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• Gestão de Pessoas é tanto uma responsabilidade de linha quanto uma função de estafe. Enquanto os 

gerentes tomam as decisões em termos de gestão de pessoas, avaliam o desenho, orientam o trabalho, 

conduzem as equipes, admitem e demitem, o órgão de RH assessora e dá suporte a todas essas ações, 

elaborando técnicas, abordagens e definindo ferramentas em auxílio ao gestor. Enquanto os gestores fazem o 

trabalho de campo, o RH faz o trabalho de escritório. 

• Existem diversas funções exercidas pelo órgão de RH. Quando ele tenta obter consenso, apoio institucional e 

de diversos stakeholders dentro e fora da organização, fazendo negociações e acordos, exerce função política. 

Quando aplica ferramentas de avaliação de desempenho, seleciona pessoas, treina, monitora, analise e descreve 

cargos, administra folhas de ponto e o processo de admissão e demissão, realiza sua função mais básica, a 

instrumental. Porém, quando todas as práticas e políticas descritas estão interligas e alinhadas entre si de modo 

horizontal e entre os objetivos oriundos do planejamento estratégico, de modo vertical, define-se a função 

estratégica do órgão de RH. A aplicação de gestão por competências é reconhecida como a própria gestão 

estratégica de pessoas. 

• Existem algumas tendências contemporâneas em gestão pessoas. Entre elas, destacam-se as ações de 

descentralização das funções, de modo que a autonomia das equipes é estimulada, a liderança transformacional 

é requerida, a competência passa a ser o elemento articulador entre a estratégia organizacional e as pessoas e o 

órgão de GP atua de modo mais estratégico e menos instrumental. Em termos de capacitação, estimula-se a 

criação de trilhas de aprendizagem, o uso intenso do ensino a distância e também modalidades mescladas entre 

o presencial e EaD (blended learning).  

• Na política de provisão de pessoas, buscam-se possíveis candidatos a postos na organização, dentro ou fora 

dela. Logo, no processo seletivo, realiza-se o recrutamento, que se refere ao chamado e atração do maior 

número possível de pessoas. Já a seleção, é restritiva e obstativa, realizando comparações que subsidiem a 

escolha do melhor candidato ao aplicar diversas técnicas associadas ao processo decisório, que é acompanhado 

pelo órgão de RH, mas tomado pelo gerente de linha. Entre o recrutamento e a seleção, há normalmente uma 

entrevista de triagem, que facilitará o processo futuro de tomada de decisão por parte do gestor. Quem define o 

instrumento e realiza o processo seletivo é o órgão de GP, mas quem toma a decisão final acerca da admissão é 

o gerente de linha. 

• As técnicas de recrutamento são várias, de mais tradicionais a modernas, definidas em razão da 

especificidade do cargo ou da competência requerida, podendo contar com avisos, anúncios em revistas 

especializadas, arrendamento, agências headhunters, programas de replacement, contatos em universidades ou 

mesmo o nepotismo, o que no setor público é expressamente proibido.  

• O princípios de Peter ocorrer pela constante promoção por meio do recrutamento interno, o que limita o 

capital intelectual e mostra o erro de se elevar sucessivamente alguém que não tem competência para ocupar 

um cargo mais elevado. 

• Vantagens do recrutamento interno: proximidade, economia, rapidez, conhecimento, promoção, aproveita 

investimentos com a capacitação.  

• Vantagens do recrutamento externo: renovação, menor gasto interno com capacitação por aproveitar os 

investimentos feitos por outras organizações, mexe com o status quo da organização. 
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• A descrição de cargos refere-se às suas características intrínsecas (conteúdo do cargo) e a análise, aspectos 

extrínsecos (requisitos que o cargo exige de seu ocupante).  

• A colheita de informações sobre o cargo para o processo seletivo pode se dar por: Descrição e análise do cargo: 

Análise dos aspectos intrínsecos (conteúdo do cargo) e dos aspectos extrínsecos (requisitos que o cargo exige do ocupante); 

Técnica dos incidentes críticos: Anotação sistemática e criteriosa feita pelos gerentes de linha acerca de comportamentos e 

práticas dos ocupantes de cargos que produziram um excelente ou péssimo desempenho para identificar as características 

desejáveis e as indesejáveis dos novos ocupantes que serão selecionados; Requisição de pessoa: Ordem de serviço do 

gerente de linha ao setor de RH para a ocupação de um cargo vacante; Análise do cargo no mercado: Utilizada quando se 

trata de um cargo novo no mercado, ou cujo seu conteúdo esteja ligado ao desenvolvimento tecnológico. O cargo 

comparado chama-se “cargo comparativo” ou “benchmark job”; Hipótese de trabalho: Utilizada quando nenhuma das 

técnicas anteriores pode ser usada, ou seja, não se tem uma previsão aproximada do conteúdo do cargo e de sua 

exigibilidade em relação ao ocupante. Trata-se de estabelecer hipóteses ou ideias antecipadas a respeito do cargo a ser 

preenchido. 

• Os modelos de seleção podem ser por colocação (um candidato para uma vaga), por seleção (vários 

candidatos para uma vaga) e por classificação (vários candidatos para várias vagas).  

• Ainda que excessivamente subjetivas, as entrevistas são o meio mais utilizado pela seleção e podem ser: entrevista 

totalmente padronizada (estruturada): possui um roteiro preestabelecido, visa obter respostas definidas e fechadas; 

entrevista padronizada apenas nas perguntas: possui perguntas previamente elaboradas, mas que permitem resposta 

aberta (checklist); entrevista diretiva: é a entrevista que determina o tipo de resposta desejada, embora as perguntas 

fiquem a critério do entrevistador; entrevista não-diretiva: entrevista totalmente livre e que não especifica nem as 

questões nem as respostas requeridas. 

• Os testes psicológicos são preditores do comportamento e tomados por medidas padronizadas, focando em aptidões. Já 

os de personalidade, verificam características genotípicas e fenotípicas do candidato, podendo ser expressivos (PMK), 

projetivos (Rorscharch, TAT, Árvore de Szondi) e Inventários (de motivação e de interesse). 

• Há diversas técnicas relacionadas à avaliação do desempenho. Elas podem ser absolutas, quando comparam 

indivíduo com um padrão (escala gráfica, listas de verificação, escolha forçada, incidentes críticos, frases 

descritivas, avaliação 360, pesquisa de campo, avaliação por objetivos, avaliação por competências), e não com 

outros indivíduos, e as relativas, que comparam indivíduos entre si (distribuição forçada e comparação aos 

pares). 

• A gestão do desempenho é bem mais ampla que a avaliação do desempenho e contempla diversas 

dimensões: individual, grupal e institucional. Além disso, não tem foco apenas no desempenho planejado, mas 

nos referencias e patamares a serem alcançados para o desenvolvimento organizacional.  

• Os principais campos de influência na avaliação de desempenho são a variáveis teleológica (a finalidade da 

avaliação de desempenho), volitiva (querer avaliar com imparcialidade), cognitiva (saber avaliar), tecnológica 

(meio ou instrumento utilizado na avaliação) e compensatória (benefícios da avaliação). 

• Motivação significa mover-se em determinado sentido ou direção, com certa intensidade ou permanência. 

Pode ser um fenômeno tanto intrínseco, quando só depende do indivíduo, quanto extrínseco, quando baseado 

em estímulos de ordem externa. 

• As teorias motivacionais podem ser agrupadas em dois grandes eixos. As de conteúdo, são mais estáticas, 

descritivas e definem o que é motivação com base em necessidades humanas. São as teorias de Maslow – 

Hierarquia de necessidades, Herberg – Fatores motivacionais e higiênicos, Alderfer – Teoria ERC e McClelland – 

Teoria RAP. As de processo, procuram entender a lógica interna da motivação, como ela se processa na cabeça 

do indivíduo, com caráter mais dinâmico e aberto. São teorias de fluxo ou processo as de Locke - 

Estabelecimento de objetivos/metas, Adams – Equidade, Vroom – Expectância, Skinner – Reforço, Myhally – 

Flow. 

• Liderança é um fenômeno coletivo, em que as pessoas reconhecem o poder ou influência exercido pelo líder. 

Por assim dizer, confunde-se com o exercício do poder, exercido tanto pelo líder formal, quanto pelo líder 

informal. São o poder coercitivo, de recompensa, legitimado, de competência e de referência. Somente os dois 

últimos podem ser exercidos pelo líder informal. 

• As teorias de liderança enquadram-se na vertente do grande homem ou teoria dos traços, em que se 

definem características finitas e inatas do líder. Evoluem para as teorias comportamentais, que definem o 

comportamento do líder eficaz orientado para as tarefas ou para as pessoas, com seus vários estilos. Por fim, as 



teorias situacionais, que definem o estilo do líder ao considerar, além da orientação para as tarefas e para as 

pessoas, o grau de maturidade do líder. 

• Enquadram-se nas teorias comportamentais o Grid Gerencial de Blake e Mouton, Modelo 3D de Reddin, 

Whitte e Lippirt, entre outros. 

• Enquadram-se nas teorias situacionais o modelo de Hersey e Blanchard, de Robert House, de Vroom e Jago, 

de Heller, entre outros. 

• O líder transacional é aquele que usa as recompensas e punições para obter o apoio das pessoas. Já o 

transformacional, é carismático, possui uma visão, um senso de direção e passe a ser um exemplo a ser seguido 

pelas pessoas. 

• O coaching tem sido uma solução viável para o desenvolvimento de competências e potencialidades no 

âmbito das organizações. Conceito oriundo da noção de “treinador”, enfatiza a importância da condução de 

processos de aprendizagem, resolução de problemas, conquista de desafios e superação de obstáculos rumo ao 

sucesso. Não visa tratar da origem de problemas com caráter terapêutico, mas de desenvolver soluções para o 

alcance de oportunidades futuras, como foco proativo.  

• No processo de coaching, o coach é o orientador que intermedia a cognição necessária ao alcance dos 

objetivos estabelecidos de modo claro e objetivo. O coache é a pessoa que será submetida ao processo sob 

orientação do coach.  

• O coaching individual reúne coach  e coache em torno de uma temática pontual e específica. Já o coaching 

em grupo e em equipe têm enfoque coletivo, em que o coach orienta vários coaches, que podem participar da 

interação e proposição de soluções e colocação de posicionamentos.  

• No coaching de grupo, um problema pessoa de um coache pode ser trabalhado sob a ótica social, sob 

orientação do coach. Cabe salientar que aqui, o problema ou oportunidade em questão não é do grupo, mas do 

indivíduo, ainda que todos possam se identificar e se reunir em torno da temática.  

• No coaching em equipe o problema ou oportunidade é claro, definido e de todos. Seria um objetivo para 

todos sob uma única temática, sob orientação do coach em que todos os coaches podem intervir e manifestar 

suas ideias sob coordenação.  

• São dimensões da educação corporativa, do nível mais simples ao mais complexo, a informação, a instrução, 

o treinamento, o desenvolvimento e a educação, em si. Por treinamento, entende-se a aplicação de capacitação 

no contexto do cargo, para o exercício das tarefas atuais, assumindo o líder, portanto, ao função de coaching. Já 

o desenvolvimento, pressupõe a orientação para o futuro, para a carreira, que de forma mediata, o líder orienta 

segundo a função de mentoring. 

• O processo de treinamento pressupõe certas etapas, que iniciam com o diagnóstico ou levantamento da 

necessidade de treinamento. Nessa fase, buscam informações que subsidiem o planejamento de capacitações, o 

que pode ser feito no contexto da organização, dos indivíduos e das tarefas, bem como da própria avaliação que 

se faz em processos de treinamento. 

• Feito o levantamento de necessidades, inicia-se o desenho instrucional, sua programação e treinamento, 

definindo quem treinar, quando treinar, em que treinar, como treinar e em que treinar. Segue-se então a 

implementação ou execução do programa de treinamento. 

• Realizada a ação de capacitação, é preciso que se avalie o programa aplicado por meio de diferentes níveis, 

segundo a escala de KirkPatrick: reação, aprendizagem, comportamento e resultados. 

• Segundo Peter Senge, nem toda organização que tem aprendizagem organizacional, é uma organização de 

aprendizagem. O será, quando aplicar suas 5 disciplinas de aprendizagem: domínio pessoal, modelos mentais, 

visão compartilhada, aprendizagem em equipe e pensamento sistêmico. 

• Educação a distância, ao contrário do que se pensa, não é um fenômeno atual e não está necessariamente 

vinculado ao uso de computador e internet e é entendido por meio de eras que evidenciam sua evolução. 

• Os sistemas de primeira geração eram baseados em textos impressos ou escritos à mão. O termo educação 

por correspondência descreve este sistema adequadamente. Eram típicas desse período as escolas e faculdades 

por correspondência comercial, desenvolvidas a partir de 1840. 

• Os sistemas de segunda geração eram baseados em televisão e áudio. Eles contavam com a televisão e o 

rádio para captar leituras ao vivo na sala de aula e as transmitir a outros grupos de alunos, que poderiam seguir 

a lição de uma sala de aula distante por meio da televisão ou do rádio. 



• Os sistemas de terceira geração trouxeram os sistemas de primeira e segunda fase juntos, em uma 

abordagem multimídia, com base em textos, áudio e televisão. Entretanto, havia diferenças: a transmissão 

tendia a ser usada como um meio suplementar de apoio ao material impresso, não sendo meio predominante 

como no caso dos sistemas de segunda geração. 

• Os sistemas de quarta geração foram desenvolvidos em torno de comunicações mediadas por computador, 

como conferência por computador e correio eletrônico, associados ao acesso a bancos de dados, bancos de 

informações e bibliotecas eletrônicas, com a utilização de instruções orientadas por computador. O avanço da 

informática e da tecnologia de redes de computadores, principalmente da internet, deu nova dimensão à EaD, 

tendo em vista tornar possível formar mais gente, independente da reunião física ou temporal dos sujeitos 

potencialmente partícipes dos processos de ensino e aprendizagem. 

• Teleaula não é o mesmo que videoaula. Na teleaula, com transmissão via satélite, ainda que os indivíduos 

estejam em locais distintos na hora da transmissão, deverão estar todos presentes simultaneamente, de modo 

síncrono. As videoaulas são gravadas e editadas, podendo ser recuperadas posteriormente, de modo assíncrono. 

Já a webaula integra vários elementos em imagens, textos e vídeos, permitindo a interação por meio de chats, 

grupos de discussão e demais elementos interativos.  

 

 
SIMULADO (QUESTÕES INÉDITAS) 

A gestão de pessoas tem evoluído para modelos cada vez mais dinâmicos, considerando o espaço de vida total do indivíduo e 

sua necessidade de autonomia, motivação, comprometimento e sentido do trabalho. Por meio de suas várias políticas, 

processos e práticas, tem buscado integrar os objetivos organizacionais às necessidades individuais de cada colaborador, o que 

visa garantir a sinergia de esforços em prol de resultados e o equilíbrio organizacional.  

Renato Lacerda. Março de 2018. 

Tendo o texto acima como referencial inicial e considerando as tendências em gestão de pessoas e sua aplicação no setor 

público, julgue os itens seguintes.  

1) Do ponto de vista técnico, a gestão de pessoas no setor 
público deve respeitar a determinações legais e estatutos, 
que regulam o comportamento das pessoas e inviabilizam a 
aplicação da gestão por competências.  
2) A exigência por transparência e ética, associada à 
escassez de recursos públicos tem criado a necessidade de 
aproximação do usuário de serviços públicos dos 
servidores, reforçando a necessidade flexibilidade e 
modernização da estrutura normativa, organizacional e de 
pessoal.   
3) O incentivo à criação de programas de qualidade de vida 
no trabalho e aplicação de novas tecnologias de gestão a 
exemplo da gestão por competências e do teletrabalho tem 
ajudado a forjar uma nova geração de servidores públicos 
com maior compromisso com resultados e alcance de 
maiores índices de produtividade.  

4) Segundo fundamentos gerenciais, as organizações 
públicas devem incentivar o fortalecimento de culturas 
espirituais, reconhecendo que as pessoas possuem mente e 
espírito e que buscam sentido e propósito no trabalho que 
realizam. 

5) A diversidade da força de trabalho tem sido vista como 
disfuncional para as organizações modernas, pois acirram 
conflitos e disputas internas, fortalecem o senso de 
competição e quebra a harmonia dos grupos de trabalho.  
6) A gestão da diversidade deve ser um compromisso 
contínuo presente em todos os níveis da organização. As 
práticas de recrutamento, contratação, retenção e 
desenvolvimento devem ser todas projetadas para 
alavancar a diversidade em benefício da vantagem 
competitiva da organização. 

 
A área de comportamento organizacional engloba diferentes aspectos do potencial humano, buscando criar mecanismos que 
garantam o melhor desempenho em prol do alcance de resultados de valor para as organizações e para os indivíduos. Eis o 
motivo de se incentivar a criação de programas de gerenciamento da diversidade, de qualidade e de vida no trabalho e de 
implantação da gestão por competências, o que gera maior compromisso organizacional, comportamento ético e transparência 
quanto ao que se espera de cada pessoa na organização. Hoje, as pessoas são consideradas fatores críticos de sucesso de uma 
organização, pois são a base das competências, que para gerarem resultados, precisam encontrar o ambiente adequado, com 
clima favorável e uma cultura que estimula o bom desempenho e o comprometimento humano.   

Renato Lacerda. Março de 2018. 
 

Considerando o comportamento organizacional e conceitos como clima e cultura organizacional, jugue os itens abaixo. 
 
7) Organizações que enfatizam a abordagem do tipo “soma-
zero” para alocar recompensas motivam a criação de uma 

cultura de estímulo ao comportamento político de seus 
funcionários na dimensão coletivismo/individualismo. 



8) O clima organizacional refere-se às percepções afetivas 
comuns que os funcionários de uma organização têm com 
relação à empresa e ao ambiente de trabalho. 
9) Um índice de alta feminilidade significa que a cultura vê 
poucas diferenças entre as funções masculinas e femininas, 
tratando as mulheres como iguais aos homens sob todos os 
pontos de vista.  

10) Ainda que as organizações modernas tenham que lidar 
com o fenômeno da diversidade, mesmo pela abrangência 
global de certas empresas, o clima organizacional é singular 
e adota seu próprios padrões e valores de integração 
interna e adaptação externa. 

 
As teorias sobre motivação e liderança têm evoluído ao longo da história da teoria administrativa. Quase sempre, enfatiza-se a 
visão messiânica da liderança, em que as pessoas precisam ser conduzidas por líderes que lhes despertem o senso de direção, 
permanência, motivação e sentido do trabalho. Enfatiza-se, portanto, o papel do líder transformacional em detrimento do 
transacional, em que as bases de poder mais consistentes não residem na posição formal ocupada pelo líder, mas em 
características pessoais.  
 

Renato Lacerda. Março de 2018  
 

Considerando a liderança no contexto organizacional e a aplicação de conceitos como coaching individual, grupal e de equipe, jugue os itens que se seguem. 

 
11) Em muitas situações as ações dos líderes são 

irrelevantes pela presença de alguns substitutos como 

metas formais, regras e procedimentos rígidos, além de 

grupos de trabalho coesos. 

12) O coaching em grupo permite o trato de problemas 
individuais pela interação social e coletiva, alcançando 
maior pluralidade de visões sobre um mesmo fenômeno.  
13) O coaching  de equipes e de grupos é ideal para a 
resolução de problemas em projetos organizacionais e em 
equipes funcionais.  
14) No processo de coaching o coache presta informações e 
auxilia no aprimoramento profissional e pessoal do 
orientado.  
15) Liderança se confunde com poder, que pode surgir da 
influência com base na posição formal do dirigente ou no 
seu carisma, competência e conhecimento técnico.  

16) As teorias comportamentais procuram identificar os 
estilos eficazes de liderança em função do contexto e do 
grau de maturidade dos liderados.  
17) As características do líder transformacional incluem as 
recompensas contingentes, a administração por exceção 
ativa e passiva, o estímulo intelectual, e a motivação 
inspiracional. 
 
18) Segundo Fiedler, quando o poder de posição  é alto, as 
relações entre líderes e membros é boa e a tarefa é bem 
estruturada, o líder deverá orientar-se mais às tarefas do 
que  às pessoas. O  contrário ocorre quando o poder de 
posição é baixo, as relações são ruins e as tarefas não são 
estruturadas. 

  
 
Ao longo da teoria administrativa, diversos autores tentaram explicar o fenômeno da motivação, seja tentando definir de modo 
descritivo as necessidades que a subsidiam, seja procurando entender sua lógica interna e quais os processos cognitivos e 
afetivos do trabalho que levam o indivíduo a se motivar. De toda forma, as organizações hoje reconhecem a importância da 
motivação para a melhoria do desempenho individual e organizacional e, para tanto, têm investido em mecanismos de 
retribuição, valorização das pessoas e em programas abrangentes de qualidade de vida no trabalho. Motivar indivíduos, 
portanto, passou a ser uma ação estratégica, de modo a garantir a manutenção do capital intelectual e sua renovação..  
 

Renato Lacerda. Março de 2018. 
 
Tendo o texto como referência inicial, julgue os itens abaixo relacionados à motivação, satisfação no trabalho, 
comprometimento, desempenho e qualidade de vida no trabalho. 
 
19) Indivíduos motivados tendem a gerar melhores 
resultados. Portanto, uma das principais metas da avaliação 
de desempenho é analisar cuidadosamente a contribuição 
do desempenho de um indivíduo como base para decisões 
sobre alocação de recompensas. 
20) O teletrabalho é uma realidade crescente nas 
instituições públicas brasileiras e integra os programas de 
qualidade de vida no trabalho, pois além de enfatizar a 
sustentabilidade e a economia de recursos, gera a atração e 
retenção de uma nova geração de trabalhadores 
interessados no equilíbrio da vida pessoal e profissional. 
21) Ainda que o estresse ocupacional seja uma 
preocupação elementar dos programas de qualidade de 
vida no trabalho, sintomas comportamentais como o 

consumo de álcool e tabaco, inquietação e ansiedade não 
podem ser tratados pela organização por compor o espaço 
privado de vida do funcionário, não sendo diagnosticados 
pelo gestor.  
22) Na pesquisa sobre comportamento organizacional, as 
variáveis dependentes estudadas com mais frequência são 
a produtividade, o absenteísmo, a rotatividade, a satisfação 
com o trabalho e o comprometimento organizacional, que 
tem forte vinculação com a motivação e o clima 
organizacional.  
23) Segundo o enfoque da hierarquia das necessidades de 
Maslow, para motivar um indivíduo, é necessário conhecer 
em que patamar de necessidades ele se encontra. Assim, as 
necessidades de nível superior e inferior deverão ser 



providas por recursos organizacionais externos ao 
indivíduo. 
24) Segundo Herzberg, a eliminação das características de 
insatisfação de um trabalho não necessariamente o torna 
satisfatório, pois são de mero contexto. O que motiva, 
portanto, são fatores de conteúdo do trabalho, a exemplo 
do progresso, do reconhecimento, da responsabilidade e 
realização profissional.  
25) A teoria da avaliação cognitiva afirma que destinar 
recompensas externas a comportamentos que já foram 
recompensados intrinsecamente tende a diminuir o nível 

geral de motivação caso e elas sejam vistas como forma de 
controle do comportamento.  
26) Segundo Edwin Locke, o compromisso com o objetivo 
motiva e tende a ocorrer quando ele e publico, quando os 
indivíduos têm locus de controle interno e são 
verticalmente atribuídos pelos gestores.  
27) Pessoas com maior nível de autoeficácia parecem 
responder o feedback negativo com mais determinação e 
motivação, elevando seu desempenho e atingindo mais e 
melhores resultados.  

 
No processo organizacional, a função de direção cuida de orientar e coordenar o trabalho das pessoas para o alcance de 
melhores índices de desempenho e alcance dos resultados da equipe de trabalho. Para ser efetiva, deve mobilizar competências 
interpessoais, estabelecendo processos de negociação de interesses, gerenciando conflitos e evitando a dissonância entre o 
discurso e a prática organizacional. Para se efetivar, a direção faz uso da liderança e do poder de influenciar o comportamento 
humano, o que só pode ser obtido com a devida comunicação e educação. Mais do que comandar e coordenar o trabalho, 
espera-se que um dirigente saiba despertar o comprometimento das pessoas com seu exemplo pessoal e pela força de motivar 
cada um em seu melhor.  
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Tendo o texto como referência inicial e considerando as várias implicações inerentes, julgue os itens abaixo comunicação, 
gerenciamento de conflitos e negociação no contexto organizacional.  
 
28) Diferente dos conflitos de tarefas, que geram 
discussões e promove a avaliação crítica de problemas, os 
conflitos de relacionamento devem ser evitados, pois, 
baseados em incompatibilidades interpessoais, tensões e 
animosidades, são quase sempre disfuncionais.  
29) A comunicação exerce diversas funções no contexto 
organizacional. Quando bem empregada, evita a existência 
de conflitos disfuncionais, serve como mecanismo de 
controle do comportamento das pessoas, como expressão 
emocional e transmissão de informações para a tomada 
racional de decisões.  
30) A rede de comunicação em roda é um exemplo de rede 

descentralizada, que em pequenos grupos, gera elevado 

nível de satisfação entre as pessoas.  

31) A rede informal de comunicação denominada 

rádio-peão ou rádio-corredor é um exemplo de 

padrão ascendente, que pode ser utilizada para 

transmitir rumores e boatos, mas também pode ser 

utilizada pelo gestor para vazar informações de forma 

rápida entre os funcionários.  
32) A mediação de conflitos consiste em uma negociação 

assistida por terceiros, que como fundamentos a separação 

entre as pessoas e o problema, a escuta ativa e a 

despolarização do conflitos, buscando, sempre que 

possível, soluções do tipo ganha-ganha. 

       

Com a evolução dos modelos de gestão de pessoas, gradualmente as meras funções legais e contábeis foram perdendo primazia 

e o foco extremamente centralizado no departamento de pessoal foi se flexibilizando para a possibilidade de uma atuação 

conjunta entre o órgão de gestão de pessoas e os gerentes de linha, de modo que as pessoas e suas competências passaram a 

ser tratadas como recursos estratégicos da organização. Segundo a gestão estratégica de pessoas, portanto, busca-se 

potencializar o efeito sinérgico dos conhecimentos, habilidades e atitudes, de modo a produzir resultados consistentes que 

agreguem valor econômico às organizações e social aos indivíduos. O conhecimento tornou-se recurso intangível de valor e, 

portanto, a base de um sistema de gestão sustentável e que permite a sobrevivência e adaptação organizacional de modo 

indefinido ao longo do tempo 
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Tendo o texto como referência inicial e considerando as várias implicações inerentes, julgue os itens abaixo sobre gestão por 

competências, do conhecimento e do desempenho..  

33) A gestão do conhecimento deve adotar processos de 

identificação dos conhecimentos identificados como 

estratégicos, podendo a partir disso criá-los, renová-los, 

aplicá-los ou mesmo descartá-los quando tornarem-se 

obsoletos.

34) A preocupação inerente à gestão por competências é a 

decisão sobre o quão importante é o conhecimento crítico 

para a organização e que resultados ele poderá 

proporcionar, ao passo que a gestão por competências visa 

compreender necessidades do negócio e de como as 

pessoas poderão agregar valores à empresa.  

35) O conhecimento pode partir, segundo sua visão 

ontológica, de um nível individual para os grupos e 

instituição. Do ponto de vista epistemológico, transforma-



se a todo tempo entre tácito e explícito, sendo a criação de 

regras e procedimentos uma espécie de codificação do 

conhecimento reconhecido e adequado.  

36) A descrição de competências mapeadas como 

essenciais ao cumprimento da missão e alcance da visão e 

objetivos organizacionais deverá ser simples, evitar 

ambiguidade e apresentar mais de um verbo para os seus 

referencias, apresentando, sempre que possível, critérios e 

condições para o correto desempenho da competência. 

37) A avaliação do desempenho pode ser utilizada para se 

mensurar o gap ou lacuna de competências, contrapondo 

as competências necessárias ao alcance dos objetivos 

estratégicos e as competências presentes no momento do 

mapeamento.  

38) A gestão do desempenho orientada por competências 

deve estabelecer critérios objetivos e os mesmos 

referenciais de desempenhos para todos os espaços 

ocupacionais, graduando em cada um deles a complexidade 

das entregas de acordo com a posição hierárquica de seu 

ocupante.   

 
Com base no diagnóstico do ambiente interno e externo das organizações é que são definidas as políticas e práticas de gestão 
de pessoas. Assim, as funções meramente instrumentais de recrutamento e seleção ganham caráter estratégico, quando 
executadas de modo a atender os objetivos máximos definidos pelo planejamento. Tais considerações orientarão quanto aos 
processos seletivos e às vantagens de se buscar competências no mercado ou de se desenvolver internamente os colaboradores 
aptos a serem promovidos no âmbito da estrutura organizacional.  
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Julgue os itens abaixo sobre processo seletivo, alocação de pessoas e sobre descrição e análise de cargos. 
 
39) O recrutamento deve ser uma ação obstativa e 
restritiva da organização, realizada de modo contínuo e 
ininterrupto. 
40) Entre as vantagens do recrutamento externo inclui-se a 
possibilidade de renovação das competências 
organizacionais e a economia com processos de 
desenvolvimento interno de competências.  

41) A hipótese de trabalho é método utilizado para a 
descrição de cargos inovadores sem referenciais dentro da 
organização ou no mercado. 
42) A análise do cargo procura listar suas atribuições, 
tarefas e responsabilidades de modo intrínseco.  
43) Um processo seletivo pautado pela visão estratégica da 
gestão de pessoas deverá ter como premissa a 
competência necessária ao alcance dos objetivos e não o 

 
 
A gestão do desempenho tem sido utilizada como mecanismo para o alcance dos resultados consistentes com a missão e visão 
organizacional, orientando as ações, políticas e práticas de gestão de pessoas de modo a potencializar o aporte de competências 
necessárias ao cumprimento das estratégias organizacionais. Por assim dizer, desempenho e competências, ainda que sejam 
conceitos distintos, estão fortemente relacionados, pois para que os conhecimentos, habilidades e atitudes possam ser notados, 
eles devem sinergicamente compor o desempenho humano e organizacional. Assim, criam-se resultados de valor para as 
pessoas e para a instituição. Levando-se em conta que a base das competências organizacionais são as competências humanas, 
a melhoria do desempenho individual gera o sucesso da organização, que para cumprir seu mister, precisa mobilizar o sistema 
de competências.   
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Tendo o texto como referência, julgue os próximos itens relativos à gestão do desempenho e suas implicações no contexto das 
organizações modernas.  
 

44) Ao longo do século XX, a avaliação de desempenho 
passou das metodologias de controle dos tempos e 
movimentos para processos que consideram o 
empregado e seu trabalho como parte de um contexto 
organizacional e social mais amplo 
45) Gestão do desempenho significa comparar os 
resultados alcançados com os esperados (planejados), 
de forma que apenas o trabalho previamente planejado 
deve ser objeto de avaliação.  
46) Tanto a gestão do desempenho quanto a gestão por 
competências propõem integrar os subsistemas de 
recursos humanos – gestão de carreira, remuneração, 

recrutamento e seleção, treinamento e 
desenvolvimento, entre outros – e a estratégia 
organizacional. 
47) É um desafio da gestão do desempenho e por 
competências associar práticas de aprendizagem 
coletiva e desenvolvimento de equipes  e gestão do 
conhecimento, oferecendo múltiplas oportunidades de 
crescimento profissional. 
48) Não há experiências de aplicação da avaliação 360° no 
âmbito da administração pública, dadas as limitações e 
desafios inerentes ao sistema público de gestão.  
49) São fatores mínimos a serem verificados na avaliação 
individual de desempenho: produtividade, trabalho em 
equipe, comprometimento com o trabalho e cumprimento 
das normas de conduta do órgão.  



 
Diversos autores defendem que a base de todo e qualquer sistema de gestão são as pessoas. São elas que possuem a 
capacidade de aprender, mobilizar as competências e transformar conhecimentos, habilidades e atitudes em ação. Portanto, ao 
se referir às organizações que aprendem, os autores estão, na verdade, tratando do desenvolvimento organizacional pelo viés 
humano. Para que as competências possam ser mobilizadas, migrando de um nível individual para o institucional, o meio mais 
viável adotado tem sido pelo sistema de educação corporativa, que precisa ter significado e significância para que, por meio da 
educação profissional, as organizações possam mobilizar o sistema de pessoal para o alcance de seus objetivos máximos, 
perdurando ao longo do tempo pela constante adaptação ao ambiente em que se inserem.   
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Tendo o texto como referência inicial, julgue os itens subsequentes que versam sobre o sistema de TD&E em âmbito corporativo 
e seus temas correlatos.  
 
50) A tecnologia da informação e comunicação tem 
influenciado a educação corporativa, propiciando soluções 
EaD, que evoluíram de tecnologias interativas para 
tecnologias colaborativas.  
51) A modalidade blended learning tem sido adotada por 
organizações públicas para facilitar a disseminação do 
conhecimento e diminuir custos e entraves ao aprendizado 
em termos de educação corporativa.  
52) As tecnologias distributivas em EaD, ainda que 
signifiquem um importante avanço no âmbito da educação 
profissional, são criticadas pelo baixo nível de 
interatividade, com abordagem focada no instrutor, 
privilegiando mais o conteúdo que o processo de 
aprendizagem.  
53) Para avaliar o sucesso de um programa de treinamento, 

tomando por base a escala de Kirkpatrick, se um 
treinando reage favoravelmente ao treinamento 
(reações), aprenderá o que está descrito nos objetivos 
do curso (aprendizagem) e aplicará corretamente as 
novas aprendizagens no trabalho (comportamento no 
cargo), o que provocará mudanças nos resultados 
organizacionais.  

54) Objetivos instrucionais são compostos por 

desempenho, critério e condição, em que o critério se 

refere às características do contexto, que viabilizam ou 

dificultam a ocorrência do desempenho esperado do 

treinamento ao final da capacitação. 

55) Além de informar ao treinando o que dele se espera em 

relação ao processo de treinamento, um objetivo 

educacional deve motivar o egresso, evitando-se, portanto, 

critérios excessivamente complexos, que afetem o senso de 

autoeficácia. 

56) A instrução representa a organização sistemática de 

determinada ação educacional realizada pela equipe de 

planejadores instrucionais.  

57) De caráter mediato, ações de desenvolvimento são 

planejadas e direcionadas para o crescimento pessoal do 

empregado, sem manter relações estritas com o trabalho 

em determinada organização. 

58) O levantamento de necessidades de capacitação 

subsidia o planejamento e a execução da ação instrucional 

ao verificar as discrepâncias existentes entre os 

desempenhos reais e os esperados, analisados em três 

níveis: organizacional, de tarefas e individual.  

 
 
A área de TD&E tem evoluído do clássico sistema de grades de ensino padronizadas para um conceito mais aberto de 
aprendizagem, em que se valoriza a autonomia e a autocapacitação continuada dos colaboradores. Para tanto, diversos 
conceitos, técnicas e tecnologias têm sido aplicadas, a exemplo das trilhas de aprendizagem, gestão do conhecimento e gestão 
por competências. Assim, as organizações viram espaços de excelência ao aprendizado pelas mais diversas vias e formatos, 
inaugurando o conceito de Ba, espaço interativo e dinâmico de conhecimentos em suas dimensões ontológica e epistemológica, 
adquiridos de modo formal e informal, com estímulo constante à transformação e adaptação ao contexto dinâmico da era da 
informação.  
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Considerando os temas levantados e a aplicação de instrumentos de pesquisa e intervenção organizacionais, julgue os itens 
subsequentes. 
 
59) As trilhas de aprendizagem possibilitam a delimitação 
de certos temas, mas deixam a cargo dos treinandos os 
caminhos de sua capacitação por meio da disponibilização 
de diversos recursos de aprendizagem, sendo portanto 
dispensável a organização de módulos, informações e 
instruções de navegação.  
60) Baseadas no behaviorismo, as teorias comportamentais 
de aprendizagem são amplamente difundidas no contexto 

organizacional, sendo a base da educação corporativa 
moderna.  
61) Ainda que a visão interacionista considere a 
importância da interação entre o indivíduo e o meio  em 
que está inserido para o processo de aprendizagem, 
diferentemente da visão construtivista, determina que este 
processo deve ocorrer de dentro para fora, ou seja, do 
meio social para o indivíduo.  



62) As técnicas de intervenção organizacional, que são 
mutuamente excludentes, valem-se de vantagens e 
desvantagens a serem observadas pelo analista de gestão. 
Os questionários guardam vantagens como permitir o 
anonimato dos respondentes, a abrangência das perguntas 
e a densidade das respostas.  
63) Grupos focais consistem em entrevistas coletivas com 
grupos de pessoas indistinguíveis, que acerca de um 
determinado tema, manifestam sua opinião sob a 
orientação de um mediador, que entre o grupo tenta 
encontrar um consenso para os questionamentos.  

64) Organizações que possuem sistemas de TD&E são 
organizações de aprendizagem por excelência, pois se 
desenvolvem à medida que seus colaboradores vão 
ganhando novos conhecimentos por meio das disciplinas de 
domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada, 
aprendizado em equipe e pensamento sistêmico. 
65)   O ciclo de Kolb pressupõe um modelo vivencial 
composto das etapas de observação reflexiva (refletir), 
conceitualização abstrata (conceitualizar), experimentação 
ativa (aplicar), experiência concreta (agir), executadas 
nessa ordem.  
 

  
 

 
Propostas de discursiva 

 
Determinada organização pública passa por um processo de modernização de sua área de gestão de pessoas com vistas a 
integrar as políticas de práticas de RH aos demais sistemas de organização. Como iniciativa, o dirigente máximo da organização 
contratou consultoria especializada na área e, a partir das recomendações, fez as seguintes determinações: 

• O gestor de RH deve participar das reuniões de planejamento estratégico iniciadas para o ciclo de 2018 a 2022 junto 
aos demais gestores das diversas áreas funcionais da organização; 

• O órgão de RH deveria ser dividido em duas áreas. Uma com caráter mais estratégico e outra orientada ao 
planejamento estratégico de gestão de pessoas articulado por competências pelo sistema de desenvolvimento de 
pessoal; 

• O gestor da área deverá se articular com seus subordinados periodicamente para discutir os resultados da área, bem 
como processar os indicadores importantes da área de RH na seção de estatística de pessoal; 

• Deverá ser formulado programa abrangente de qualidade de vida no trabalho, logo após a realização de pesquisa de 
clima organizacional.  
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A partir dos apontamentos acima, redija um texto dissertativo posicionando-se sobre as recomendações acolhidas pelo diretor 
da organização, abordando necessariamente: 
 

• O alinhamento das recomendações às novas tendências em gestão de pessoas;  

• Como tornar o setor estratégico por meio das competências e o sistema de TD&E; 

• Indicadores importantes para a pesquisa de clima organizacional e instrumentos para aferi-los; 

• Dimensões a serem contempladas pelo Programa de Qualidade de Vida no Trabalho. 
 

Padrão de Resposta 
 

 Tendências modernas em gestão de pessoas apontam para um modelo articulado com outros sistemas organizacionais, 
alinhado aos objetivos máximos oriundos do planejamento estratégico. Para tanto, o elemento mediador entre as políticas e 
práticas de gestão de pessoas torna-se as competências. Para ser estratégico, o órgão de gestão de pessoas precisa separar as 
atividades burocráticas de áreas sensíveis como desenvolvimento de pessoas, que deverá ser o principal meio para o 
provimento das competências identificadas como necessárias. Para a validade das ações, o planejamento da área deverá ser 
coordenado e participativo, contando com a colaboração de todos os envolvidos, o que evidencia a conexão entre as 
recomendações e as tendências contemporâneas em gestão de pessoas.  
 Para o cumprimento das recomendações, primeiramente devem ser conhecidos os objetivos do planejamento 
estratégico, que, uma vez definidos com suas metas e indicadores, fundamenta o diagnóstico de competências, por meio do 
qual mapeiam-se as competências requeridas para o cumprimento das estratégias em contraposição às atuais, o que gerará um 
gap ou lacuna de competências. A partir do gap, processos de recrutamento e seleção internos e externos poderão ser iniciados, 
programas de TD&E deverão ser desenvolvidos para gerar as competências requeridas, a avaliação do desempenho 
fundamentará ações em capacitações e ajustamentos no sistema de gestão para gerar as competências requeridas e,  por fim, 
retribuições e reconhecimento poderão ser modulados para os que apresentarem as competência necessárias. 
 Ao priorizar o sistema de TD&E para o tratamento do gap de competências, a organização reconhece a importância de 
se desenvolver competências individuais por meio da aprendizagem para que também se desenvolva a organização. Por assim, 
dizer, organizações que aprendem são aquelas que consideram a centralidada da educação para a constante adaptação 
organizacional ao contexto moderno da era da informação.  
 Para que o setor de gestão de pessoas possa tomar ações consistentes, necessário se faz construir um sistema de 
indicadores, que poderá conter medidas de absenteísmo, rotatividade, desempenho, satisfação no trabalho, produtividade, 
número de capacitações, resultados da avaliação dos programas de TD&E. Uma parte das medidas pode ser colhida por meio de 



análise documental, e outras tantas, por meio de questionários, entrevistas com pessoas-chave, observação pessoal e grupos de 
foco, resultando em indicadores concretos e abstratos de diversas dimensões da pesquisa de clima.  
 A partir da pesquisa de clima, colhem-se dados e informações que subsidiarão a criação de amplo programa de 
qualidade de vida no trabalho, integrando ações preventivas e profiláticas que mantenham a integridade biológica, psíquica e 
social dos colabores, que segundo o modelo de Walton, deve abarcar as seguintes dimensões: compensação justa e adequada, 
condições de trabalho, uso das capacidades, oportunidades de crescimento, integração social, constitucionalismo, trabalho e 
vida e relevância social.  
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