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RELAÇÕES HUMANAS/INTERPESSOAL (LIDERANÇA) 

 

1. (FGV – AL-RO – Assistente Legislativo - 2018) 

Assinale a opção que apresenta uma prática da função da administração conhecida por direção. 

a) Comparação entre padrões visados e realizados pela organização. 

b) Monitoramento e avaliação do desempenho organizacional. 

c) Distribuição de recursos, tarefas e autoridades no contexto organizacional. 

d) Especificação de objetivos orientadores das atividades organizacionais. 

e) Condução da ação dos colaboradores para o alcance dos objetivos organizacionais. 

Comentários: 

Letra A: errada. Tratam-se de ações realizadas pela função Controle. 

Letra B: errada. A assertiva trouxe atividades realizadas no âmbito da função Controle. 

Letra C: errada. A distribuição de recursos, tarefas e autoridades são tarefas realizadas na função 

Organização. 

Letra D: errada. O estabelecimento de objetivos organizacionais é ação realizada na função 

Planejamento. 

Letra E: correta. BINGO! De fato, a condução dos trabalhos (da ação dos colaboradores) para 

que seja colocado em prática tudo aquilo que foi organizado e planejado, no intuito de que os 

objetivos organizacionais sejam atingidos, é ação realizada no âmbito da função Direção. 

O gabarito é a letra E 

 

2. (Instituto AOCP – EBSERH – Analista Administrativo - 2017) 

Qual é a função administrativa responsável pela coordenação da ação dos indivíduos no 

contexto organizacional? 

a) Organização. 

b) Direção. 

c) Controle. 

d) Operacional. 

e) Processo. 

Comentários: 

A função direção que é responsável pela coordenação da ação dos indivíduos de uma 

organização. 

O gabarito é a letra B 
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RELAÇÕES HUMANAS/INTERPESSOAL 

(MOTIVAÇÃO) 

 

23. (AMAUC – Prefeitura de Itá-SC – Agente Administrativo - 2019) 

Esforço para atingir qualquer objetivo. Um processo de intensidade, direção e persistência dos 

esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta. 

As definições acima estão relacionadas a: 

a) Depressão 

b) Desprendimento 

c) Liderança 

d) Motivação 

e) Caráter 

Comentários: 

Tratam-se de definições relacionadas à motivação. 

O gabarito é a letra D. 

 

24. (FADESP – COSANPA – Administrador - 2017) 

O comportamento humano pode ser explicado por meio do ciclo motivacional, definido como o 

processo pelo qual as necessidades condicionam o comportamento humano e o levam a algum 

estado de resolução. O ciclo motivacional se efetiva em etapas, que são 

a) equilíbrio externo, estima ou incentivo, necessidade, distensão, comportamento e equilíbrio. 

b) desequilíbrio momentâneo, estimulação, necessidade, pretensão, comportamento e 

satisfação. 

c) equilíbrio interno, estímulo ou incentivo, necessidade, tensão, comportamento ou ação, e 

satisfação. 

d) equilíbrio permanente, estímulos, necessidades, distensão, comportamento, e ações de 

satisfação. 

Comentários: 

De acordo com Chiavenato, o ciclo motivacional é composto pelas seguintes etapas: Estado de 

Equilíbrio > Estímulo ou Incentivo > Necessidade > Tensão > Comportamento ou Ação > 

Satisfação. 

O gabarito é a letra C. 
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Dentre os canais de comunicação trazidos pela questão, o canal “menos rico” é o memorando 

(letra D). 

O gabarito é a letra D. 

 

Integração. Empatia. (Grupos e Equipes) 

 

65. (CESGRANRIO – Petrobrás – Psicólogo - ADAPTADA) 

Considere-se a situação descrita abaixo. 

Um aluno é preso no campus de uma universidade federal portando drogas, e o fato dispara 

uma série de protestos do corpo discente. Para encontrar uma solução para a crise subsequente, 

é formado um grupo composto de representantes da polícia, alunos, representantes da reitoria 

e familiares do aluno infrator. 

Como é classificado o grupo em questão, de acordo com a teorização proposta pela psicologia 

dos grupos? 

a) Grupo primário 

b) Grupo de tarefa 

c) Grupo de comando 

d) Grupo de interesse 

Comentários: 

Perceba que o enunciado nos diz que foi criado um grupo para executar determinada tarefa 

(ou seja, encontrar uma solução para os “protestos”). 

Pelo enunciado, também percebemos que o grupo “rompe” as fronteiras hierárquicas. 

Portanto, estamos diante de um grupo de tarefa. 

O gabarito é a letra B. 

 

66. (AOCP – CASAN – Assistente Administrador - 2016) 

Os grupos formais, também chamados equipes de trabalho, são aqueles criados pela 

administração para equipar qualquer unidade de trabalho. Há dois tipos principais de grupos 

formais ou equipes de trabalho nas organizações. A notícia no site da CASAN de que “força-

tarefa da CASAN duplica equipes para última semana do ano" pertence a qual tipo de equipe de 

trabalho? 

a) Grupos ou equipes funcionais. 

b) Grupos ou equipes de interesse. 

c) Grupos ou equipes permanentes. 
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e) interativa. 

Comentários: 

Reduzir a diferenciação dos grupos e Reagrupamento são formas de atuar sobre os conflitos 

utilizadas pela Abordagem Estrutural. 

O gabarito é a letra B. 

 

RELAÇÕES HUMANAS/INTERPESSOAL  

ARGUMENTAÇÃO FLEXÍVEL(NEGOCIAÇÃO) 

 

95. (FGV – CPDEBA – Analista Portuário - 2016) 

O processo de negociação é reconhecidamente um emaranhado complexo de elementos. Cada 

negociação é peculiar e única, ou seja, mesmo que mantidos os interlocutores, cada rodada de 

negociação é levada a efeito de maneira singular e é influenciada por diferentes elementos, 

podendo apresentar resultados semelhantes ou completamente distintos. No entanto, algumas 

características que marcam uma negociação são consideradas infalíveis, ou seja, estão presentes 

em toda e qualquer negociação. Assinale a opção que apresenta apenas características infalíveis 

de uma negociação. 

a) Auto cobrança e estresse. 

b) Incerteza e cobrança externa. 

c) Fatores intervenientes e falhas de comunicação. 

d) Assimetria de informações e comportamento emotivo. 

e) Falhas de comunicação e estresse. 

Comentários: 

De acordo com Leite, todas as negociações apresentam, em menor ou menor grau, as seguintes 

características (característica infalíveis, ou seja, características que estão presentes em todas as 

negociações): 

Assimetria de Informações 

Fatores Intervenientes 

Comportamento Emotivo 

O gabarito é a letra D. 
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RELACÕES INTERPESSOAIS 

118 QUESTÕES SEM COMENTÁRIO 

CÂMARA SÃO GONÇALO 
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e) deixa de estar focado na tarefa e passa a valorizar os liderados como agentes ativos na 

definição das prioridades da organização. 

 

21. (FCC – Prefeitura de Macapá-AP - Administrador - 2018) 

Os estilos clássicos de liderança propostos a partir da concepção de Kurt Lewin, na década de 

1930, que ficaram conhecidos como Os Três de White e Lippitt, correspondem: 

a) carismática, transacional e transformacional. 

b) situacional, estrutural e contingencial. 

c) autocrática, democrática e liberal. 

d) diretiva, participativa e coercitiva. 

e) operacional, gerencial e estratégica. 

 

22. (FCC – TRT-15a Região – Analista Judiciário - 2018) 

Um grupo de colaboradores procura o psicólogo organizacional da empresa para relatar que seu 

gestor conta com baixa disposição para escutar o grupo e que não gosta de compartilhar 

informações. Além disso, é pouco atento às necessidades da equipe preferindo emitir um 

comportamento de liderança caracterizado basicamente pelo rígido estabelecimento de 

objetivos desafiadores e pela busca constante de um melhor desempenho. Durante a conversa, 

o psicólogo identifica que o comportamento de liderança adotado por esse líder é 

a) co-criativo. 

B) de influência ascendente. 

c) situacional. 

d) contingencial. 

e) orientado para realizações. 

 

RELAÇÕES HUMANAS/INTERPESSOAL 

(MOTIVAÇÃO) 

 

23. (AMAUC – Prefeitura de Itá-SC – Agente Administrativo - 2019) 

Esforço para atingir qualquer objetivo. Um processo de intensidade, direção e persistência dos 

esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta. 

As definições acima estão relacionadas a: 

a) Depressão 
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d) abstratos e financeiros; 

e) humanos e substantivos. 

 

106. (VUNESP – IPT-SP – Comprador – 2014) 

Um negociador, quando está disposto a aceitar qualquer conjunto de termos que seja superior 

à sua melhor alternativa para um acordo negociado e rejeitar resultados que sejam piores que 

essa alternativa e, assim sendo, está disposto a abandonar a mesa de negociação, deverá ter 

definido previamente 

a) a MASA. 

b) o feedback falho. 

c) a satisficing. 

d) a incompetência autoalimentada. 

e) a autoavaliação. 

 

Característica de um bom atendimento. 

Postura Profissional. Capacidade de ouvir 

 

107. (FAU – E-Paraná Comunicação - PR – Auxiliar Administrativo - 2017) 

No processo de atendimento ao público, a postura do profissional atendente influencia 

diretamente na imagem que o público vai ter da organização, seja ela pública ou privada. Desta 

forma, a postura do profissional que presta o atendimento contribui para a imagem negativa ou 

positiva da organização. Assim, marque a alternativa que corresponde a uma postura 

profissional e adequada: 

a) Exageros na roupa e no tom de voz. 

b) Falta de educação e estresse. 

c) Não dar atenção ao cliente. 

d) Falar com clareza, cordialidade e precisão. 

e) Não saber ouvir reclamações. 

 

108. (Quadrix – CREF - 12ª Região (PE-AL) – Auxiliar em Administração - ADAPTADA) 

Um dos principais problemas na qualidade do atendimento ao cliente interno e externo pode 

ser apontado em qual das alternativas a seguir? 

a) Os clientes internos não trazem lucro à empresa. 
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71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

D A B C B C B D E C 

 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

A A D C D A D E C E 

 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

B B C B D B E D B B 

 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

C E D A A A D B C E 

 

111 112 113 114 115 116 117 118 

E A B A A A D C 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 


