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1. No projeto de construção da Psicologia como ciência independente, surgiram escolas e 
movimentos fundamentados em matrizes de pensamento distintos. As matrizes funcionalista e 
organicista referem-se à matriz 
(A) romântica. 
(B) vitalista.  
c) científica. 
d) naturalista. 
 
2. A Abordagem das Relações Humanas contribuiu significativamente para o estudo das organizações. 
É correto afirmar que os  assuntos de primeira importância na Abordagem das Relações Humanas 
encontram-se listados na alternativa: 
(A) emprego dos conhecimentos advindos da Química, Matemática e Estatística para explicar a 

relação existente entre fatores que contribuem para a operação da empresa. 
(B) conformismo, rigidez, especialização, crescimento descontrolado. 
(C) organizações especializadas, organizações de serviço e organizações não especializadas. 
(D) liderança, motivação, autoridade e processo de tomada de decisão. 
 
3. Assinale a opção que apresenta a afirmativa incorreta em relação à Teoria a qual se refere:  
 
(A) O Behaviorismo radical nega a possibilidade de auto-observação ou do autoconhecimento ou sua 

possível utilidade. 
(B) O método fenomenológico-descritivo é a via pela qual o gestaltismo incorpora o percebido 

enquanto tal à ciência psicológica. 
(C) A Psicogênese considera os processos cognitivos de um ponto de vista interacionista, de modo 

que rechaça tanto a perspectiva inatista, que atribui o desenvolvimento psíquico à natureza de 
estruturas geneticamente determinadas, quanto o ambientalismo, que atribui todo o 
desenvolvimento à aprendizagem por condicionamento. 

(D) A Psicanálise Freudiana relativiza a oposição entre Psicologia Social e a Psicologia Individual, a 
partir do pressuposto de que a cultura é construída sobre a base da repressão, o que faz com 
que o homem cultive uma hostilidade permanente contra ela, a Psicologia Individual, e, desde o 
início e ao mesmo tempo, Psicologia Social.  

  

  



4. Relacione os termos enumerados abaixo aos respectivos conceitos.  
(1) autoridade                (2) liderança              (3)  ancoragem        (4) motivação 
a) Segundo Barnard, o caráter político da função do(e)(a) ________ produz dilemas que afetam a 

democracia da organização, como dilema da eficácia a política de ação, dilema da personalidade 
e dilema da responsabilidade difusa.  

b. Uma característica fundamental da(o) _______ na organização formal resulta no controle social 
exercido pela coletividade, representada pelos subordinados, e não de influência exercida pelo 
superior. 

c) O(A) _______ é um processo pelo qual o indivíduo procura classificar, encontrar um lugar para 
encaixar o não familiar. Na maioria das vezes é um movimento que implica juízo de valor.  

d) A Teoria de Herzberg estabelece que o(a) ________ se origina de fatores do trabalho, tais como: 
reconhecimento, responsabilidade, oportunidade de progresso e do próprio cargo. 

 
Assinale a opção que mostra a relação correta, de cima para baixo.  
(A) 2, 1, 3, 4 
(B) 3, 2, 1, 4 
(C) 2, 4, 3, 1 
(D) 4, 3, 2, 1 
 
5. Segundo Bock (2004), a Psicologia Sócio-Histórica apresenta um relevante diferencial, qual seja, 
“tem inerente a ela a possibilidade de crítica”. Considerando que a Psicologia Sócio-Histórica 
estabelece seus fundamentos teóricos com base nos ensinamentos da Psicologia Histórico-Cultural 
de Vigotski, assinale a alternativa que não corresponde a premissas sustentadas pela Psicologia 
Sócio-Histórica. 
 

(A) A Psicologia Sócio-Histórica é crítica às perspectivas que fazem uma psicologia descolada da 
realidade social e cultural que é constitutiva do fenômeno psicológico. 

(B) O fenômeno psicológico, como qualquer fenômeno, não tem força motriz que lhe seja própria. É 
na relação com o mundo material e social que se desenvolvem as possibilidades humanas. 

(C) A Psicologia Sócio-Histórica sustenta que as ideias liberais serão responsáveis pelo 
desenvolvimento da concepção de fenômeno psicológico dominante na Psicologia. Um 
fenômeno concebido de forma abstrata, enclausurado no homem, descolado da realidade social 
(a não ser como oportunidade para o desabrochar do potencial). 

(D) Falar do fenômeno psicológico não tem a ver com falar da sociedade. Falar da subjetividade 
humana não é falar da objetividade onde vivem os homens. Subjetividade e objetividade não se 
constituem uma à outra. 

 
6. Assinale a alternativa em que há erro na definição do conceito apresentado.  
 
(A) Aprendizagem – Mudança no comportamento ou no desempenho que ocorre como resultado de 

experiências vividas. 
(B) Atitudes – Forças internas ou externas às pessoas que desenvolvem o entusiasmo e a persistência 

para perseguir certo curso de ação. 
(C) Personalidade – Conjunto de características subjacentes a um padrão relativamente estável de 

comportamento em resposta a ideias, objetos ou pessoas no ambiente. 
(D) Percepção – Processo cognitivo usado para estruturar o pensamento lógico a partir do ambiente, 

selecionando, organizando e interpretando as informações. 
 



7. As distorções perceptivas são objeto permanente de investigação entre pesquisadores do 
comportamento humano, sendo de potencial importância no âmbito das organizações, à medida que 
erros no julgamento, que surgem de imprecisões em qualquer parte do processo perceptivo, geram 
efeitos indesejáveis no ambiente de trabalho. Entre as distorções mais comuns destaca-se o que 
Edward Thorndike denominou efeito halo, que  
 
(A) se refere à tendência a enxergar seus próprios traços em outras pessoas, projetando suas 

necessidades, valores e atitudes nos julgamentos dos outros.  
(B) são julgamentos sobre o que causou o comportamento de uma pessoa, algo sobre a pessoa ou 

sobre a situação.  
(C) ocorre quando uma pessoa desenvolve uma impressão geral de outra ou de uma situação, com 

base em uma característica favorável ou desfavorável.  
(D) é uma tendência de designar um indivíduo a um grupo ou a uma categoria mais ampla e depois 

atribuir generalizações disseminadas pelo grupo ao indivíduo. 
 
8. Em referência à Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas, assinale a alternativa que não 
apresenta um grupo de necessidades, segundo sustenta a Teoria de Maslow. 
 
(A) Necessidades de estima 
(B) Necessidades fisiológicas 
(C) Necessidades de segurança 
(D) Necessidades de saber  
  
9. Clima organizacional é um termo amplamente utilizado nos estudos do comportamento 
organizacional. Sobre os conceitos, a alternativa correta é: 
 
(A) O clima organizacional refere-se a uma condição temporária formada por meio de significados 

construídos pelos indivíduos, que guiam suas decisões e ações no ambiente organizacional. 
(B) Clima organizacional refere-se a uma condição normativa, voltada ao compartilhamento de 

valores que fornecem identidade à organização.  
(C) O clima organizacional é caracteristicamente estável, mais complexo, difícil de avaliar ou se 

transformar se comparado à cultura organizacional. 
(D) Não há o que se distinguir conceitualmente entre clima psicológico, cultura organizacional e clima 

organizacional. 
 
10. Sobre as teorias de estilos de liderança, assinale a opção correta.  
 
(A) Como seu foco converge para as condições em que a liderança se manifesta, a teoria 

bidimensional está excluída da classificação de teoria de estilo de liderança. 
(B) Nas teorias de estilos de liderança são reconhecidos os estilos autocrático, participativo, 

instrumental e personalístico.  
(C) Os traços de personalidade predominam como elemento central da liderança, o que justifica as 

teorias de estilo de liderança optarem pelo caráter nato da liderança em lugar da aprendizagem 
da liderança.  

(D) As teorias de estilos de liderança são também conhecidas como teorias contingenciais de tarefas.  
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