
Gestão de Pessoas

01.  Considerando a necessidade para a realização do desenho de um Programa de Relações 
com Empregados, os gerentes de devem ter como parâmetros, a comunicação, a cooperação e a 
assistência entre outros.

02.  Uma das grandes  preocupações das empresas  contemporâneas  é  o  comportamento  dos 
empregados, que podem ter influência de problemas pessoais e problemas no trabalho, e a forma 
de  ajudar  seus  colaboradores  seria  a  implementação  de  Programas  de  Assistência  ao 
Colaborador.

03. Com relação a Gestão de Conflitos podemos afirmar que o administrador possui três opções 
de  abordagens  para  administrar  os  conflitos  existentes  nas  relações  que  são:  Abordagem 
Estrutural, Abordagem de Processo e Abordagem Mista.

04.  Com  base  nas  abordagens  de  conflitos  podemos  afirmar  que  a  técnica  de  reunião  de 
confrontação é uma técnica pertinente a abordagem estrutural.

05.  Com relação aos estilos de Administração de Conflitos, classificados cinco estilos conforme 
definição de Thomas, o estilo que tem por característica a Evitação é aquela que reflete um alto 
grau de cooperação com intuito de suavizar as coisas e manter a harmonia.

06. Considerando um Sistema de Informações de qualidade a Gestão de Pessoas, deve buscar 
implementar  um sistema que atenda exclusivamente a análise de especialistas de Gestão de 
Pessoas e gerentes de linha. 

07. Considerando as característica marcantes no estilo de liderança autocrático pode-se afirmar 
que neste estilo o gestor decide tudo sozinho sem a participação dos colaboradores que passam 
apenas a figurar como meros executores das atividades.

08. Um grupo de trabalho que apresenta homogeneidade e em que todos apresentem alto poder 
decisório, é indicado que o estilo de liderança a ser utilizado seja o autocrático no intuito de evitar 
conflitos futuros.

09.  Com relação as  necessidades humanas definidas  por  Maslow as necessidades humanas 
primárias são aquelas enquadradas nas necessidades fisiológicas, necessidades de segurança e 
necessidades sociais.

10.  As necessidades de estima estão diretamente relacionadas a necessidade de aprovação e 
reconhecimento social, obtenção de status entre outras características.

Gabarito
01. C 
Comentário: a assertiva está baseada nas definições de Milkovich e Boudreau, que definem que 
um programa de relações com empregados devem incluir: Comunicações; Cooperação; Proteção; 
Assistência; Disciplina e Conflito.

02. C
Comentário: as organizações podem deixar que seus colaboradores resolvam seus problemas 
sozinhos ou que a empresa implemente programas assistenciais desenvolvidos ou ofertados pelo 
organização.



03. C
Comentário: as  três  formas  de  administrar  o  conflitos  estão  determinados  adequadamente, 
cabendo ao administrado analisar o conflito decidir a forma mais adequada para a equalização do 
conflito

04. E
Comentário: A Reunião de Confrontação é uma técnica pertinente a abordagem de processo e 
que deve ser aplicada sempre a técnica de Desativação do Conflito não tiver alcançado sucesso.

05. E
Comentário: a  característica  em referência  é  pertinente  ao Estilo  de Acomodação  e  não  de 
Evitação como sugerido na afirmativa, no Estilo de Evitação refletem uma postura nem assertiva e 
nem cooperativa.

06. E
Comentário: o Sistema de Informações deve servir não só aos especialistas e aos gerentes de 
linha mas também servir de base para informações aos colaboradores.

07. C
Comentário: o estilo de liderança autocrático é aquele em que o líder decide tudo sozinho, tipo 
quem vai executar o que, com quem irá trabalhar, como era ser realizada cada tarefa.

08. E
Comentário: um grupo que apresente as características informadas tem como melhor estilo de 
liderança, o estilo liberal que é o indicado para este tipo de grupo.

09. E
Comentário: as necessidades primárias são apenas a fisiológicas e de segurança, enquanto que 
as necessidades sociais, de estima e auto-realização, seriam necessidades secundárias.

10. C
Comentário: as necessidades de estima estão diretamente relacionadas as questões de status e 
ego,  são situações em que a satisfação conduz a sentimentos de autoconfiança,  valor,  força, 
prestígio entre outros sentimentos.


