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Questão 37
(Administrador(a) Júnior - Petrobras 2010/2)

Uma empresa de prestação de serviços educacionais 
vem preocupando-se crescentemente com a necessidade 
de redigir documentos, projetos e procedimentos. Essa 
organização está buscando ampliar seu conhecimento 
(A) organizacional.
(B) individual.
(C) implícito.
(D) explícito.
(E) tácito. 

Resolução:P16-4-Q34

(A) INCORRETA. O conhecimento organizacional pode ser entendido como a

soma de todos os conhecimentos individuais de seus colaboradores. Em

geral, esses conhecimentos são moldados de acordo com a cultura da em-

presa e suas competências desejadas. Ao juntar-se todo o conhecimento, o

resultado não é uma soma, mas uma multiplicação dos mesmos.

(B) INCORRETA. É o conhecimento presente em cada indivíduo da empresa,

apesar de eles estarem inseridos nela, seus conhecimentos não são de pro-

priedade da companhia. Caso a pessoa se desligue da empresa, o conheci-

mento individual permanece com a pessoa, é algo interno e intangível.

(C) INCORRETA. O conhecimento implícito está dentro do indivíduo, ele não é

formalmente organizado e não pode ser documentado. Por isso, é mais com-

plexo de ser transmitido para outras pessoas, porém essa transmissão pode

ser de forma estruturada, facilitando-a.

(D) CORRETA. Esse tipo de conhecimento é o mais simples de ser transmitido,

pois é o conhecimento que está documentado, esta documentação pode ser

de diversas formas, por meio de manuais, livros, base de dados, etc. O prin-

cipal ponto é de que sua transmissão pode ser feita por meio de linguagem

formal e documentada.

(E) INCORRETA. O conhecimento tácito é inerente a cada indivíduo e é adquirido

ao longo da vida. É difícil de ser exposto ou entendido por outra pessoa,

devido a sua subjetividade e ligação às habilidades de cada pessoa, logo não

pode ser exposto em palavras.

�� ��Alternativa (D)
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Questão 49
(Administrador(a) Júnior - Petrobras 2014/2)

As empresas lidam diariamente com diversas pessoas: empregados, clientes, fornecedores e diversos atores que, de 
alguma forma, mantêm contato com a empresa. Alguns desses atores têm maior interação com a empresa, como é o caso 
dos empregados. Em algumas ocasiões esse relacionamento passa por situações difíceis que interferem no desempenho 
do empregado, o que afeta também o desempenho da organização.
Quando algum dos empregados passa por situações que afetam seu desempenho, o gestor deve 
(A) agir com defensividade e resistência, porque problemas pessoais não podem afetar o desempenho profissional. 
(B) procurar as razões pessoais dos problemas que estão interferindo no desempenho do empregado e atuar diretamente 

para eliminá-los.
(C) ser tolerante com o empregado e tratá-lo de forma diferenciada, porque todos, em algum momento, também passarão 

por problemas.
(D) fazer o empregado identificar o problema e, juntos, desenvolverem um plano de ação para corrigi-lo.
(E) permitir que o empregado solucione os problemas no tempo que achar adequado, sem pressioná-lo e sem estabelecer 

prazo para isso.

Resolução:P16-6-Q23

(A) INCORRETA. O gestor nunca deve agir de forma defensiva e com resistên-

cia, ele deve estar sempre pronto a escutar e encarar qualquer problema pró

ativamente. Além disso, é inevitável que problemas pessoais afetem o desem-

penho profissional, pois as pessoas ficam preocupadas e, consequentemente,

não tem a mesma concentração no trabalho que deveriam ter.

(B) INCORRETA. Não cabe ao gestor procurar as razões diretamente, já que os

problemas são de ordem pessoal, logo, deve-se respeitar a privacidade do

funcionário. Outro ponto é que, devido à natureza do problema, o gestor não

pode atuar diretamente para eliminá-lo, isso só pode ser feito pela própria

pessoa.

(C) INCORRETA. O gestor deve sim ser tolerante, porém, não deve tratar o funci-

onário de maneira diferenciada. Pois, independentemente de um funcionário

estar passando por um momento difícil, a equidade deve sempre existir e to-

dos devem ser tratados da mesma forma, mantendo o senso de justiça na

empresa.

(D) CORRETA. Como o problema é pessoal, o gestor não pode identificá-lo sozi-

nho, por isso, deve orientar o funcionário de forma a auxiliá-lo a descobrir qual

o problema e sua raiz. Assim, podem, de forma conjunta tentar resolvê-lo da

melhor forma possível, e o gestor, por sua vez, deve tentar ajudar na medida

do possível que não interfira na intimidade do colaborador.

(E) INCORRETA. Não se pode deixar que o empregado resolva o problema em

seu tempo, já que isso prejudica seu trabalho na empresa. Logo, o tempo que

ele julga necessário pode ser maior que o que seria aceitável para o gestor.

Por isso, o gestor deve agir para que isso seja resolvido. �� ��Alternativa (D)
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Questão 82
(Administrador(a) Júnior - Transpetro 2012)

O desenvolvimento de carreiras de funcionários deixou de 
ser exclusiva responsabilidade das empresas, já que os 
próprios trabalhadores assumem parte desta responsa-
bilidade. A essência de um programa de desenvolvimen-
to de pessoas de uma empresa está na oferta do apoio 
necessário para que os funcionários desenvolvam, em 
bases continuadas, suas capacidades, habilidades e co-
nhecimentos.
Considere as afirmações abaixo sobre o apoio dado pela 
empresa aos seus funcionários.
I - As empresas devem alinhar suas metas e estraté-

gias futuras em relação aos planos individuais dos 
trabalhadores.

II - Os funcionários devem ter oportunidade de usufruir 
de experiências profi ssionais que sejam novas, inte-
ressantes e desafi adoras.

III - A organização deve custear os cursos e treinamen-
tos necessários para a reciclagem dos funcionários.

IV - A organização estimula que os funcionários reser-
vem tempo fora de seu horário de trabalho para reci-
clagem e participação em cursos por ela oferecidos.

Estão corretas as afirmações
(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III, apenas.
(E) I, II, III e IV.

Resolução:P16-10-Q69

I - FALSA. As metas e estratégias futuras da empresa devem estar alinhadas

com os seus interesses próprios, e não com os de cada funcionário. A partir

disso, alinham-se os planos individuais de acordo com o plano global da

empresa.

II - VERDADEIRA. Com isso, os funcionários se sentem motivados veem o tra-

balho de forma mais interessante e assumem uma postura mais dinâmica e

pró ativa.

III - VERDADEIRA. Os cursos de reciclagem são aqueles que visam manter os

funcionários atualizados sobre os conhecimentos necessários para o traba-

lho. Logo, a empresa que deseja colaborar com o desenvolvimento de seus

funcionários, deve custear esses cursos.

IV - FALSA. Esses cursos têm o objetivo de melhorar seu desempenho profissio-

nal, logo, o ideal é que eles sejam feitos durante seu horário de trabalho. Pois

é um tempo que a pessoa reserva de sua vida para se dedicar à empresa.�� ��Alternativa (C)
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