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ESPECIALIDADE

31) Rousseau (1995) sustenta que as intenções da organização são transmitidas a todo o tempo através de politicas e
práticas organizacionais, documentos escritos, como também de forma implícita, além dos fatores externos e
internos.

O trecho acima se refere ao conceito de

a) condicionamento.

b) clima organizacional.

c) contrato psicológico.

d) cultura organizacional.

32) O termo cultura organizacional tem sido discutido por vários autores numa perspectiva de crenças,sistemas de valores
e normas de comportamento organizacional serem guias para o desenvolvimento das atividades empresariais.

Assinale a alternativa incorreta referente ao termo.

a) Refere-se à relação no ambiente interno que existe entre os colaboradores da empresa, estando intimamente
estabelecida com o grau de motivação de seus participantes.

b) Refere-se a um conjunto de propriedades do ambiente de trabalho,percebidas pelos empregados, constituindo-se

numa das forças importantes que influenciam o comportamento.

c) Os valores culturais são aprendidos e incorporados à personalidade por meio do desenvolvimento educacional,
intelectual, moral e religioso,portanto, passiveis de um processo continuo de reavaliação.

d) No nivel visivel estão os padrões e estilos de comportamento dos empregados. No nível invisível, estão os
valores compartilhados e as crenças que permanecem durante um longo período de tempo.

33) Quando o individuo é admitido na empresa,traz consigo tipos de conduta,valores e pensamentos que podem ser
contrários às ações da empresa,ocasionando divergências, que podem ser solucionadas. Considerando a relação
indivíduo e organização,marque a alternativa incorreta.

a) Com a participação ativa dos individuos na organização e na contribuição para o êxito desta, é consequente o
investimento das empresas em seus colaboradores.

b) A organização é vista pelo indivíduo como um espaço onde há a possibilidade de extrair angústias e os fracassos
de não reconhecimento e canalizar sonhos e ideais de onipotência.

c) Quando a organização investe no individuo,este passa a ter maior compromisso com a empresa,de forma que
passa também a apresentar muitas expectativas em relação ao próprio desempenho, além da motivação e do
profissionalismo.

d) A pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta utilizada por grande parte das empresas,que contribui para

a elaboração e planejamento de ações voltadas a minimizar as divergências, fortalecendo a comunicação,a
gestão de pessoas etc.
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34) Existem algumas preocupações relacionadas com as práticas da administração de Recursos Humanos de acordo
com Chiavenato (1992). O autor apresenta determinadas responsabilidades descritas em sub-sistemas. Associe a
coluna da direita com a da esquerda, relacionando alguns sub-sistemas às suas respectivas responsabilidades. A

seguir,assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. (Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez.)

( ) prioriza salários, beneficios, carreiras, higiene e segurança no trabalho,
relações sindicais.

( ) preocupa-se com identificação das necessidades de pessoal,pesquisa de
mercado de recursos humanos,recrutamento e seleção.

( ) cuida da proposição e elaboração de critérios e instrumentos para o recru-
(1) Compensação ou manutençao tamento, seleção e adequação das pessoas à dinâmica empresarial.

(2) Aplicação ( ) avalia cargos e funções,visando identificar os requisitos que devem pos-

sulr seus ocupantes, bem como os níveis compativeis de remuneração.

(3) Suprimento ou agregação ( ) apoia e estimula o desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhado-
res e da organização,atuando no processo direto e no assessoramento
das negociações com funcionários, clientes e organizações sindicais.

( ) elabora projetos de treinamento e desenvolvimento das pessoas a partir de
diagnósticos, procurando recomendar estratégias adequadas para o
aumento dos níveis de interesse, satisfação e motivação das pessoas.

a)2-3-2-1-3-1

b)3-1-2-3-1-2

c)1-3-3-2-1-2

d)1-2-3-1-2-3

35) "É uma condição dinâmica em que a pessoa se vê diante de uma oportunidade restrita, com exigências relacionadas
a algo que deseja e cujo resultado percebido é, ao mesmo tempo, incerto e importante." (Decenzo,1999.)

A qual conceito o autor se refere?

a) Estresse.

b) Motivação.

c) Expectativa.

d) Aprendizagem.

36) Bergamin (2006) enfatiza quatro pressupostos básicos de Lewin, relacionados ao comportamento do grupo. Informe se
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo. A seguir, indique a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) O grupo deve ser considerado como o terreno onde o indivíduo se mantém.

( ) O grupo é considerado como um dos elementos do espaço vital do individuo.

( ) O individuo utiliza o grupo como um instrumento para satisfação de necessidades coletivas.

( ) Necessidades, expectativas e valores pessoais podem ser gratificados ou frustrados pelo grupo.

a)F-V-V-F

b)V-F-F-V

c)V-V-F-V

d)F-F-V-F
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37) Alguns autores acreditam que o sofrimento mental nas organizações inicia quando as pessoas já não conseguem

transformar seu trabalho,no sentido de buscar uma maior adequação às suas necessidades psíquicas e fisiológicas.
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo sobre desgaste mental em organizações de trabalho.
A seguir, indique a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) Inicia-se o sofrimento quando o trabalhador utilizou ao máximo suas faculdades intelectuais, psicoafetivas de
aprendizagem e de adaptação,ou seja, de tudo o que dispunha saber e poder sobre a organização do trabalho e
não pode mais mudar a atividade exercida.

( ) A ameaça permanente e a precariedade das relações de trabalho na atualidade são os principais fatores da
aceleração do cotidiano, fazendo o trabalhador aumentar o ritmo frente às tarefas, que funciona como
mascaramento da falta de sentido e da busca de reconhecimento.

( ) O sentimento e a percepção de controle, de dominio sobre o processo de trabalho,são essenciais para a saúde
mental dos trabalhadores e para o significado que atribuem ao seu trabalho. Entretanto, apenas uma flexibilidade
na organização não é capaz de evitar o adoecimento do trabalhador.

( ) As reações adaptativas, quando há sofrimento mental,têm a finalidade de adequar o trabalho às características e
limites subjetivos dos trabalhadores que a operam, de forma que estes criam maneiras de melhorar sua
receptividade aos contextos de trabalho,resistindo à racionalidade imposta pela organização.

a)F-F-V-F

b)V-F-V-F

c)F-V-F-V

d)V-V-F-V

38) Minicucci (1987) afirma ser essa a primeira meta do trabalho grupal,que somente dessa forma o grupo terá sua eficácia
e rendimento aumentados. Desenvolve as habilidades necessárias que favorecem o melhor desempenho de trabalho,
não só no campo afetivo,como também na produção de satisfação. A respeito de qual meta o autorse refere?

a) Interação grupal.

b) lnterdependência.

c) Convivencia grupal.

d) Aprendizado social.

39) A motivação externa provém de elementos ambientais externos que geram estimulos e interesses para o indivíduo,
criando motivações na busca pelo bem-estar e felicidade. Castro (2002) enfatiza que o processo de motivação não é
simples e exige um programa formal com etapas e objetivos a serem alcançados. Assinale a alternativa incorreta
com relação aos referidos objetivos e etapas.

a) O diagnóstico da situação motivacional atual dos colaboradores da empresa.

b) Os colaboradores recebem a avaliação sobre sua eficácia na realização da atividade.

c) Um processo de desenvolvimento de mecanismos que elevem a motivação das pessoas.

d) A criação de indicadores que possam mensurar fenômenos ligados à motivação, que sejam capazes de medir a
subjetividade do assunto em questão.

40) Warr(1987) cita os recursos psicológicos que o individuo possui para enfrentar as pressões diárias, enfatizando que,

neste conceito, estão envolvidas habilidades cognitivas e psicomotoras, além de caracteristicas emocionais.
Assinale a alternativa que indica o conceito descrito pelo autor.

a) Motivação.

b) Competência.

c) Desempenho.

d) Planejamento.

41) Rousseau (1995) introduziu uma noção do contrato psicológico, conceituando-o como crenças individuais sobre as
obrigações mútuas no contexto de relacionamento entre empregador e empregado. Marque a alternativa que não

representa uma característica marcante do contrato psicológico.

a) É pré-estabelecido e sua essência é uma percepção bastante objetiva e clara.

b) É o resultado da interação entre pessoas,estando relacionado ao contexto em que se desenvolve.

c) É dinâmico,ou seja, muda ao longo do tempo do relacionamento entre empregadores e empregados.

d) É baseado em mútuas obrigações,nas quais ambas as partes investem no relacionamento com expectativas de
possíveis resultados.
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42) Para se relacionar e interagir com seus públicos, a comunicação organizacional abrange todas as formas de
comunicação utilizadas pela instituição. Certas formas de comunicação geram consequências. Associe a coluna da
direita com a da esquerda, relacionando a atitude da comunicação às respectivas consequências e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(1) Interpretação ( ) comunicação clara e objetiva.

(2) Orientação ( ) se excessiva,gera dependência.

(3) Assertividade ( ) se excessiva,pode gerar conflitos e mal-estar.

(4) Empatia ( ) capacidade de compreensão; facilita a comunicação.

a)3-2-1-4

b)1-3-2-4

c)2-4-1-3

d)3-1-4-2

43) Um dos motivos pelos quais o comportamento organizacional se afirma é pela multiplicidade de áreas que abarca. A
abordagem do comportamento organizacional tem múltiplos temas, como: liderança, comunicação,trabalho em
equipe, motivação, tomada de decisão etc. Sobre as áreas do comportamento organizacional, assinale a alternativa
incorreta.

a) No ambiente organizacional existem vários tipos de comunicação. A chamada comunicação formal limita-se apenas
à comunicação de tarefas, seguindo as interações hierárquicas entre os membros da organização,tipicamente
vertical,mantendo uma certa distância da chefia com os seus subordinados.

b) Ao melhorar o desempenho, enquanto membro da equipe,o individuo ajuda esta a ser, por um lado, mais eficiente e
eficaz, e, por outro lado, ter uma melhor imagem. Neste sentido, cada membro do grupo, direta e indiretamente,
potencializa as oportunidades de recolher iguais vantagens para si próprio.

c) Uma das competências que pode contribuir para a eficácia dos líderes são as cognitivas, que se relacionam com a
vertente do funcionamento humano, com a forma como é utilizada a informação,a recepção, transformação e
reutilização e a capacidade de transformar informação em conhecimento, aplicando-o em diversas situações de
caráter teórico ou prático.

d) Como muitas vezes as pessoas ou organizações envolvidas em conflitos não têm a capacidade de lidar com as
barreiras psicológicas que se instalam contra o acordo de resolução do conflito,o mediador tem papel fundamental
diante da situação, focando-se em três objetivos: perceber os efeitos da mediação na prática, desenvolver uma
solução prática para o conflito e fornecer estratégias e técnicas concretas para as partes envolvidas.

44) Meyer e A//en (1997) descrevem que o comprometimento organizacional classifica-se em três tipos - afetivo, de
continuação e normativo -, em virtude dos diferentes tipos de vinculo estabelecidos entre o funcionário e a
organização. O comprometimento normativo está relacionado ao sentimento de obrigação moral de permanecer na
organização. Sobre os demais tipos de comprometimento organizacional citado pelos autores,assinale a alternativa
que preenche correta e respectivamente as lacunas.

O comprometimento de continuação está relacionado à necessidade de se manter trabalhando para a organização
ao perceber os custos em deixá-la. As atitudes e os comportamentos dos indivíduos são norteados por

específicas. Quando esse tipo de comprometimento torna-se predominante, a relação com a
motivação é afetada,assim como o desempenho e a satisfação. Quando há uma identificação
do individuo com a organização,fica evidente o comprometimento afetivo e as atitudes demonstradas na organização
são com seus próprios valores.

a) atitudes / positivamente / incoerentes

b) atitudes / negativamente / incoerentes

c) recompensas / positivamente / coerentes

d) recompensas / negativamente / coerentes

45) O líder deve assumir na estratégia de comunicação interna a existência do contrato psicológico, analisando que as
pessoas comprometidas com a instituição a qual pertencem empenham-se mais nas suas atividades e na busca dos
objetivos organizacionais. Para que haja uma boa comunicação na liderança organizacional, é essencial um continuo
processo de feedback com os empregadores, que depende das seguintes ações, exceto:

a) com relação à liderança, integrar o contrato psicológico na cultura da empresa.

b) aprendizagem sobre a função e o conceito de contrato psicológico por parte da direção da organização.

c) uma integração do contrato psicológico nos processos de gestão e objetivos organizacionais estratégicos.

d) contrato psicológico é como os acordos escritos baseados em ações que moldam o comportamento e as atitudes
de um indivíduo dentro da organização a que está ligado.
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46) A motivação é uma força interior propulsora, de importância decisiva no desenvolvimento do ser humano. Sua
origem está no desejo de satisfazer necessidades. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo
sobre as teorias motivacionais de Abraham Maslow e Frederick Herzberg. A seguir, indique a alternativa que

apresenta a sequência correta.

( ) Os fatores higiênicos não são suficientes para provocar satisfação no ambiente de trabalho, entretanto, são
necessários para evitar a insatisfação. A politica da empresa e o salário são fatores que podem levar à
insatisfação.

( ) Segundo Maslow, as necessidades são fontes de motivação. O comportamento motivado pode ser encarado
como uma ação que o indivíduo se obriga a tomar para aliviar a tensão, que pode ser agradável ou
desagradável, e é gerada pela presença da necessidade ou desejo.

( ) A interpretação da pirâmide de Maslow esclarece que o ser humano tende a satisfazer suas necessidades
primárias antes de buscar as do mais alto nível. As necessidades fisiológicas estão na base da pirâmide,
seguidas,hierarquicamente, pelas necessidades de segurança,estima,necessidades sociais e, por último, no
topo da pirâmide,a autorrealização.

( ) Herzerb dividiu os fatores que alteram o comportamento em dois grupos: os higiënicos e os motivacionais. Os
fatores motivacionais estão relacionados com o meio que o funcionário atua, são fatores determinados pela

organização,e que fazem parte da cultura da empresa. Já os fatores higiênicos são aqueles que se referem
ao conteúdo do cargo, que produzem algum efeito de satisfação e aumento de produtividade.

a)F-V-V-F

b)V-V-F-F

c)V-F-F-V

d)F-F-V-V

47) Leia o trecho abaixo e, em seguida,assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

De acordo com Sampaio (1998) e Freitas (2002), a Psicologia do Trabalho e das Organizações,no Brasil, desenvolveu-

se em três fases: Psicologia 
,

campo que tem como foco central o estudo e a compreensão

dos recursos humanos em todos os seus significados e manifestações; Psicologia Industrial, em que o profissional, que

trabalha com foco principal no(a) , é intitulado de psicotécnico; e
Psicologia 

, onde os psicólogos estão voltados para assegurar a produtividade das empresas.

a) do Trabalho / seleção e inserção de recursos humanos / Organizacional

b) Organizacional / análise e motivação dos grupos de trabalho / do Trabalho

c) do Trabalho / análise e motivação dos grupos de trabalho / Organizacional

d) Organizacional / ajuste da organização ao individuo e vice-versa / do Trabalho

48) O núcleo central das ações da maioria dos órgãos de Recursos Humanos é o desenvolvimento e aprimoramento de
pessoal. É sabido que a ele vinculam-se as seguintes funções,exceto:

a) desenvolver a politica de saúde ocupacional da organização,juntamente com a equipe multiprofissional.

b) diagnosticar os problemas organizacionais relacionados ao órgão de Recursos Humanos e propor soluções junto
à equipe multidisciplinar.

c) contribuir, no contexto organizacional, para a produção de estudos sobre o comportamento humano,na tarefa de

produzir conhecimento ou tecnologia.

d) elaborar instrumentos necessários à administração de Recursos Humanos subsidiados pela análise das atividades
intrinsecas ao trabalho desenvolvido na organização.

49) O modelo proposto por Walton para aferição da qualidade de vida no trabalho é dividido em fatores que abrangem

várias dimensões. Associe a coluna da direita com a da esquerda,relacionando os fatores às respectivas dimensões
abrangidas. A seguir,assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. (Alguns números poderão ser utilizados mais
de uma vez.)

(1)Condições de segurança e saúde no trabalho ( ) ambiente fisico.

(2) Integração social na organização ( ) senso comunitário.

(3) Utilização e desenvolvimento de capacidades ( ) jornada de trabalho.

(4) Garantias constitucionais ( ) liberdade de expressão.

( ) variedade de habilidades.

( ) igualdade de oportunidades.
a)1-2-1-4-3-2

b)3-4-4-1-2-4

c)2-3-1-4-3-2

d)1-2-2-3-1-4
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50) Na teoria de Maslow, as necessidades biológicas, psicológicas e sociais do individuo estão hierarquizadas e
divididas em cinco níveis. Analise as afirmativas e marque a alternativa correta.

I. As necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança são fatores de motivação, uma vez que na
ausência de satisfação dessas necessidades, o individuo batalha por satisfazê-las.

II. O indivíduo tem que ter a sua necessidade do nível inferior satisfeita, ou quase integralmente satisfeita, para

sentir a necessidade do nível superior.

a) As afirmativas I e Il estão corretas.

b) As afirmativas I e Il estão incorretas.

c) A afirmativa I está correta e a Il está incorreta.

d) A afirmativa I está incorreta e a Il está correta.

51) Sobre o artigo 6° do Código de Ética do Psicólogo,que se refere à garantia do caráter confidencial das informações
que o profissional recebe em razão do trabalho e do material psicológico produzido durante os atendimentos, analise
as afirmativas abaixo.

I. Se demitido ou exonerado,o psicólogo deverá repassar o material ao seu substituto.

II. Se não houver substituto para o psicólogo demitido ou exonerado,todo material deverá ser incinerado pelo
profissional responsável pelo atendimento na presença do representante do Conselho Regional de Psicologia.

Ill. Caso o serviço psicológico seja extinto, todo material deverá ser lacrado na presença de um representante do
respectivo Conselho e, quando recriado tal serviço, o material deverá ser reaberto, também,na presença de um
representante do Conselho Regional de Psicologia.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

a) I, Il e Ill.

b) I, apenas.

c) I e ll, apenas.

d) Il e Ill, apenas.

52) Cultura organizacional pode ser definida como o conjunto de valores e crenças que mantêm unidos os mais diferentes
membros da organização,dos mais variados níveis hierárquicos. Essa cultura pode ser modificada com o passar do
tempo, mesmo que haja resistência por parte da organização. O clima organizacional pode ser percebido como uma
resultante das variáveis culturais, entendida como soma desses valores, costumes, tradições e propósitos, os quais

fazem com que uma empresa seja singular. Em relação à cultura e ao clima organizacional, marque a alternativa
incorreta.

a) A cultura organizacional apresenta padrões explícitos e implicitos de comportamentos adquiridos e transmitidos ao
longo do tempo,oferecendo uma característica própria à organização.

b) A cultura da organização é, de certa forma, o reflexo do clima organizacional. A cultura organizacional influencia e é
influenciada pelo clima dos indivíduos na organização,no seu desempenho, motivação e satisfação no trabalho.

c) Existem vários tipos de clima organizacional, alguns mais comuns,como o clima tenso, onde há forte pressão para

a execução de tarefas, o clima desumano,em que a tecnologia tem prioridade sobre o indivíduo,e o clima de
confiança e tranquilidade, onde há aceitação sem descuido dos preceitos e trabalho.

d) O clima organizacional permite auxiliar o desenvolvimento de atitudes, padrões de comportamento e relacionamen-
tos pessoal e profissional, estimulando o grau de satisfação da equipe na busca dos objetivos da empresa,
contribuindo para alinhar a cultura com ações efetivas da organização, otimizar a comunicação, promover

crescimento e desenvolvimento do colaboradores, entre outros.

53) Dubrin (2003) descreve o processo pelo qual o comportamento do indivíduo é mobilizado e mantido na direção dos
objetivos organizacionais. Ainda neste sentido, Spector (2004) descreve como estado interior que induz uma pessoa

a assumir determinados tipos de comportamento. Assinale a alternativa que indica o tema tratado pelos autores
citados.

a) Feedback.

b) Motivação.

c) Treinamento.

d) Aprendizagem.

54) De acordo com Dubrin (2003), os principais objetivos do comportamento organizacional são, exceto:

a) prever o comportamento.

b) explicar o comportamento.

c) controlar o comportamento.

d) modificar o comportamento.
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55) Spector (2004) enfatiza que a premissa básica dessa teoria está na crença de que as pessoas são motivadas quando

acreditam que seu comportamento resultará em recompensas. Godim e Silva (2004) afirmam ainda que tal premissa

está na maneira como os indivíduos decidem sobre seus atos, buscando minimizar o desprazer e maximizar o
prazer. Marque a alternativa que descreve corretamente a teoria citada pelos autores.

a) Teoria do reforço.

b) Teoria da expectativa.

c) Teoria X e Y de Mc Gregor.

d) Teoria do estabelecimento de metas.

56) Yuk/ (1998) classifica e caracteriza os comportamentos de liderança. Associe a coluna da direita com a da esquerda,
relacionando o comportamento às respectivas exemplificações. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta. (Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez.)

(1) Influenciar as pessoas ( ) recompensar.

(2) Construir relações ( ) planejar e organizar.

(3)Tomar decisões ( ) motivar, inspirar e apoiar.

(4) Obter e disseminar informações ( ) delegar responsabilidades.

( ) gerir conflitos e conseguir espirito de grupo.

( ) desenvolver capacidades e carreira das pessoas.

( ) monitorar (avaliar o desempenho dos individuos e das organizações).

a) 3 - 2 - 4 - 4 - 3 - 1 - 4

b) 4 - 4 - 3 - 3 - 1 - 2 - 1

c) 2 - 1 - 1 - 2 - 4 - 3 - 2

d) 1 - 3 - 1 - 3 - 2 - 2 - 4

57) Rego (1999) afirma que o processo de mudança na organização,por mais bem planejado e estruturado, enfrenta
resistências tanto individuais,quanto organizacionais. Diante do exposto,analise as afirmativas abaixo.

I. Quando há uma implementação de mudança,esta fica sujeita à cultura organizacional.

II. No processo de mudança,a organização deve ter como objetivo assegurar a continuidade e a sobrevivência

própria,garantindo prestar serviços que condizem com a necessidade do cliente.

Ill. A mudança organizacional pode ser definida como a alteração da forma de funcionamento da empresa,com o
objetivo de torná-la mais competitiva e adequada à realidade do mercado,sem, no entanto, alterar sua estrutura
de poder.

Estão corretas as afirmativas

a) I, Il e Ill.

b) I e ll, apenas.

c) I e lil, apenas.

d) Il e Ill, apenas.

58) Herzberg (1967) afirma que o comportamento de um individuo na organização pode ser influenciado através do
condicionamento ou da motivação. Diante do exposto,analise as afirmativas abaixo.

I. Para o autor,o condicionamento negativo, muito utilizado nas organizações,que se refere aos descontos no salário
e repreensões públicas,não traz vantagens para a instituição.

II. O autor salienta que o condicionamento positivo pode obter excelentes resultados para as organizações,
entretanto enfatiza que condicionamento é diferente de motivação.

Ill. O reconhecimento, a promoção e a possibilidade de crescimento são algumas formas pelas quais a organização
pode motivar os indivíduos,citados pelo autor na teoria das satisfações humanas.

Estão corretas as afirmativas

a) I, Il e Ill.

b) I e ll, apenas.

c) I e lil, apenas.

d) Il e Ill, apenas.
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59) "Unidade de análise de importância reconhecida em termos de comportamento nas organizações que difere do com-

portamento individual e introduz uma nova série de considerações e fatores que vêm complicar o trabalho do gestor."
(Rego Cunha e Cabral-Cardoso Cunha. 2003.)

A qual conceito os autores se referem?

a) Grupo.

b) Gerência.

c) Recurso humano.

d) Sistema de valores.

60) O eneagrama é uma teoria da personalidade utilizada, frequentemente, com bastante exito, como ferramenta nas
organizações e apresenta nove tipos de personalidade, sendo cada um com padrão de comportamento único.
Associe a coluna da direita com a da esquerda,relacionando os tipos de personalidade citados no eneagrama com
suas respectivas funções e, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(1)Questionador ( ) quando se decepciona com alguma pessoa ou acha falha em projeto e atividade,fica
frustrado, porque sua expectativa não atingiu seu padrão.

(2) Prestativo ( ) a falta de autoconfiança nas próprias decisões e a sensação de insegurança o leva a
viver na dependência da estabilidade e dos valores do grupo com o qual está envolvido.

(3)Observador ( ) os fatos são mais importantes que os sentimentos, prefere sempre uma abordagem

impessoal nas situações e possui um sentimento de vazio interior,que procura evitar,
(4) Confrontador reunindo informações.

(5) Perfeccionista ( ) sabe discernir muito bem como e quando usar as pessoas para tirar vantagens em
beneficio próprio. Sua presença e sempre forte pela maneira como fala e pelo senso
de poder refletido em suas palavras.

( ) voltado para o mundo externo, tem dificuldade de entender e avaliar o próprio

sentimento e necessidade que projeta no outro, voltando-se, assim, para atividades em
que possa estar rodeado de pessoas,evitando a solidão.

a)5-4-2-1-3

b)1-3-4-2-5

c)4-1-5-3-2

d)5-1-3-4-2
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