II, IV, V, VI e VII.
17) (CONSULPLAN CEFET-RJ 2006) Ao implementar um programa de avaliação
organizacional, o gerente de Recursos Humanos da Empresa JHK optou por um
questionário que privilegiasse um conjunto de necessidades, a fim de poder
identificar aspectos que deveriam ser implementados para a melhoria da
motivação de seu pessoal. Assim, levou em consideração as seguintes
necessidades:
I. básicas
II. sociais
III. salariais
IV. de segurança
V. de desenvolvimento
VI. de estima
VII. de auto-realização
VIII. de auto-avaliação
Para uma boa avaliação comportamental, segundo o modelo de Maslow,
deverão ser contempladas no instrumento apenas as seguintes necessidades:
Prof. Vinicius Ribeiro

www.pontodosconcursos.com.br

75

GESTÃO DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES (EXERCÍCIOS) – TSE
ANALISTA
PROFESSOR: VINICIUS OLIVEIRA RIBEIRO
A) I, III, IV, V e VIII
B) II, III, V, VII e VIII
C) I, II, IV, VI e VII
D) I, II, V, VI e VIII
E) II, IV, VI, VII e VIII
18) (CONSULPLAN INB 2006) Você foi escolhido pela gerência de RH para
analisar o resultado de uma pesquisa de clima organizacional no Departamento
de Vendas da empresa onde você trabalha. Logo, você observou que os
aspectos indicados abaixo, foram destacados pelo grupo como pontos fracos:
I. Salários.
II. Reconhecimento no exercício da função.
III. Atitude dos supervisores.
IV. Possibilidade de enfrentar desafios.
V. Plano de carreira.
VI. Limpeza do local de trabalho.
VII. Segurança no trabalho.
Ao analisar estes aspectos, segundo a Teoria de Herzberg, são considerados
fatores motivacionais os itens:
A) III, VI e VII
B) I, V e VII
C) I, III e V
D) II, IV e V
E) II, V e VI
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19) (CONSULPLAN EMATER-RN 2005) Ao implementar um programa de
avaliação organizacional, o gerente de Recursos Humanos da Empresa KLJ
optou por um questionário que privilegiasse um conjunto de necessidades, a
fim de poder identificar aspectos que deveriam ser implementados para a
melhoria da motivação de seu pessoal. Assim, levou em consideração as
seguintes necessidades.
I. básicas
II. sociais
III. salariais
IV. de segurança
V. de desenvolvimento
VI. de estima
VII. de auto-realização
VIII. de auto-avaliação
Para uma boa avaliação comportamental, segundo o modelo de Maslow,
deverão ser contempladas no instrumento apenas as seguintes necessidades:
A) I, III, IV, V e VIII
B) II, III, V, VII e VIII
C) I, II, IV, VI e VII
D) I, II, V, VI e VIII
E) III, IV, V, VII e VIII
20) (CESGRANRIO BNDES 2008) O processo de recompensar é um elemento
importante na condução de um funcionário em termos de retribuição,
retroação ou reconhecimento do seu desempenho na organização. Atualmente,
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enquanto algumas organizações se apóiam em processos rígidos e tradicionais,
outras buscam processos mais avançados e flexíveis tanto para motivar quanto
para incentivar seus funcionários. A abordagem tradicional baseia-se nas
seguintes premissas:
I - processos individualizados;
II - política de generalização;
III - modelo do homem econômico;
IV- baseado em metas;
V - ênfase no futuro.
Estão corretas as premissas
a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) I, II e IV, apenas.
d) I, IV e V, apenas.
e) III, IV e V, apenas.
21) (FCC TCE-GO 2009) Segundo as teorias da motivação, recompensas
extrínsecas são
a) aquelas que geram um sentimento de autorrealização pela participação na
gestão da empresa.
b) aquelas que os indivíduos recebem por seu envolvimento com programas de
responsabilidade social da organização.
c) externas à própria organização e resultantes da valorização do trabalho da
empresa pelo mercado.
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d) independentes da direção da organização, decorrendo da necessidade de
autorrealização dos indivíduos.
e) fundamentais para a possibilidade de satisfação das necessidades de
autorrealização das pessoas.
22) (FCC MPE-RS 2008) Segundo a teoria da hierarquia das necessidades de
Maslow é INCORRETO dizer:
a) Toda pessoa orienta seu comportamento a partir de mais que um único tipo
de motivação.
b)

Apenas

algumas

pessoas

alcançam

a

satisfação

das

necessidades

localizadas no topo da pirâmide.
c) A satisfação de um nível inferior de necessidades não é obrigatória para que
surja imediatamente um nível mais elevado no comportamento.
d) As necessidades fundamentais podem ser expressas por diferentes tipos de
comportamento.
e) Toda necessidade primária não atendida passa a ser considerada uma
ameaça psicológica.
23) (FCC MPE-SE 2009) Segundo Herzberg, que ressaltou a importância da
motivação no trabalho, a possibilidade de aumento de status ou mesmo de
posição social é uma determinante motivacional associada
a) à responsabilidade.
b) ao desenvolvimento pessoal.
c) à realização.
d) à possibilidade de crescimento.
e) ao trabalho em si.

Prof. Vinicius Ribeiro

www.pontodosconcursos.com.br

79

GESTÃO DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES (EXERCÍCIOS) – TSE
ANALISTA
PROFESSOR: VINICIUS OLIVEIRA RIBEIRO
24) (FCC MPE-SE 2009) Na teoria motivacional de Maslow, a necessidade das
pessoas de se sentirem valorizadas pelos que as rodeiam representa o tipo de
necessidade
a) de auto-realização.
b) fisiológica.
c) de estima.
d) de segurança.
e) social.
25) (CESGRANRIO ELETROBRÁS 2010) A gestão de pessoas deve contribuir
para que os funcionários busquem o equilíbrio entre desenvolvimento de
carreira e de vida pessoal, levando em conta que os indivíduos possuem
necessidades pessoais distintas que exigem atenção.
PORQUE
A área de gestão de pessoas pode promover, por exemplo, horário e local de
trabalho flexíveis, academia de ginástica, salas de descompressão, creche no
local de trabalho, licenças remuneradas ou sabáticas.
A esse respeito, conclui-se que
(A) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
(B) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira.
(C) a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa.
(D) a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira.
(E) as duas afirmações são falsas.
26) (CESGRANRIO DNPM 2006) Olavo foi contratado por uma cadeia de
lanchonetes com a incumbência de reformular o sistema de recompensas
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adotado para os atendentes das lojas. Para tanto, inspirou-se na Hierarquia
das Necessidades de Maslow. Ao sugerir a criação do prêmio Funcionário do
Mês, Olavo buscou atender às necessidades:
(A) fisiológicas.
(B) sociais .
(C) de estima.
(D) de auto-realização.
(E) de segurança.
27) (CESPE SAD-PE 2009) O novo diretor de recursos humanos (RH) de uma
secretaria implementou uma série de novas ações, visando motivar os
servidores. Por exemplo, aumentou o salário dos colaboradores que exercem
cargos gerenciais; instituiu rigoroso controle de horário de entrada e saída dos
servidores; e fixou gratificação de desempenho atrelada a metas a serem
cumpridas de forma que apenas os que alcançarem plenamente suas metas
receberão 100% da gratificação.
Com respeito a essa situação hipotética, assinale a opção correta acerca de
teorias da motivação.
a) Pressupondo que o salário é a primeira necessidade a ser considerada para
motivar uma pessoa, esse diretor de RH está de acordo com a teoria da
hierarquia das necessidades proposta por Maslow.
b) Partindo do pressuposto de que a fixação de metas visa fomentar a
competição como forma de autoavaliação, esse diretor de RH está de acordo
com o que a teoria de David McClelland chama de necessidades de realização.
c) Esse diretor de RH está de acordo com a teoria da hierarquia das
necessidades proposta por Hezberg, uma vez que ele pressupõe que salário é o
primeiro fator a ser considerado para motivar uma pessoa.
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d) Partindo do pressuposto de que as pessoas devem ser controladas e
acompanhadas, pois tendem a ser irresponsáveis e desinteressadas, esse
diretor de RH está de acordo com a visão da teoria Y proposta por Douglas
McGregor.
e) O diretor de RH está de acordo com a teoria proposta por David McClelland,
pois ele parte do pressuposto de que todos os servidores serão motivados pela
fixação de gratificação atrelada ao atingimento de metas.
28)

(FCC

TCE-GO

2009)

As

forças

básicas

que

definem

o

nível

de

produtividade individual, segundo a Teoria Contingencial da Motivação de
Victor Vroom, são
a) expectativa, esforço e resultado.
b) crença, valência e performance.
c) valência, expectativa e instrumentalidade.
d) autocontrole, individualidade e performance.
e) remuneração, produtividade e satisfação.
29) (CESGRANRIO FUNASA 2009) Uma das teorias sobre motivação mais
conhecidas é a desenvolvida por Maslow. Para ele, é possível ordenar as
necessidades humanas em uma hierarquia de influenciação e importância, que
contém as características a seguir.
I – Necessidades sociais.
II – Necessidades fisiológicas.
III – Necessidades de estima.
IV – Necessidades de segurança.
V – Necessidades de autorrealização.
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A sequência correta dessa hierarquia é
(A) I, II, V, IV e III
(B) I, III, IV, V e II
(C) II, IV, I, III e V
(D) IV, V, II, I e III
(E) V, I, III, II e IV
30) (CONSULPLAN LONDRINA 2011) “A cultura organizacional ou cultura
corporativa é o conjunto de hábitos e crenças, estabelecidos por normas,
valores, atitudes e expectativas, compartilhadas por todos os membros da
organização. Possuem aspectos formais e abertos bem como informais e
ocultos.” Dentro do contexto, NÃO é considerado como aspecto formal:
A) Estrutura organizacional.
B) Títulos e descrições de cargos.
C) Normas grupais.
D) Objetivos e estratégias.
E) Métodos e procedimentos.
31) (CONSULPLAN EMATER-RN 2005) Ao ser admitida em uma organização, a
pessoa passa por um processo de integração. Esse processo visa a que o novo
colaborador incorpore os valores, normas e padrões de comportamento da
organização. Diante desta afirmativa, é fundamental que o novo membro da
organização conheça, EXCETO:
A) O conjunto de regras ou princípios que asseguram a manutenção da
identidade e integridade da organização.
B) O conjunto de processos e normas que compõem o regimento interno da
organização.
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C) Os produtos e serviços produzidos pela organização.
D) Os padrões de comportamento requeridos para o desempenho eficaz do
papel.
E) A estrutura administrativa das principais empresas concorrentes.
32)

(CESGRANRIO

ELETROBRÁS

2010)

As

organizações

têm

valores,

princípios, práticas, métodos e processos próprios que orientam o modo
através do qual os seus membros agem. Esses elementos, de alguma forma,
compõem a cultura organizacional. Todas as organizações têm cultura. A esse
respeito, considere as características da cultura organizacional e seus
respectivos conceitos descritos abaixo.
I - Identidade de seus membros - significa o quanto os donos da empresa
estabeleceram regras para a integração das áreas operacionais.
II - Foco nas pessoas - grau com que a empresa monitora as mudanças no
ambiente externo e responde a elas através da renovação de seus processos.
III - Tolerância a conflitos - grau com que os empregados são estimulados a
expressar os conflitos existentes abertamente.
IV - Ênfase no grupo - grau com que as atividades realizadas na empresa
estão organizadas em grupos e não em indivíduos.
Estão corretas APENAS as características descritas em
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) I e IV.
(D) II e III.
(E) III e IV.
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33) (FCC TJ-AP 2009) Em tempos de turbulência e instabilidade, a cultura
organizacional de uma empresa deve ser
a)

reestruturada

através

de

técnicas

de

reengenharia

para

tornar

a

organização mais eficiente.
b) amplamente respeitada, pois sua manutenção é mais importante do que a
adaptação da organização às mudanças externas.
c) deixada de lado, pois reflete a natureza conservadora de toda organização
confrontada com os desafios da globalização.
d) compreendida como um conjunto de valores, crenças e normas da
organização que podem ser mobilizados para enfrentar os desafios do
ambiente externo.
e)

constantemente

informação,

atualizada

associada

a

através

métodos

da

introdução

gerenciais

voltados

de
à

tecnologia

da

avaliação

de

competências.
34) (FCC DPE-SP 2010) Pode-se concluir da definição de cultura organizacional
como produto do aprendizado pela experiência comum de um grupo que
a) o importante é identificar as regularidades observadas no comportamento
dos indivíduos.
b) sempre existem valores dominantes numa organização que caracterizam
sua cultura organizacional
c) a cultura de uma organização deriva da filosofia que guia as políticas da
organização.
d) as normas que envolvem os grupos de trabalho são determinantes da sua
cultura.
e) pode haver 'culturas' diferentes em uma organização, distinguindo cada
grupo dentro de uma cultura mais ampla.
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35) (CESGRANRIO BACEN 2009) Constata-se, cada vez mais, que as
organizações modernas devem ter uma cultura inovadora. Isso significa que é
preciso que a
a) harmonia e o acordo entre os indivíduos e as unidades sejam vistos como
evidências de um desempenho superior.
b) mudança na organização seja vista como a quebra de paradigmas e a busca
de uma nova identidade organizacional.
c) organização dê muita ênfase à objetividade e à especificidade.
d) organização tenha um desenho mecanicista com forte especialização do
trabalho, das regras e dos procedimentos verticalizados.
e) organização tenha uma estrutura orgânica e descentralizada, com foco nos
sistemas abertos.
36) (CESGRANRIO BACEN 2010) Entre os elementos da cultura organizacional,
encontra-se a forma como as pessoas se vestem no ambiente de trabalho.
Mesmo quando não existe um código de vestuário específico, os membros da
organização tendem a se vestir de forma similar, refletindo a cultura. A que
elemento da cultura organizacional se refere esse comentário?
a) Ritual
b) Símbolo
c) Valor
d) Norma
e) Política
37) (CESGRANRIO BNDES 2008) “O Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) é uma empresa pública federal que tem por
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missão contribuir para o desenvolvimento econômico e social do País. Essa
característica eleva o grau de responsabilidade de seus administradores e
empregados quanto à lisura e transparência na condução dos negócios da
Instituição.”
Disponível em: http://www.bndes.gov.br/empresa/etica.asp.
A passagem retrata a importância da cultura organizacional para o processo de
gestão cuja essência, pelo texto, é compreendida pela forma como
(A) a empresa cuida da gestão de seu negócio, envolvendo todos os
colaboradores.
(B) a empresa conduz e valoriza seus conceitos e propósitos organizacionais.
(C) a empresa administra e cultua seus valores organizacionais.
(D)

as

pessoas,

hierarquicamente,

valorizam

os

propósitos

e

valores

organizacionais.
(E)

os

dirigentes

conduzem

internamente

os

valores

e

as

premissas

organizacionais.
38) (CESGRANRIO BNDES 2008) Culturas são estudadas e comparadas a partir
do uso de indicadores também denominados atributos ou dimensões da cultura
organizacional. Dentre os indicadores mais comuns está o de propensão ao
risco caracterizado como
a) avaliação sobre as regras inflexíveis e permanentes ou as que podem ser
mudadas para se ajustarem a situações particulares.
b) avaliação do modo como as pessoas percebem a autoridade e as diferenças
de status.
c) pouca tolerância à ambiguidade, conduzindo as pessoas a preferirem a
acomodação, a rotina e as situações estruturadas.
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d) adaptação à realidade externa, considerando a satisfação dos clientes,
acionistas e empregados.
e) adequação a condições ambientais relativamente estáveis, com tarefas
especializadas e precisas ou a ambientes com os quais a organização não tem
familiaridade.
39) (CESGRANRIO TRANSPETRO 2011) A cultura organizacional é aprendida,
transmitida e partilhada entre os membros da organização ao longo do tempo.
Alguns de seus aspectos são formais, e outros são informais. Cabe aos líderes
reconhecer todos esses aspectos e alinhá-los aos objetivos organizacionais.
Qual, dentre os aspectos apresentados abaixo, é (são) de natureza informal?
(A) Estrutura organizacional
(B) Capacitação do pessoal
(C) Diretrizes de pessoal
(D) Percepções e atitudes
(E) Objetivos e estratégias
40) (FCC AL-SP 2010) Com relação ao clima organizacional de uma empresa,
considere as afirmativas abaixo.
I. Uma mesma situação será, em determinado momento, percebida de
maneira diferente pelos diversos grupos de colaboradores de uma organização.
II. O padrão ideal do clima organizacional deve ser determinado pela direção
da empresa, mesmo que nem sempre agrade e atenda aos anseios dos
colaboradores da organização.
III.

O

melhor

organizacional

procedimento
de
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representados, no processo, por equipes formadas por colaboradores indicados
pelo quadro funcional.
IV.

Para

que

se

estabeleça

o

clima

organizacional

ideal,

a

equipe

representativa dos colaboradores deve estar unida e totalmente alinhada aos
objetivos da direção.
V. Na determinação do padrão ideal de clima organizacional, a direção deve
buscar

de

forma

racional

e

madura

a

satisfação

dos

interesses

dos

colaboradores da organização.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) I, II, III e V.
b) I e III.
c) I, III e V.
d) II, III e IV.
e) II e V.
41) (FCC DPE-SP 2010) O clima organizacional mostra-se positivo quando
a) frustra as expectativas de ganho imediato em troca de ganhos de longo
prazo.
b) atende às expectativas imediatas de ganho salarial dos funcionários.
c) incentiva conflitos de expectativas, gerando comportamentos competitivos.
d) provoca diferentes tipos de motivação para o trabalho nos funcionários.
e) produz expectativas de acomodação aos padrões de eficiência estabelecidos.
42) (CESGRANRIO BACEN 2009) Analise as proposições a seguir, referentes a
clima organizacional.

Prof. Vinicius Ribeiro

www.pontodosconcursos.com.br

89

GESTÃO DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES (EXERCÍCIOS) – TSE
ANALISTA
PROFESSOR: VINICIUS OLIVEIRA RIBEIRO
I – O clima organizacional reflete o espírito das pessoas da organização, como
elas se relacionam entre si e com a organização, como administram seus
conflitos, como lidam com seus temores e percepções nos diversos momentos
por que passa a organização.
II – Os respondentes de uma pesquisa de clima organizacional realizam uma
sequência de operações bastante complexa – perceber-interpretar-descrever o
que veem na empresa – de forma inteiramente consciente, mesmo que se
saiba que grande parte da realidade é de fato percebida de forma não
consciente e que, mesmo assim, influencia nosso comportamento.
III – O clima organizacional não é gerado apenas pelo que as pessoas sentem
e pensam, mas também confirmado pelo que as pessoas correspondentemente
fazem e, desse modo, é algo que vai das predisposições internas e profundas
do indivíduo (valores) às suas manifestações pessoais observáveis (atitudes e
comportamentos).
IV – O clima é uma característica estanque de uma organização, determinado
pela influência de elementos internos, como mudanças no corpo diretivo,
programas de demissão, benefícios oferecidos, relações chefe subordinado, e
externos,

como

globalização

da

economia,

pacotes

econômicos

governamentais, desemprego.
São corretas APENAS as proposições
a) I e II.
b) I, II e III.
c) I, II e IV.
d) I, III e IV.
e) III e IV.
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43) (FCC TRT 8.ª 2010) Um líder que conduz e orienta sua equipe,
incentivando a participação das pessoas e desenvolvendo comunicação
espontânea, franca e cordial, é classificado como um líder com estilo de
liderança
a) liberal.
b) autocrática.
c) democrática.
d) situacional.
e) centralizadora.
44) (FCC TJ-AP 2009) Na Era Contemporânea, o exercício de liderança dentro
das organizações deve ter como objetivo
a) forçar as pessoas a seguirem as orientações da direção, mesmo que não
haja aceitação explícita das diretrizes.
b) criar um ambiente de aceitação das diretrizes por intermédio de pressão, se
necessário por meio de ameaças e incentivos materiais.
c) propor as diretrizes da direção como sugestão aberta, sem qualquer
tentativa de forçar ou pressionar sua aceitação pelos funcionários.
d) induzir os funcionários a ”comprar“ as metas da direção por meio de
técnicas de marketing e de incentivos salariais.
e) persuadir os funcionários, através do convencimento e de incentivos, a
incorporar as diretrizes como suas próprias metas.
45) (FCC TRT 8.ª 2010) As teorias sobre liderança apresentadas por autores
humanistas podem ser classificadas em três grupos:
a) inteligência geral, interesses e atitudinais.
b) contingenciais, reforço e motivacionais.
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c) traços de personalidade, estilos de liderança e situacionais.
d) traços de caráter, contingenciais e aprendizagem.
e) estilos de poder, sistêmicas e comportamentais.

Gabarito:
1)

B

2)

B

3)

D

4)

B

5)

D

6)

C

7)

A

8)

B

9)

B

10)

B

11)

D

12)

D

13)

E

14)

C

15)

B

16)

E

17)

C

18)

D

19)

C

20)

B

21)

E

22)

C

23)

B

24)

C

25)

A

26)

C

27)

B

28)

C

29)

C

30)

C

31)

E

32)

E

33)

D

34)

E

35)

E

36)

B

37)

A

38)

C

39)

D

40)

B

41)

D

42)

B

43)

C

44)

E

45)

C

Um grande abraço e bons estudos!!!
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