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Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,

use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

QUESTÃO 1

Andreia foi recém-contratada pelo Banco do Brasil S. A. (BB) em um cargo inicial. Por mais de cinco anos, ela atuou no mercado

financeiro em São Paulo. Por motivos de doença, ela precisou se mudar para Brasília. Andreia estava acostumada com um ambiente

competitivo, no qual realizava, em ritmo intenso, negócios que envolviam altos montantes. Ao chegar à nova agência, Andreia se deparou

com funcionários desanimados, com dificuldades para realizar negócios e alcançar as metas propostas. Quando foi contratada, ela

considerava que suas habilidades seriam facilmente aproveitadas pelo BB.

A partir da situação hipotética acima, assinale a opção correta acerca dos afetos e vínculos dos profissionais com o trabalho e com as

organizações. 

A Certamente, os funcionários da agência de Brasília apresentam baixo comprometimento com a organização porque não conseguem

alcançar as metas estabelecidas pelo banco. 

B A situação apresentada evidencia que Andreia possui uma visão errada da relação de trabalho com seus colegas e do clima na unidade

de trabalho. 

C Fatores como motivação, satisfação no trabalho e comprometimento com a carreira e com a organização são suficientes para a

realização do trabalho e para se alcançar produtividade na função. 

D O caso apresentado ilustra como o aumento da complexidade dos cargos e como as diferenças individuais no desempenho das tarefas

têm impacto no resultado do trabalho. 

E O processo de socialização de Andreia no banco deve enfatizar as perspectivas de desenvolvimento na carreira, as suas competências

e características pessoais, bem como as possibilidades de crescimento na instituição a curto, médio e longo prazo. 

QUESTÃO 2

No contexto organizacional, há lideranças que são indicadas pela

organização e lideranças informais, que nascem nos grupos sociais.

Com relação à liderança e aos grupos nas organizações, assinale a

opção correta. 

A A violação de leis e regras explícitas das organizações não

ocorre em situações em que os grupos sociais estabelecem

normas que podem direcionar os comportamentos dos seus

membros.  

B A liderança exercida por um membro da equipe, não imposta

pela organização, será mais eficaz na sua tarefa de conduzir os

membros da equipe ao sucesso que aquela exercida por um

chefe nomeado pela organização.

C As equipes de trabalho necessitam de um líder porque o

direcionamento das atividades e o alcance dos objetivos não

acontecem sem sua presença constante no ambiente de

trabalho.  

D Na prática, líderes eficazes possuem traços e comportamentos

diversos. Embora não haja garantia de que alguns desses traços

promovam o sucesso da liderança, a presença deles aumenta a

probabilidade de êxito.

E O estilo de liderança voltado para o relacionamento produz

melhores resultados quando o líder possui alto controle das

situações de trabalho, sobretudo quando os subordinados

apresentam baixa competência para a realização da tarefa.

QUESTÃO 3

Com relação à cultura organizacional, julgue os itens que se

seguem.

I A cultura organizacional pode ser compreendida como um

sistema complexo que aglomera e une vários pontos de vista.

II Os determinantes da cultura organizacional são as diferenças

individuais que proporcionam o desenvolvimento de aspectos

tangíveis e racionais, definidos como tecnologias e estruturas,

símbolos, ideologias, crenças, rituais e mitos.

III Os mecanismos de socialização dos membros da organização

podem ser considerados mecanismos de perpetuação da cultura

organizacional. 

IV A cultura organizacional e o clima no ambiente de trabalho

podem afetar o desempenho dos empregados, contudo a cultura

organizacional não afeta o desempenho da organização como

um todo.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item II está certo.

B Apenas os itens I e III estão certos.

C Apenas os itens II e IV estão certos.

D Apenas os itens I, III e IV estão certos.

E Todos os itens estão certos.
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QUESTÃO 4

Assinale a opção correta acerca da liderança, cultura e mudanças

organizacionais.

A Um histórico de desilusão e desconfiança em relação ao líder

gera um ambiente em que as mudanças tendem

automaticamente ao fracasso, haja vista que os líderes são os

principais responsáveis pela promoção delas na organização.

B A cultura organizacional favorece a realização de mudanças e

facilita a adaptação dos indivíduos aos novos processos.

C Avaliações da mudança organizacional sugerem que, embora

os resultados financeiros pretendidos no início possam ter sido

alcançados, o processo tende a ser interrompido antes que os

novos comportamentos sejam consolidados na cultura da

organização.

D Os gerentes de linha são representantes da cultura da

organização, e, em virtude disso, devem ser considerados

agentes de mudança na organização. 

E A complexidade do processo de mudanças organizacionais

depende apenas dos aspectos concretos da organização, como

a estrutura, os sistemas e os procedimentos. 

QUESTÃO 5

Considerando as tendências da moderna gestão de pessoas, assinale

a opção correta. 

A A gestão estratégica de pessoas envolve a formulação de

estratégia pela própria organização, não devendo se alinhar a

estratégia formulada externamente.

B Uma força de trabalho altamente habilidosa e altamente

motivada garante a vantagem competitiva da organização e

facilita a gestão do desempenho. 

C A análise das características organizacionais e de seu ambiente

externo propicia uma gestão de pessoas com base em

modismos e em ações focadas em práticas generalizadas que

auxiliam a organização a atingir seus objetivos.

D O modelo de gestão de pessoas com base em competências

requer a busca dos fatores que levam o indivíduo a padronizar

o seu desempenho, de acordo com o dos demais colegas de

trabalho, de modo que as diferenças individuais não

prejudiquem os resultados da organização. 

E O gestor deve programar metas ambiciosas e analisar seus

impactos, avaliando a execução de projetos, identificando

problemas e detectando novos riscos.

QUESTÃO 6

Considerando os aspectos teóricos envolvidos na definição de

estratégia empresarial, julgue os itens a seguir.

I De acordo com a noção que fundamenta o conceito de

estratégias genéricas (custo, diferenciação e enfoque), a

vantagem competitiva está no âmago de qualquer estratégia, e,

para obtê-la, é preciso que a empresa faça a escolha (trade off)

do tipo de vantagem competitiva que busca obter e do escopo

dentro do qual planeja alcançá-la. Ser “tudo para todos” é uma

receita para a mediocridade estratégica e para um desempenho

abaixo da média, pois, normalmente, significa que a empresa

não tem absolutamente qualquer vantagem competitiva.

II O mais importante para o modelo do balanced score card é

entender o conteúdo das informações como indicadores de

tendência, ou seja, como informações que mostrem o

direcionamento que está sendo dado à organização e se esse

direcionamento está de acordo com a missão definida.

III O balanced score card constitui um sistema de medição e está

associado à melhoria da eficiência e ao aumento da capacidade

produtiva, vetores facilmente associáveis e controláveis por

meio do acompanhando do desempenho financeiro, que traduz

globalmente as tendências da empresa. 

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item III está certo.

C Apenas os itens I e II estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos. 

E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 7

Para auxiliar a organização a atingir metas e objetivos, o sistema de

gestão de desempenho deve

A objetivar a mensuração pontual do desempenho individual,

com vistas a elaborar índices que equalizem a contribuição do

empregado para o alcance das metas financeiras. 

B punir os empregados que não apresentem desempenho

satisfatório e criar uma hierarquia de colaboradores

classificados em melhores e piores. 

C adotar o ponto de vista dos gerentes de topo que atuam como

avaliadores e planejadores do sistema, a fim de especificar, de

maneira incisiva, quais são as principais diretrizes da

organização. 

D promover a mudança das práticas organizacionais para torná-

las mais alinhadas aos objetivos da organização e prover

mecanismos de feedback e acompanhamento. 

E ser conduzido pela área de gestão de pessoas da organização,

que é a responsável pela gestão do desempenho dos

empregados. 



UnB/CESPE – BB-Certificação

Área de Conhecimento 6: Gestão Organizacional e de Pessoas  – 3 –

QUESTÃO 8

Com relação à gestão por competências, assinale a opção correta.

A A gestão por competências resume-se, à mensuração das

competências e a avaliação do cumprimento, pelo colaborador,

das metas pré-acordadas de aquisição ou de desenvolvimento

de competências.

B Somente as competências centrais garantem a vantagem

competitiva, e as competências básicas são as mínimas

necessárias para se atuar no mercado.

C A avaliação por competências preocupa-se com a tradução das

competências em resultados financeiros a serem alcançados

pelos colaboradores. 

D A competência, por ser uma hipótese, uma direção de trabalho,

não é observável nem avaliável.

E A avaliação técnica de uma pessoa com base em

conhecimentos e habilidades é suficiente para afirmar se o

desempenho dela será satisfatório em determinado cargo ou em

cargos futuros.

QUESTÃO 9

Acerca da comunicação nas organizações, assinale a opção correta.

A As mensagens são transmitidas em várias direções:

verticalmente, horizontalmente e em diagonal.

B Os avanços da tecnologia da informação têm influenciado a

quantidade das comunicações interpessoais no local de

trabalho, mas não a qualidade dessas comunicações.

C O propósito genérico da comunicação não verbal é expressar

o sentimento implícito na mensagem, o que provoca conflitos

no ambiente de trabalho.

D Um processo de comunicação eficaz independe da percepção

dos indivíduos envolvidos.

E Os canais formais de comunicação são os caminhos oficiais

para o envio de informações, devendo-se eliminar os canais

informais para evitar a distorção da informação.

QUESTÃO 10

José, gerente de recursos humanos de um banco, percebeu

que seu índice de rotatividade caiu drasticamente, de 83% para

17%, a partir da adoção, pela companhia, da seguinte forma de

considerar seus funcionários: “se tratarmos bem nossos clientes

internos, eles tratarão bem os clientes externos e nosso negócio será

bem-sucedido”. Esse banco apresenta-se, no mercado, como um

grande local para se trabalhar, com programas atrativos, ambiente

social harmonioso e com um contingente de pessoal que se orgulha

de fazer parte do grupo de trabalhadores da empresa. Muitos desses

programas foram elaborados com a participação dos próprios

empregados. Essa receita de sucesso apoia-se também em um

orçamento anual, superior ao da maioria das empresas, para cuidar

de recompensas e programas de reconhecimento. Contudo, José

considera o banco uma das empresas mais tradicionais do setor.

Considerando a situação hipotética acima, assinale a opção correta.

A O desenvolvimento do comprometimento organizacional

afetivo dos empregados está dissociado dos programas

motivacionais da organização. 

B A forma de atuar do citado banco com relação ao

comportamento dos empregados constitui um modelo

inadequado de gestão de pessoas porque não diferencia a

empresa de outras do setor.

C O programa motivacional adotado pelo banco atua diretamente

sobre a qualidade do relacionamento que se estabelece dentro

da organização.

D O alcance dos objetivos relacionados à redução da rotatividade

mediante a utilização de mecanismos motivacionais de baixo

custo garante que os programas de incentivos desse banco

sejam eficientes, efetivos e eficazes.

E O modelo de gestão de pessoas do referido banco se

caracteriza pela promoção de ações que permitem conhecer,

potencializar, integrar e subsidiar a gestão das competências

individuais e institucionais, visando à autorrealização das

pessoas e à excelência no cumprimento da missão empresarial.
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QUESTÃO 11

Acerca do comportamento organizacional, assinale a opção correta.

A O comportamento organizacional é uma subdisciplina da

psicologia que aplica princípios da análise do comportamento

para o mundo empresarial.

B Um dos objetivos do comportamento organizacional é

desenvolver a intuição dos gestores como estratégia de tomada

de decisões.

C A área de investigação do comportamento organizacional

considera apenas os fatores individuais como determinantes do

comportamento humano no trabalho.

D Pelo fato de as pessoas diferirem umas das outras, o modelo do

comportamento organizacional adota um cenário contingencial,

considerando as variáveis situacionais como moderadoras.

E Os conhecimentos produzidos pelo comportamento

organizacional permitem desenvolver as habilidades técnicas

específicas da área do gestor.

QUESTÃO 12

Com relação aos estilos de liderança e a suas implicações para o

comportamento dos liderados, assinale a opção correta. 

A Na maioria dos fatores situacionais, a liderança carismática é

essencial para que se atinjam altos níveis de desempenho dos

funcionários.

B Os seguidores de líderes carismáticos atribuem ao líder

capacidades heroicas e extraordinárias com base na observação

do comportamento dele como líder.

C Comparada à liderança transformacional, a liderança

transacional está mais fortemente associada a índices mais

baixos de rotatividade e a maior produtividade.

D O líder transformacional centra suas ações no alcance de

objetivos, sem incentivar propostas de alteração da forma

como os problemas são resolvidos.

E O estilo de liderança transacional é amplamente explicado

pelas teorias de liderança com base em traços.

QUESTÃO 13

Atualmente, a literatura a respeito de liderança tem apontado novas

estratégias eficazes de gestão do trabalho e tomada de decisões

gerenciais. Considerando os aspectos teóricos e conceituais

relativos à tomada de decisões e às estratégias de gestão do

trabalho, assinale a opção correta.

A A percepção, que se refere à forma como o indivíduo organiza

e interpreta suas impressões sensoriais, dando sentido ao seu

ambiente, influencia a tomada de decisões.

B A percepção seletiva afeta os processos de julgamento, na

medida em que, por meio dela, as pessoas fazem atribuições

internas ou externas a respeito do comportamento dos colegas

de trabalho.

C A tomada de decisão racional envolve a maximização do uso

de atalhos e vieses para torná-la mais rápida e assertiva.

D A experiência acumulada permite a tomada de decisões

embasadas em intuição inconsciente, o que tem sido

demonstrado como processo superior à estratégia racional de

tomada de decisões.

E Os estudos acerca de percepção demonstram que há uma

invariância na maneira como as pessoas percebem os eventos

à sua volta.

QUESTÃO 14

O empoderamento (empowerment) é uma estratégia bastante

utilizada nas organizações modernas. Acerca desse processo e de

seus impactos no comportamento dos funcionários, assinale a opção

correta.

A As pesquisas apontam que o empoderamento tem uma relação

negativa com a satisfação dos empregados.

B A percepção de empoderamento dos empregados leva à

diminuição da criatividade da força de trabalho.

C O empoderamento diz respeito a qualquer processo que

proporcione ao funcionário maior autonomia no trabalho por

meio do compartilhamento de informações e do controle sobre

o seu desempenho.

D O modelo de liderança no empoderamento é o de mão única,

com o líder concedendo liberdade ao funcionário sem

reciprocidade.

E O sucesso do empoderamento independe da relação entre os

benefícios e os custos da participação.
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QUESTÃO 15

Acerca da comunicação no contexto organizacional, assinale a

opção correta.

A A  educação, as emoções e os jargões são considerados

barreiras pessoais na comunicação. 

B A comunicação verbal independe da linguagem não verbal do

emissor da comunicação.

C A melhor forma para lidar com boatos no ambiente

organizacional é investir contra toda a rede de comunicação

informal da organização.

D No processo de comunicação de duas vias, a dissonância

cognitiva ocorre quando a mensagem decodificada pelo

receptor é incompatível com as suas crenças e(ou) decisões

anteriores.

E No processo de comunicação, a decodificação corresponde à

recepção da mensagem.

QUESTÃO 16

Considerando os aspectos teóricos e conceituais relativos a grupos

e equipes de trabalho, assinale a opção correta.

A O estágio de formação de uma equipe envolve conflitos entre

os membros na busca de aceitação no grupo.

B A dissolução de equipes de trabalho ocorre apenas com os

grupos que foram malsucedidos.

C O conhecimento dos papéis de todos os membros prejudica a

efetividade da equipe de trabalho.

D A equipe diferencia-se do grupo de trabalho pelo nível de

interdependência das tarefas realizadas, que é maior na equipe.

E Na fase de desempenho da equipe de trabalho, há dificuldades

na troca de papéis funcionais devido à cristalização das

atividades.

QUESTÃO 17

Com relação a conflitos em equipes e em grupos de trabalho,

assinale a opção correta.

A A hipótese do contato, como estratégia de redução de conflito,

consiste em evitar a interação entre os membros de grupos em

conflito.

B A diversidade cultural gera conflitos motivados por diferenças

de personalidade.

C O método dialético, empregado na indução de conflitos

funcionais, determina que o gerente induza um grupo a expor

sua posição em detrimento de outro.

D Uma estratégia eficiente para diminuir conflitos multiculturais

é elevar o nível de competitividade entre os grupos.

E O conflito funcional é considerado construtivo ou cooperativo.

QUESTÃO 18

O sistema de avaliação de desempenho é essencial para a gestão de

pessoas. Acerca das características e dos critérios da avaliação de

desempenho, assinale a opção correta.

A O feedback de desempenho é um subproduto da avaliação, pois

não constitui objetivo da avaliação.

B Aplicam-se a qualquer tipo de trabalho os mesmos critérios

teóricos de avaliação. 

C Os critérios de avaliação de desempenho tornam-se

ferramentas úteis para a avaliação de programas

organizacionais.

D A definição dos critérios de avaliação independe do nível de

complexidade da tarefa avaliada.

E Na avaliação de qualquer tipo de trabalho, devem ser adotadas

medidas objetivas de desempenho em vez de subjetivas.
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QUESTÃO 19

Atitudes e percepções no trabalho são aspectos relevantes para a

compreensão do comportamento organizacional. Com relação à

satisfação, à motivação e ao comprometimento, assinale a

opção correta.

A De acordo com a teoria motivacional da autoeficácia, a

motivação dos indivíduos fundamenta-se na atitude positiva

que a pessoa tem sobre si mesma.

B As pesquisas indicam forte associação positiva entre o salário

e a satisfação geral com o trabalho.

C O comprometimento afetivo refere-se à sensação de obrigação

e de compromisso do trabalhador com a organização.

D Estudos têm comprovado que a satisfação no trabalho resulta

em melhor desempenho.

E As teorias motivacionais de necessidades, antes consideradas

eficientes para compreender a motivação, são, atualmente,

menos influentes do que as novas teorias embasadas em

conceitos cognitivos.

QUESTÃO 20

A respeito da cultura organizacional, assinale a opção correta.

A Uma das funções da cultura organizacional é dar aos

colaboradores uma identidade organizacional.

B Os valores praticados em uma organização dizem respeito

àqueles valores e normas declarados como os preferidos.

C A cultura funciona como motor propulsor das mudanças

organizacionais descontínuas ou radicais.

D Os valores sociais têm baixo impacto na responsabilidade

social de uma organização.

E Em uma organização, o processo de socialização na sua

cultura organizacional deve ser realizado exclusivamente

pelos seus funcionários devido a seu caráter implícito.
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