
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Noções de Relações Humanas

01. A  cultura  de  uma  Organização  é  o  conjunto  subjacente  de  valores-chave,  crenças, 
entendimentos  e  normas  compartilhados  pelos  funcionários,  porém  esses  valores  não  dizem 
respeito ao comportamento ético dos funcionários.

02. A eficiência em uma Organização refere-se à quantidade de recursos utilizados para atingir os 
objetivos da mesma, enquanto a eficácia é um termo mais amplo e significa o grau em que uma 
Organização alcança seus objetivos.

03.  Para que uma Organização continue saudável, sua cultura deve incentivar a adaptação ao 
ambiente externo.

04. Podemos definir Cultura Organizacional como o conjunto de valores, normas, crenças-guia e 
conhecimentos que são compartilhados pelos membros de uma organização e transmitidos para 
os seus novos membros. 

05.  Considera-se ética  gerencial  os  princípios  que guiam as decisões e comportamentos dos 
funcionários com relação a se eles estão agindo corretamente ou não.

06. Nas Organizações, o conflito intergrupal pressupõe três ingredientes: identificação de grupo, 
diferenças observáveis no grupo, e frustração. 

07. Na Administração de Recursos Humanos, o Recrutamento é o processo de localizar, identificar 
e atrair candidatos qualificados.

08. Dentro da Administração de Recursos Humanos, a seleção é um exercício de previsão. Ela 
busca  prever  quais  candidatos  serão  bem-sucedidos  se  contratados.  O  sucesso  nesse  caso 
significa  desempenhar  bem segundo os  critérios  que  a  administração  utiliza  para  avaliar  seu 
pessoal.

Julgue os itens abaixo em relação às questões básicas sobre Liderança.

09.  A compreensão da liderança se moldam através de cinco variáveis fundamentais.

10. A eficácia da liderança diz respeito essencialmente ao sucesso em fazer com que um grupo 
passe à realização de uma meta comum. Mas o sucesso pode ser um resultado objetivo ou uma 
percepção.



GABARITO

01. E
Comentários:  Os  valores  subjacentes  podem  dizer  respeito  ao  comportamento  ético,  ao 
compromisso com os funcionários, à eficiência ou ao atendimento ao cliente e fornecem o alicerce 
que une os membros da Organização. A cultura de uma Organização não é escrita, mas pode ser 
observada em sua história, slogans, cerimônias, vestuário ou layout do escritório.

02. E
Comentários: Para serem eficazes, as Organizações precisam de objetivos focados e claros e de 
estratégias adequadas para que seja possível alcançá-los.

03. C
Comentários:  As  Organizações  altamente  bem-sucedidas  em  ambientes  estáveis  podem  se 
tornar vítimas de seu próprio sucesso quando o ambiente começa a mudar radicalmente.

04. C
Comentários:  A cultura representa a parte não escrita, de sentimentos, da Organização. Todos 
participam da cultura, mas em geral ela passa despercebida.

05. E
Comentários: A ética gerencial guiam as decisões e comportamentos dos gerentes e não dos 
funcionários.

06. C
Comentários:  Primeiro,  os  empregados têm de se perceberem como parte  de um grupo ou 
departamento identificável. Segundo, deve haver uma diferença observável no grupo, de alguma 
forma. O terceiro ingrediente é a frustração, e significa que, se um grupo alcança sua meta, o 
outro não a alcançará; ele será bloqueado.

07. C
Comentários:  Um gerente deve procurar funcionários nas seguintes fontes: funcionários atuais; 
funcionários de referência; ex-funcionários; anúncios; agências de empregos; recrutamento nas 
universidades; e clientes e fornecedores.

08. C
Comentários: Ao preencher uma vaga de vendas, por exemplo, o processo de seleção deve ser 
capaz de prever quais candidatos gerarão um alto volume de vendas.

09. C
Comentários: Estas cinco variáveis são: a eficácia da liderança, as características pessoais e o 
estilo do líder, as características do seguidor, o comportamento do líder e o contexto da liderança.

10. C
Comentários: Além disso, os pesquisadores não têm utilizado a mesma definição de eficácia, que 
varia desde o desempenho do grupo e a satisfação do seguidor até a aceitação do líder.


