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Olá concurseiros! 
 
Na aula de hoje vamos encerrar nossos estudos sobre a Natureza e 
evolução do Conhecimento Administrativo. 
 
Enfatizamos que a principal parte do material apresentado nesta aula 
está baseado nas obras do grande autor Idalberto Chiavenato, 
principalmente dos livros “Administração nos Novos Tempos, 
Segunda Edição, Editora Campus e do livro Introdução à Teoria Geral 
da Administração, Sétima Edição, Editora Campus. 

 

Vale ressaltar que se trata de material de uso pessoal, não podendo 
ser repassado a terceiros, em caráter gratuito ou oneroso, seja 
impresso, por e-mail ou qualquer outro meio de transmissão sob risco 
de violação do estabelecido na Lei n. º 9.610/1998 e no Código Penal. 
Desde já agradecemos a compreensão e estamos abertos para 
qualquer dúvida ou pendência, tanto sobre o material quanto para 
qualquer outro assunto relacionado ao concurso em questão. 
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1. ABORDAGEM COMPORTAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO 
(BEHAVIORISTA) 

 

Surge em 1947 com o objetivo de democratizar a administração, com 
enfoque no chamado “comportamento organizacional”. Traz uma 
nova concepção sobre organização: ela se constituiria em um sistema 
social cooperativo. Partindo da premissa que o homem é social, ele se 
juntaria a outras pessoas para alcançar objetivos que sozinho não 
conseguiria, superando limitações e desenvolvendo habilidades e 
aptidões. 
 

A abordagem comportamental – também chamada behaviorista (em 
função do behaviorismo na psicologia) – marca a mais forte influência 
das ciências do comportamento na teoria administrativa e a busca de 
novas soluções democráticas, humanas e flexíveis para os problemas 
organizacionais.  

Enquanto o estruturalismo foi influenciado pela sociologia, a 
abordagem comportamental recebe forte influência das ciências 
comportamentais, e, mais especificamente da psicologia 
organizacional. 

 

1.1. TEORIA COMPORTAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO 
 

Para explicar o comportamento organizacional, a Teoria 
Comportamental fundamenta-se no comportamento individual das 
pessoas. Para poder explicar como as pessoas se comportam, torna-
se necessário o estudo da motivação humana. Assim, um dos temas 
fundamentais da Teoria Comportamental é a motivação humana. Os 
autores behavioristas verificaram que o administrador precisa 
conhecer as necessidades humanas para melhor compreender o 
comportamento humano e utilizar a motivação humana como 
poderoso meio para melhorar a qualidade de vida dentro das 
organizações. 

 

Primeiramente, você sabe o que é motivação? 

O termo motivo vem do elemento 
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Daí vem a ação de mover, isto é, motivação. 

A motivação leva você a agir em direção a um objetivo e responder à 
pergunta: 

 

 

 

 Por que você escolheu administração? 

 Por que você preferiu esta Universidade? 

 Por que optou pelo período noturno? 

 Por que resolveu sentar-se nas primeiras cadeiras? 

 Por que tem preferência pela matemática? 
 

Essas perguntas se referem à direção que você tomou ao realizar 
uma ação. Depois, alguém lhe pergunta: 

 

 Por que resolveu estudar Administração, apesar de trabalhar 
o dia todo e ter de preparar os trabalhos nos fins de 
semana? 

 

A resposta à essa pergunta diz respeito à persistência da ação. 

 

 

 

 

 

 

A direção inicia um comportamento e a persistência mantém esse 
comportamento. 

Ao estudar os motivos humanos, verificamos que é através da 
conduta do indivíduo, de forma direta ou não, de forma verbal ou não 
verbal, que poderemos entender os motivos do indivíduo, isto é, as 
condutas que os levam a agir. 

Apesar das dificuldades – estudar à noite, dificuldade de trânsito, 
tarefas, pesquisas aos sábados e domingos, você CONTINUA. 

Direção 

Persistência da ação 
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Você é persistente. 

A motivação pode levar você a uma direção, de tal forma que você 
esteja interessado em atingi-la. A motivação, porém, pode ser 
“teimosa” e levá-lo a persistir a alcançar o objetivo. 

Para compreender a motivação humana, o primeiro passo é o 
conhecimento do que a provoca e dinamiza.  

 

 

 

 

Cada pessoa pode sentir e perceber seus motivos e necessidades de 
maneira diferente, em diferentes épocas ou situações. 

Apesar das diferenças individuais quanto às necessidades que regem 
o comportamento das pessoas, elas são basicamente semelhantes 
quanto à maneira pela qual fazem as pessoas organizarem seu 
comportamento para obter satisfação. Sob esse ponto de vista, 
muitas teorias procuram identificar as necessidades que são comuns 
a todas as pessoas.  

A utilidade dessas teorias reside no fato de que o gerente, por ter 
pleno conhecimento das necessidades, pode tentar motivar sua 
equipe a agir e a se comportar de acordo com os objetivos da 
empresa e, simultaneamente, alcançar a satisfação delas por meio do 
contexto organizacional. Ambos, empresa e indivíduo poderiam 
beneficiar-se reciprocamente. 

Além disso, as empresas precisam conseguir obter o 
comprometimento pessoal de seus funcionários com relação ao 
alcance dos objetivos organizacionais. De nada adianta formular 
objetivos se as pessoas não estiverem plenamente imbuídas de 
motivação pessoal para atingi-los. Se não houver um 
comprometimento sincero das pessoas e do grupo, os objetivos 
poderão ficar apenas no papel ou na intenção. Certamente não serão 
atingidos, pois faltará o gás necessário. 

 

 

 

 

 

 

Pessoas Objetivos 

Comprometimento 

 
A motivação existe dentro das 
pessoas e se dinamiza com as 

necessidades humanas. 
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As chamadas “Teorias das Necessidades” partem do princípio de que 
os motivos do comportamento residem dentro do próprio indivíduo: 
sua motivação para agir e se comportar deriva das forças que 
existem dentro dele próprio. Algumas dessas necessidades são 
conscientes, outras não. 

 

 

 

 

 

 
 

Ciclo motivacional 
 
A motivação funciona de maneira cíclica e repetitiva. O chamado ciclo 
motivacional é composto de fases que se alteram e se repetem. O 
organismo humano tende a um estado de equilíbrio dinâmico. Esse 
equilíbrio se rompe quando surge uma necessidade. O equilíbrio cede 
lugar a um estado de tensão que dura enquanto a necessidade não 
for devidamente satisfeita.  
A tensão (ou estresse) gera ansiedade e sofrimento provocando um 
consumo mais elevado de energia física e mental. A satisfação da 
necessidade devolve ao organismo o estado de equilíbrio dinâmico 
anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 1. O Processo motivacional. CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando com as 
pessoas. 
 
A figura retrata um ciclo motivacional resolvido pela satisfação da 
necessidade, liberação da tensão contida e retorno ao equilíbrio 
dinâmico do organismo.  

A motivação está contida dentro das próprias pessoas e 
pode ser amplamente influenciada por fontes externas ao 
indivíduo ou pelo seu próprio trabalho na empresa. O 
gerente deve conhecer o potencial interno de motivação 
de cada pessoa e deve saber como extrair do ambiente 
de trabalho as condições externas para elevar a 
satisfação profissional e o comprometimento. 

 Estado de 
equilíbrio Necessidade Tensão Comportamento 

Satisfação da 
necessidade 

Retorno ao estado de equilíbrio anterior



Administração Geral e Pública – ICMS/RJ 
FISCAL DE RENDAS 

PROFESSOR JOSÉ CARLOS 
 
 

www.pontodosconcursos.com.br 6

Algumas necessidades humanas exigem um ciclo motivacional 
bastante rápido e repetitivo, como é o caso das necessidades 
fisiológicas de alimentação, sono, repouso, etc. Outras necessidades 
exigem um ciclo mais longo no tempo, enquanto as necessidades 
humanas mais sofisticadas, como a de auto-realização, exige um 
processo que envolva quase toda uma vida humana. 
 
 
 
 
 
 
Assim, o ciclo motivacional pode ser resolvido a partir de três 
maneiras diferentes: 
 

 Satisfação da necessidade: com descarga da tensão e 
retorno ao estado anterior de equilíbrio dinâmico. O ciclo 
motivacional se fecha plenamente, pois o comportamento foi 
eficaz no alcance do seu objetivo. É o caso de um indivíduo que 
sonha com uma promoção e a consegue após algum tempo. 

 
 Frustração da necessidade: quando alguma barreira impede 

a satisfação da necessidade, que permanece insatisfeita e 
mantém o estado de tensão no organismo. O ciclo motivacional 
é bloqueado por alguma barreira impedindo a satisfação da 
necessidade e provocando um estado de frustração. É o caso de 
um indivíduo que sonha com uma promoção e não consegue 
alcançá-la até o final de sua vida profissional. 

 
 Compensação da necessidade: quando a necessidade não é 

satisfeita, mas compensada por um meio indireto ou 
alternativo. O ciclo motivacional é bloqueado por alguma 
barreira impeditiva e o indivíduo encontra um substituto para 
aliviar a tensão ou reduzir a insatisfação. É o caso de um 
indivíduo que sonha com uma promoção e como compensação 
ganha apenas um aumento razoável de salário. 

 

Hierarquia das necessidades de Maslow: 

 

A teoria motivacional mais conhecida é a de Maslow e se baseia na 
hierarquia das necessidades humanas. 

Nem sempre o ciclo motivacional se completa. 
Quase sempre o indivíduo não chega a alcançar 
a satisfação total ou parcial de uma 
necessidade. 
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Antes de estudarmos a “Hierarquia das Necessidades de Maslow”, 
gostaria de tecer breves comentários sobre uma palavra: 
necessidade. 

A palavra necessidade vem dos elementos: 

 

 

 

 

 

Necessidade é uma força (que ainda não é ou está) à busca de um 
objetivo ou de alguma coisa que seja satisfatória. 

Você não pode falar em necessidade de poder, se a pessoa não está 
movida (motivada) à procura desse objetivo, a fim de completar um 
desejo, uma carência. 

Só tem necessidade de pão o indivíduo que tem fome e o pão 
completa uma carência. 
O psicólogo Maslow criou uma teoria sobre o desenvolvimento das 
necessidades. Para ele, as necessidades se desenvolvem em função 
da ocorrência da satisfação das carências pelo indivíduo. 

Assim, quando o indivíduo tem uma necessidade insatisfeita, ele será 
impulsionado a satisfazê-la. 

Abraham H. Maslow criou uma hierarquia, apresentada na forma de 
pirâmide, onde ele explicita que as necessidades humanas são 
organizadas e dispostas em níveis, em uma hierarquia de 
influenciação e importância. 

Na base da pirâmide estão as necessidades mais baixas e 
recorrentes, enquanto no topo estão as mais sofisticadas e 
intelectualizadas. 

 

 Necessidades fisiológicas: constituem o nível mais baixo de 
todas as necessidades humanas, como as necessidades de 
alimentação (fome e sede), de sono e repouso (cansaço), abrigo 
(frio ou calor) ou desejo sexual (reprodução da espécie).  

 

 

 

 

Negação, não, ausência 

Verbo latino que significa ser ou estar 
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As necessidades fisiológicas são também denominadas biológicas ou 
básicas e exigem satisfação cíclica e incessante para garantir a 
sobrevivência do indivíduo. Elas orientam a vida humana desde o 
momento do nascimento. Aliás, o início da vida humana é uma 
constante busca da satisfação das necessidades elementares, mas 
inadiáveis. São, portanto, as necessidades relacionadas com a própria 
subsistência e existência do indivíduo.  

 

 

 

 

Embora comuns a todas as pessoas, elas requerem diferentes 
gradações individuais para a sua satisfação. Sua principal 
característica é a premência: quando alguma dessas necessidades 
não está satisfeita, ela domina a direção do comportamento. Uma 
pessoa com fome não tem outra preocupação maior do que se 
alimentar. Entretanto, quando come regularmente e de maneira 
adequada, a fome deixa de ser uma motivação importante. Quando 
todas as necessidades humanas estão insatisfeitas, a maior 
motivação será a das necessidades fisiológicas e o comportamento 
das pessoas terá a finalidade de encontrar alívio na pressão que 
essas necessidades produzem sobre o organismo humano. 

 

 

 

 

 

 Necessidades de segurança: Constituem o segundo nível das 
necessidades humanas. Levam a pessoa 
a proteger-se de qualquer perigo real ou 
imaginário, físico ou abstrato: a busca de 
proteção contra a ameaça ou provocação, 
a fuga ao perigo, o desejo de 
estabilidade, a busca de um mundo 

ordenado e previsível são manifestações típicas dessas 
necessidades. Surgem no comportamento humano quando as 
necessidades fisiológicas estão relativamente satisfeitas. 
Exemplo: se as ações e decisões gerenciais refletem 
discriminação e favoritismo ou alguma prática imprevisível, 

 Insatisfeita: Domina direção 
do comportamento 

Satisfeita: Passa-se para 
outro nível de necessidade 
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podem se tornar poderosos ativadores de insegurança entre as 
pessoas. 

 

 

 

 

 Necessidades sociais: São as necessidades de associação, de 
participação, de aceitação por parte dos colegas, de troca de 
amizade, de afeto e amor. Surgem no comportamento quando 
as necessidades mais baixas (fisiológicas e de segurança) se 
encontram relativamente satisfeitas. Quando as 
necessidades sociais não estão suficientemente 
satisfeitas, a pessoa se torna resistente, antagônica 
e hostil com relação às pessoas que a cercam. 

 

 Necessidades de estima: são as necessidades relacionadas 
com a maneira pela qual a pessoa se vê e se avalia. Envolvem 
a auto-apreciação, a autoconfiança, a necessidade de 
aprovação social e de reconhecimento, de status, de prestígio e 
de consideração.  

 

 Necessidades de auto-realização: são as mais elevadas, as 
que se encontram no topo da hierarquia. Essas necessidades 
levam cada pessoa a realizar o seu próprio potencial e a se 
desenvolver continuamente ao longo da vida. 

 

Pirâmide das necessidades de Maslow 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Auto 
realização 

Estima 

Sociais 

Segurança 

Necessidades Fisiológicas 

* Trabalho criativo e desafiante 
* Diversidade e autonomia 
* Participação nas decisões 

* Responsabilidade por 
resultados 
* Orgulho e reconhecimento * Amizade dos colegas 

* Interação com clientes 
* Gerente amigável 

* Condições seguras de trabalho 
* Remuneração e benefícios 
* Estabilidade no emprego * Intervalos de descanso 

* Conforto físico 
* Horário de trabalho razoável 
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Figura 2. A hierarquia das necessidades humanas e meios de satisfação. 
CHIAVENATO, Introdução à Teoria Geral da Administração.  

 

b) Teoria dos Fatores de Herzbeg 

Já exercitamos bastante sobre a teoria de Maslow... Vamos agora 
conhecer a Teoria dos fatores higiênicos e motivacionais de 
Herzberg. 
 

 

 

 

 

Frederick Herzberg formulou a teoria dos dois fatores para explicar o 
comportamento das pessoas em situação de trabalho. Pra Herzberg 
existem dois fatores que orientam o comportamento das pessoas. 

 
1 – Fatores higiênicos ou fatores extrínsecos são: o salário, os 
benefícios sociais, o tipo de chefia ou supervisão que as pessoas 
recebem de seus superiores, as condições físicas e ambientais de 
trabalho, as políticas e diretrizes da empresa, o clima de relações 
entre a empresa e as pessoas que nela trabalham, os regulamentos 
internos etc. São fatores de contexto e se situam no ambiente 
externo que circunda o indivíduo.  
 
Tradicionalmente apenas os fatores higiênicos eram levados em conta 
na motivação dos empregados: o trabalho era considerado uma 
atividade desagradável, para fazer com que as pessoas trabalhassem 
mais, tornava-se necessário o apelo para prêmios e incentivos 
salariais, liderança democrática, políticas empresariais abertas e 
estimuladoras, isto é, incentivos situados externamente ao indivíduo 
em troca de seu trabalho. Quando os fatores higiênicos são ótimos, 
eles apenas evitam a insatisfação dos empregados. Porém, quando 
são péssimos ou precários, eles provocam a insatisfação dos 
empregados.  
 
 
 
 
 
 
 

Herzberg chama-os de fatores higiênicos, pois são profiláticos e 
preventivos: eles apenas evitam a insatisfação, mas não 
provocam a satisfação. Seu efeito é similar ao de certos remédios 
higiênicos: evitam a infecção ou combatem a dor de cabeça, mas 
não melhoram a saúde. Pelo fato de estarem mais relacionados 
com a insatisfação, Herzberg também os chama de fatores 
insatisfacientes. 
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2 – Fatores motivacionais ou fatores intrínsecos, são os 
relacionados com o conteúdo do cargo e com a natureza das tarefas 
que o indivíduo executa. Estão sob o controle do indivíduo, pois estão 
relacionados com aquilo que ele faz e desempenha. Os fatores 
motivacionais envolvem os sentimentos de crescimento individual, de 
reconhecimento profissional e as necessidades de auto-realização. 
O efeito dos fatores motivacionais sobre o comportamento das 
pessoas é profundo e estável. Quando são ótimos, eles provocam a 
satisfação nas pessoas. Porém, quando são precários, eles evitam a 
satisfação. Pelo fato de estarem ligados a satisfação dos indivíduos, 
Herzberg chama-os também de fatores satisfacientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herzberg salienta que os fatores responsáveis pela satisfação 
profissional das pessoas são totalmente desligados e distintos dos 
fatores responsáveis pela insatisfação profissional.  
 
Para ele, “o oposto da satisfação profissional não seria a insatisfação, 
mas sim nenhuma satisfação profissional e, da mesma forma, o 
oposto da insatisfação profissional seria nenhuma insatisfação 
profissional e não a satisfação”. 
 
 

Fatores Motivacionais 
( Satisfacientes) 

Fatores Higiênicos 
( Insatisfacientes) 

Conteúdo do Cargo Contexto do Cargo 
( Como o indivíduo se sente em 

relação ao seu CARGO) 
(Como o indivíduo se sente em 

relação à EMPRESA) 
1. O trabalho em si 1. As condições de trabalho 
2. Realização 2. Administração da empresa 

 Evitam insatisfação 

Provocam insatisfação 

 Provocam satisfação 

Evitam a satisfação 
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3. Reconhecimento 3. Salário 
4. Progresso profissional 4. Relações com o supervisor 
5. Responsabilidade 5. Benefícios e serviço sociais 
 

Figura 3 – Fatores motivacionais e fatores higiênicos, CHIAVENATO, Idalberto. 
Introdução à Teoria Geral da Administração.  
 
 
 
 
 

Motivacionais 
   

 

 

 

 

 
  

          Higiênicos 

 

 

Figura 4 – Uma comparação dos modelos de motivação de Maslow e de Herzberg, 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração.  

 
 
ESTILOS DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 Teoria X e Teoria Y 
 
Mc Gregor preocupou-se em comparar dois estilos opostos e 
antagônicos de administrar: de um lado, um estilo baseado na teoria 
tradicional, mecanicista e pragmática (a que deu o nome de Teoria 
X), e, de outro, um estilo baseado nas concepções modernas a 
respeito do comportamento humano (a que denominou Teoria Y). 
 
Pressuposições da Teoria X Pressuposições da Teoria Y 
* As pessoas são preguiçosas e 
indolentes. 

* As pessoas são esforçadas e 
gostam de ter o que fazer. 

* As pessoas evitam trabalho. * O trabalho é uma atividade tão 
natural como brincar ou descansar. 

Necessidades 
de auto-

realização 

Necessidades 
do ego 

(estima) 

Necessidades 
sociais 

Necessidades de 
segurança 

Necessidades fisiológicas 

 
O trabalho em si 
Responsabilidade 

Progresso  
Crescimento 

 
Realização 

Reconhecimento 
Status 

 
Relações interpessoais 

Supervisão 
Colegas e subordinados 

 
Supervisão técnica; Políticas 

administrativas e empresariais 
Segurança no cargo 

 
Condições físicas de trabalho 

Salário 
Vida pessoal 
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*As pessoas evitam a 
responsabilidade, a fim de se 
sentirem mais seguras. 

* As pessoas procuram e aceitam 
responsabilidades e desafios. 

* As pessoas precisam ser 
controladas e dirigidas. 

* As pessoas podem ser 
automotivadas e autodirigidas. 

* As pessoas são ingênuas e sem 
iniciativa. 

* As pessoas são criativas e 
competentes. 

(Quadro 5 – A Teoria X e a Teoria Y como diferentes concepções a 
respeito da natureza humana,– retirada do livro do Prof. 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da 
Administração.). 
         
 
Desses estilos de administração surgem, respectivamente, liderança 
autocrática e liderança democrática. 
 
Dica: As teorias X e Teoria Y de McGregor sempre caem em prova! 
Fique de olho!! 
 
O princípio geral que se deriva da teoria X é o da direção e controle 
do comprometimento humano, através do exercício da autoridade e o 
da liderança Y é o da criação de condições tais que levem os 
membros da organização a conquistar melhor seus objetivos, 
dirigindo os seus esforços no sucesso da empresa. 
 
A teoria X levanta as seguintes suposições sobre o 
comportamento humano: 
1. Os seres humanos, em geral, não gostam de 
trabalho e procuram evitá-lo. 
2. Em razão disso, as pessoas devem ser coagidas, 
controladas, dirigidas e ameaçadas até com punições. 
Só assim a empresa conseguirá das pessoas os esforços adequados a 
fim de alcançar produtividade. 
3. Por outro lado, as pessoas, em geral, preferem ser dirigidas, 
desejam evitar responsabilidades, possuem pouca ambição e querem, 
acima de tudo, segurança. 
4. O ser humano é, pela sua própria natureza, resistente à mudança. 
5. As pessoas, em geral, são simplórias, não muito brilhantes, 
ingênuas, charlatãs e demagogas. 
 
Sobre a teoria Y, a gerência faz as seguintes suposições sobre o 
comportamento humano: 
1. O controle externo e a ameaça de punição não são os únicos meios 
de se conseguir esforços dirigidos para objetivos da empresa. O 
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homem exercerá autodireção e autocontrole a serviços de objetivos a 
que ele se dedica. 
2. O ser humano, de maneira geral, aprende, sob condições próprias 
não só a aceitar, mas também a solicitar responsabilidades. 
3. Sob as condições da moderna vida industrial, as potencialidades 
intelectuais do ser humano em geral são utilizadas só parcialmente. 
4. A tarefa fundamental da liderança é atingir condições 
organizacionais e métodos de operação tais que as pessoas possam 
conquistar melhor seus objetivos. 
 
 

 Sistemas de Administração 
 

Likert considera a Administração como um processo relativo, no qual 
não existem princípios universais válidos para todas as 
circunstâncias. Ao contrário, a Administração nunca é igual e pode 
assumir feições diferentes, dependendo das condições internas e 
externas da organização. 
Likert propõe uma classificação de sistemas de Administração, 
definindo quatro diferentes perfis organizacionais (Perfis 
Organizacionais de Likert). 

 

    Sistemas de Administração 

 

Variáveis principais 

1 

Autoritário- 

Coercitivo 

2 

Autoritário- 

Benevolente 

3 

Consultivo 

4 

Participativo 

Processo Decisorial Totalmente 

centralizado na cúpula 

da organização 

Centralizado na 

cúpula, mas 

permitindo diminuta 

delegação de caráter 

rotineiro. 

Consulta aos níveis 

inferiores, permitindo 

participação e 

delegação 

Totalmente delegado e 

descentralizado. Nível 

institucional define 

políticas e controla 

resultados. 

Sistema de 

Comunicações 

Bastante precário. 

Apenas comunicações 

verticais descendentes 

carregando ordens. 

Relativamente 

precário, prevalecendo 

comunicações 

descendentes sobre as 

ascendentes. 

Procura-se facilitar o 

fluxo no sentido 

vertical (descendente e 

ascendente) e 

horizontal. 

Sistemas de 

comunicação 

eficientes são 

fundamentais para o 

sucesso da empresa. 

Relações 

Interpessoais 

Provocam 

desconfiança. 

Organização informal 

é vedada e considerada 

prejudicial. Cargos e 

tarefas confinam as 

pessoas. 

São toleradas, com 

certa condescendência. 

Organização informal 

incipiente e 

considerada como uma 

ameaça à empresa. 

Certa confiança nas 

pessoas a nas suas 

relações. A empresa 

procura facilitar o 

desenvolvimento de 

uma organização 

informal sadia. 

Trabalho realizado em 

equipes. Formação de 

grupos torna-se 

importante. Confiança 

mútua, participação e 

envolvimento grupal 

intensos. 

Sistemas de Ênfase em punições e Ênfase em punições e Ênfase nas Ênfase nas 
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Recompensas e 

Punições 

medidas disciplinares. 

Obediência estrita aos 

regulamentos internos. 

Raras recompensas (de 

cunho estritamente 

salarial). 

medidas disciplinares, 

mas com menor 

arbitrariedade. 

Recompensas salariais 

mais freqüentes. 

Recompensas sociais 

são raras 

recompensas materiais 

(principalmente 

salários). 

Recompensas sociais 

ocasionais. Raras 

punições ou castigos. 

recompensas sociais. 

Recompensas 

materiais e salariais 

freqüentes. Punições 

são raras e, quando 

ocorrem, são definidas 

pelos grupos. 

(Os quatro sistemas administrativos segundo Likert – retirada do livro 
do Prof. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da 
Administração.). 
 

CRÍTICAS 
 

1- Embora os autores da Teoria Comportamental marquem 
definitivamente a ênfase nas pessoas, em muitos aspectos pecam 
pela “psicologização” de certos aspectos. Esse exagero é passível de 
críticas, entretanto o importante é que para ela, as pessoas 
constituem o ativo mais importante da organização. 
2 – Existe uma dificuldade na Teoria em ser normativa, os 
behavioristas descrevem as características do comportamento 
organizacional mas não dão tanta importância a construir modelos e 
princípios de aplicação prática. 
3 – Maslow e Herzberg apresentam teorias de motivação relativas e 
não absolutas. 
4 – Outro ponto é o fato da Teoria não levar em consideração as 
diferenças individuais de personalidade das pessoas. Foram 
desprezados os aspectos subjetivos e as diferenças de interpretações 
individuais da realidade. 

 
RESUMO 

 
1 – Mc Gregor, Maslow e Herzberg inovam nas proposições acerca da 
motivação humana. Quanto mais o administrador conhecer os 
mecanismos motivacionais das pessoas, melhor será a adequação de 
sua gestão. 
2 – Os estilos de administração são apresentados por McGregor 
através dos dois extremos que são as teorias X e Y, enquanto Likert 
propõe quatro sistemas organizacionais, variando desde um sistema 
autoritário explorador até um sistema participativo grupal 
eminentemente democrático. 
 

 
Dica: Palavras-chaves importantes sobre a Teoria Comportamental: 
Behaviorismo, ênfase nas pessoas, entretanto em um contexto 
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operacional mais amplo, motivação humana, Hierarquia das 
necessidades de Maslow, Teoria dos dois fatores de Herzberg, Mc 
Gregor e as teorias “X” e “Y” , Likert. 

 
 

1.2. TEORIA DO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (DO) 
 

A Teoria do Desenvolvimento Organizacional (DO) tem como objetivo 
o aumento da capacidade adaptativa à mudança. É um esforço a 
longo prazo com objetivo de renovar a entidade, com ênfase no 
trabalho em equipe, na cultura organizacional, na cogestão e no 
Empowerment (fortalecimento das equipes). 
 
Na prática o DO corresponde a estudos feitos em laboratórios com o 
T Groups (Training Group), dentro da nova concepção do homem (o 
homem administrativo), que passa de ultra-simplificado a complexo. 
Nesse momento, visa-se a exploração de todas as suas faculdades e 
habilidades. O desenvolvimento das habilidades interpessoais 
(humanas) é apontado como mecanismo de mudança. O que se 
deseja é que a empresa tenha capacidade inovadora, adquirida 
através da mudança de sua cultura (modus vivendi; crenças, valores, 
hábitos e tradições). 
 

 

 

 

 

 

 

French e Bell definem o DO como “um esforço de longo prazo, 
apoiado pela alta direção, no sentido de melhorar os processos de 
resolução de problemas e de renovação organizacional, 
particularmente através de um eficaz e colaborativo diagnóstico e 
administração da cultura nas equipes formais de trabalho, equipes 
temporárias e cultura intergrupal – com a assistência de um 
consultor- facilitador e a utilização da teoria e tecnologia das ciências 
aplicadas ao comportamento, incluindo ação e pesquisa”. Essa 
definição inclui vários aspectos importantes, como: 

O Desenvolvimento Organizacional (DO) é uma abordagem de 
mudança planejada cujo foco principal está em mudar as pessoas e a 
natureza e qualidade de suas relações de trabalho. Em suma, o DO 
enfatiza a mudança cultural como base para a mudança organizacional. 
Mudar a mentalidade das pessoas para que elas possam mudar e 
revitalizar a organização.  
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1. Processo de solução de Problemas: Referem-se aos 
métodos através dos quais a organização tenta resolver as ameaças e 
oportunidades em seu ambiente. 

2. Processos de Renovação: referem-se às maneiras pelas 
quais os administradores adaptam seus processos de solução de 
problemas ao ambiente. O DO pretende melhorar os processos 
organizacionais de auto-renovação, tornando os administradores mais 
capazes de adaptar prontamente seu estilo gerencial aos novos 
problemas e oportunidades que surgem. 

3. Administração Participativa: Outro objetivo do DO é o 
compartilhamento da administração com os funcionários. A 
administração participativa significa que os administradores colocam 
abaixo a estrutura hierárquica e fazem os funcionários assumirem um 
papel maior no processo de tomada  de decisões. Para alcançar essa 
mudança, os administradores devem conscientemente mudar a 
cultura organizacional, através do compartilhamento de atitudes, 
crenças e atividades. 

4. Desenvolvimento de equipes e fortalecimento 
(empowerment) dos funcionários. Criar equipes e atribuir 
responsabilidade e autoridade aos funcionários são elementos vitais 
da administração participativa. Dar força e autoridade às pessoas 
para que elas se sintam responsáveis pela mudança. 

5. Pesquisa-ação: Refere-se à maneira pela qual os agentes 
de mudança de DO aprendem sobre quais as necessidades 
organizacionais de melhoria e como a organização pode ser ajudada a 
fazer essas melhorias. Isso significa que a ação de intervenção do DO 
é decorrência do diagnóstico efetuado pela pesquisa. A ação é 
específica para cada necessidade diagnosticada. A pesquisa-ação 
envolve: 

• Diagnóstico preliminar do problema, feito pela equipe. 

• Obtenção de dados para apoio ao (ou rejeição do) 
diagnóstico. 

• Retroação de dados aos participantes da equipe. 

• Exploração dos dados pelos participantes para busca de 
soluções. 

• Planejamento da solução-ação apropriada ao 
diagnóstico. 

• Execução da solução-ação. 
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Técnicas de DO 

 

As principais técnicas de DO são: 

 

• TREINAMENTO DA SENSITIVIDADE: Constitui a técnica 
mais antiga e ampla de DO. Consiste em reunir grupos 
chamados T-groups (grupos de treinamento) e que são 
orientados por um líder treinado para aumentar a sua 
sensibilidade quanto às suas habilidades e dificuldades de 
relacionamento interpessoal. O resultado consiste em maior 
criatividade (menos temor dos outros e menos posição de 
defesa), menor hostilidade quanto aos outros (devido à melhor 
compreensão dos outros) e maior sensitividade às influências 
sociais e psicológicas sobre o comportamento em trabalho. Isso 
favorece a flexibilidade do comportamento das pessoas em 
relação aos outros. Geralmente é aplicado de cima para baixo, 
começando na cúpula da organização e descendo até os níveis 
mais baixos. 

• ANÁLISE TRANSACIONAL (AT): é uma técnica que visa ao 
autodiagnóstico das relações interpessoais. As relações 
interpessoais ocorrem através de transações. Uma transação 
significa qualquer forma de comunicação, mensagem ou de 
relação com os demais. A AT é uma técnica destinada a 
indivíduos e não a grupos, pois se concentra nos estilos e 
conteúdos das comunicações entre as pessoas. Ela ensina às 
pessoas a enviar mensagens que sejam naturais e razoáveis. O 
objetivo é reduzir os hábitos destrutivos de comunicação – os 
chamados “jogos” – nos quais a intenção ou o significado das 
comunicações fica obscuro ou distorcido. A AT assemelha-se a 
uma terapia psicológica para melhorar o relacionamento 
interpessoal, permitindo a cada indivíduo autodiagnosticar sua 
inter-relação com os outros a fim de modificá-la e melhorá-la 
gradativamente. 

• CONSULTORIA DE PROCEDIMENTOS: É uma técnica em que 
cada equipe é coordenada por um consultor, cuja atuação varia 
enormemente. A coordenação permite certas intervenções para 
tornar a equipe mais sensível aos seus processos internos de 
estabelecer metas e objetivos, de participação, de sentimentos, 
de liderança, de tomada de decisões, confiança e criatividade. 
O consultor trabalha com os membros da equipe a desenvolver 
o diagnóstico de barreiras e as habilidades de solução de 
problemas para fortalecer o senso de unidade entre seus 
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membros, incrementar as relações interpessoais, melhorar o 
cumprimento das tarefas e aumentar a sua eficácia. 

• REUNIÃO DE CONFRONTAÇÃO: É uma técnica de alteração 
comportamental com a ajuda de um consultor interno ou 
externo. Dois grupos antagônicos em conflito (desconfiança 
recíproca, discordância, antagonismo, hostilidade etc.) podem 
ser tratados através de uma reunião de confrontação que dura 
um dia, na qual cada grupo se auto-avalia, bem como avalia o 
comportamento do outro, como se fosse colocado diante de um 
espelho. Nessa reunião, cada grupo apresenta ao outro os 
resultados daquelas avaliações e é interrogado no que se refere 
a suas percepções. Segue-se uma discussão, inicialmente 
acalorada, tendendo a uma posição de compreensão e de 
entendimento recíprocos quanto ao comportamento das partes 
envolvidas. O consultor facilita a confrontação, com total 
isenção de ânimo, ponderando as críticas, moderando os 
trabalhos, orientando a discussão para a solução construtiva do 
conflito e eliminando as barreiras intergrupais. A reunião de 
confrontação é uma técnica de enfoque socioterapêutico para 
melhorar a saúde da organização, incrementando as 
comunicações e relações entre diferentes departamentos ou 
equipes, e para planejar ações corretivas ou profiláticas. 

 

• RETROAÇÃO DE DADOS: (feedback de dados). É uma 
técnica de mudança de comportamento que parte do princípio 
de que quanto mais dados cognitivos o indivíduo recebe, tanto 
maior será a sua possibilidade de organizar os dados e agir 
criativamente. A retroação de dados proporciona aprendizagem 
de novos dados a respeito de si mesmo, dos outros, dos 
processos grupais ou da dinâmica de toda a organização – 
dados que nem sempre são levados em consideração. A 
retroação refere-se às atividades e processos que refletem e 
espelham a maneira pela qual uma pessoa é percebida ou 
visualizada pelas demais pessoas. Requer intensa comunicação 
e um fluxo adequado de informações dentro da organização 
para atualizar os membros e permitir que eles próprios possam 
conscientizar-se das mudanças e explorar as oportunidades que 
geralmente se encontram encobertas dentro da organização. 

 

Importante: O DO está intimamente relacionado com mudanças que 
buscam agregar valor ao negocio da organização, às pessoas a aos 
clientes. No fundo, o DO pode ser utilizado para uma reavaliação da 
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estrutura organizacional, dos processos e tecnologias utilizados, dos 
produtos e serviços produzidos e da cultura organizacional. 

  

As limitações do Desenvolvimento Organizacional: 

 

Embora seja um forte impulsionador da mudança e da inovação da 
organizacional, o DO apresenta algumas limitações, como: 

 

1.  A eficácia dos programas de DO é difícil de ser avaliada. 

2.  Os programas de DO demandam muito tempo. 

3.  Os objetivos de DO são geralmente muitos vagos. 

4.  Os custos totais de um programa de DO são difíceis de avaliar. 

5.  Os programas de DO são geralmente muito caros. 

 

Essas limitações não significam que se deve eliminar os esforços de 
DO. Apenas indicam as áreas onde o programa precisa ser 
aperfeiçoado. Os administradores podem melhorar a qualidade dos 
esforços do DO através das seguintes providências. 

1.  Ajustar sistematicamente os programas de DO às necessidade da 
organização. 

2. Demonstrar como as pessoas podem mudar seus comportamentos 
como parte do programa organizacional. 

3. Modificar os sistemas de recompensas da organização para 
premiar os membros que mudam seu comportamento de acordo 
com o programa. 

 

CRÍTICA 

1- O DO dá ênfase na educação “emocional”, focaliza o treinamento 
de “habilidades” no relacionamento interpessoal, tendo por base as 
ciências do comportamento. Ele não se preocupa com as habilidades 
de direção, mas apenas com as técnicas de Relações Humanas.  

2 – Muitas organizações se aproximam do modelo monocrático 
sustentado no direito da propriedade privada. Na medida em que a 
legitimidade baseada no direito de propriedade privada perde 
substância, os dirigentes recorrem a procedimentos para manter sua 
promoção pessoal. Em muitos casos, o DO tem sido usado como 
instrumento para assegurar tais objetivos e sua utilização decorre do 
efeito demonstração, visando muito mais à legitimação externa e 
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seus efeitos sobre a imagem pública da organização do que 
propriamente à legitimação interna. Nenhuma comprovação científica 
demonstrou que as técnicas de DO melhoram a capacidade da 
organização de alcançar seus objetivos. Apesar destas restrições, a 
DO afigura-se como a melhor opção humana de abordagem da teoria 
administrativa. 

 

RESUMO 

1- O DO tem sua origem na Teoria Comportamental e nos consultores 
de dinâmica de grupo e comportamento organizacional. O DO 
ampliou sua área de atuação chegando a abordar a organização como 
um todo e assumindo a abordagem sistêmica. Nesse ponto, passou a 
ganhar ares de teoria administrativa. 

2 – O processo de DO é constituído basicamente de três etapas: 
colheita de dados, diagnóstico organizacional e ação de intervenção. 

3 – Muito embora pareça uma moda passageira na teoria 
administrativa, o DO é uma alternativa democrática e participativa 
muito interessante para a renovação e a revitalização das 
organizações que não se pode desprezar. 

 

Dica: Palavras-chaves importantes sobre a Teoria do DO: Homem 
administrativo, mudança organizacional planejada, etapas do DO: 
colheita de dados, diagnóstico organizacional e ação de intervenção. 
 

2. ABORDAGEM SISTÊMICA DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Desenvolvida a partir de 1950, essa abordagem surge como 
decorrência dos estudos do biólogo alemão Von Bertalanffy, com o 
intuito de criar uma ciência que transcendesse aos problemas 
exclusivos de cada ciência; uma teoria interdisciplinar que 
proporcionasse princípios gerais aplicáveis a todas as ciências.  

Essa abordagem explicita um momento de transição da Teoria Geral 
de Administração, onde três novos princípios (de certa forma 
antagônicos) passam a vigorar no “pensamento administrativo”, em 
detrimento de três postulados clássicos.  
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Os princípios do reducionismo1, do pensamento analítico2 e do 
mecanicismo3 passam a ser substituído pelos princípios opostos do 
expansionismo, do pensamento sistêmico e da teleologia. 

O Expansionismo é o princípio que sustenta que todo fenômeno é 
parte de um fenômeno maior. O desenvolvimento de um sistema 
depende de como ele se relaciona como todo maior que o envolve e 
do qual faz parte. 

O Pensamento Sistêmico é o fenômeno visto como parte de um 
sistema maior e é explicado em termos do papel que desempenha 
nesse sistema maior. 

A Teleologia ressalta a importância de estudarmos a relação entre as 
partes que compõem um todo (pois o todo é “maior” que a soma das 
partes), o fato de que cada sistema está inserido em outro maior e 
que estudo das variáveis externas é de fundamental importância para 
que possamos compreender o funcionamento de um sistema. 
  
Com esses três princípios a Teoria Geral de Sistemas (TGS) permitiu 
o surgimento da Cibernética e desaguou na Teoria Geral de 
Administração redimensionando totalmente suas concepções. 
 
Dica: A teoria administrativa passou a pensar sistemicamente. 
 
A abordagem sistêmica será desenvolvida em três partes: Tecnologia 
e Administração, Teoria Matemática da Administração e Teoria de 
Sistemas. 
 
2.1. TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO 
 
Sabemos que o desenvolvimento tecnológico sempre construiu a 
plataforma básica que impulsionou o desenvolvimento das 
organizações e permitiu a consolidação da globalização, 
principalmente depois da invenção do computador.  

 

                                                 
1 Reducionismo – É o princípio que se baseia na crença de que todas as coisas podem ser decompostas e 
reduzidas em seus elementos fundamentais simples, que constituem as suas unidades indivisíveis. O 
Taylorismo na Administração é um exemplo clássico do reducionismo. 
2 Pensamento analítico – É utilizado pelo reducionismo para explicar as coisas ou tentar compreendê-las 
melhor. A análise consiste em decompor o todo, tanto quanto possível, nas suas partes mais simples, que 
são mais facilmente solucionadas ou explicadas, para, posteriormente, agregar essas soluções ou 
explicações parciais em uma solução ou explicação do todo. 
3 Mecanicismo – É o princípio que se baseia na relação simples de causa-e-efeito entre dois fenômenos. 
Um fenômeno constitui a causa de outro fenômeno (seu efeito), quando ele é necessário e suficiente para 
provocá-lo. Como a causa é suficiente para o efeito, nada além dela era cogitado para explicá-lo. 
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 Cibernética a Administração 
 
A Cibernética surgiu com o objetivo de estabelecer relação entre as 
várias ciências, preenchendo os espaços vazios interdisciplinares não-
pesquisados por nenhuma e permitindo que cada uma utilizasse os 
conhecimentos desenvolvidos pelas demais, abrangendo 
comunicação, processamento e transferência de informação. 
 

 

 

 

 

   Entradas                 Saídas 

 

   Dados             Informação  

   Energia           Energia 

   Matéria      Matéria 

 

 

Seu campo de ação são os sistemas, cujas características são: 
 
I – Entradas (inputs) – aquilo que o sistema recebe do exterior; 
 
II – Saídas (outputs) – o resultado exportado para o meio ambiente; 
 
III – Retroação (feedback) – é um sistema de comunicação de 
retorno proporcionado pela saída do sistema à sua entrada. Funciona 
como um mecanismo regulador. Pode ser positiva (se aumenta a 
entrada) ou negativa.  
 

IV – Homeostasia – é um equilíbrio dinâmico obtido através da 
auto-regulação, ou seja, através do auto-controle. É a capacidade 
que tem o sistema de manter certas variáveis dentro de limites, 
mesmo quando os estímulos do meio externo forçam essas variáveis 
a assumirem valores que ultrapassam os limites da normalidade 
(como é o caso do piloto automático em aviação). 

 

 

A Cibernética compreende os processos e sistemas de 
transformação da informação e sua concretização em processos 
físicos, fisiológicos, piscicológicos, etc. 
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                Entradas              Sistema                Saídas 
         Feedback 

 
V – Sinergia – significa literalmente “trabalho conjunto”. O conceito 
de sinergia também é controvertido. Existe sinergia quando duas ou 
mais causas produzem, atuando conjuntamente, um efeito maior do 
que a soma dos efeitos que produziriam atuando simultaneamente 
produzem um efeito febrífugo multiplicado. As organizações são 
exemplos maravilhosos de efeito sinergístico. Assim, a sinergia 
constitui o efeito multiplicador das partes de um sistema que 
alavancam o seu resultado global. A sinergia é um exemplo de 
emergente sistêmico: uma característica do sistema que não é 
encontrada em nenhuma de suas partes. 

 

VI – Entropia – refere-se à perda de energia em sistemas isolados, 
levando-os à degradação, à desintegração e ao desaparecimento. A 
entropia significa que partes do sistema perdem sua integração e 
comunicação entre si, fazendo com que o sistema se decomponha, 
perca energia e a informação se degenere. Se a entropia é um 
processo pelo qual um sistema tende à exaustão, à desorganização, à 
desintegração e, por fim à morte, para sobreviver o sistema precisa 
abrir-se e reabastecer-se de energia e de informação para manter a 
sua estrutura. A esse processo reativo de obtenção de reservas de 
energia e de informação dá-se o nome de entropia negativa ou 
negentropia. 

 

Dica: No mundo dos negócios, a tecnologia é conhecida como 
informática e aparece sob a forma de processamento de dados ou de 
redes descentralizadas e integradas de computadores.  

 

Por meio da informática, as organizações implementam bancos de 
dados, sistemas de informação e redes de comunicação integradas. 

As principais conseqüências da informática na Administração são:  

 

a) automação: ultramecanização, super racionalização, 
processamento contínuo e controle automático. É a substituição do 
homem pela máquina. 



Administração Geral e Pública – ICMS/RJ 
FISCAL DE RENDAS 

PROFESSOR JOSÉ CARLOS 
 
 

www.pontodosconcursos.com.br 25

 

b) Tecnologia da Informação (TI): é o principal produto da 
cibernética, representa a convergência do computador com a 
televisão e as telecomunicações. A TI modifica o trabalho das 
organizações dentro e fora delas. A internet é um grande exemplo 
disso. 

 

c) Sistemas de Informação: As decisões tomadas nas organizações 
baseiam-se necessariamente nas informações disponíveis. Assim, as 
empresas criam os Sistemas de informações gerenciais (SIG), que 
são sistemas computacionais capazes de proporcionar informação 
como matéria-prima para todas as decisões a serem tomadas. 

 

Dica: Quanto mais avançada e poderosa for a TI de uma organização, 
maior sua competitividade e chances de sucesso! 

 

d) Integração do negócio: Cada vez mais as organizações estão 
buscando meios para alcançar o sucesso nos negócios tradicionais e 
nos virtuais. Integração, conectividade e mobilidade são as palavras 
de ordem no mundo atual. Incorporar a moderna TI à dinâmica da 
organização se torna hoje imprescindível para o sucesso 
organizacional. 

e) E-business: É o motor da nova economia. São os negócios virtuais 
feitos pela mídia eletrônica (Web). As organizações estão precisando 
se adaptar a essa nova forma de negócios para se manter 
competitiva. 

 

A TI proporcionou a Internet, a rede mundiais de computadores, que 
permite que se envie e receba informações de pessoas e negócios do 
mundo inteiro, através de um simples micro, iniciando a “Era digital” 

 

f) homo digitalis: É o homem digital, aquele cujas transações com o 
meio ambiente são efetuadas predominantemente por intermédio do 
computador. 

CRÍTICAS 

1 – Os administradores tem uma visão limitada do que a TI pode 
proporcionar à sua organização. Acabam querendo reduzir custos e 
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tarefas, automatizando ou eliminando quase sempre as que envolvem 
contato direto com o cliente. 

2- Em vez de apenas automatizar tarefas, a TI deveria estar 
preocupada principalmente em informar pessoas. 

3 – A TI se transformou em mais uma função na organização, quando 
deveria ser um recurso à disposição de todos. 

 

RESUMO 

1 – Embora seja uma ciência recente, a Cibernética proporcionou 
profunda influência sobre a administração, não apenas em termos de 
conceitos e idéias, mas principalmente por seus produtos como 
máquinas inteligentes e computadores. 

2 – Alguns conceitos da Cibernética ultrapassaram suas fronteiras e 
foram incorporados à teoria administrativa: o conceito de sistema e a 
representação de sistemas por meio de modelos. Outros conceitos, 
como entrada, saída, retroação, homeostasia e informação são 
usados hoje na linguagem comum da teoria administrativa. A teoria 
da informação proporciona uma visão ampla dos fenômenos de 
informação e comunicação dentro das organizações. 

3 – Assim, a Cibernética trouxe uma série de conseqüências e 
influências muito poderosas sobre a administração, como a 
automação e a informática. 

 

Dica: Palavras-chaves importantes sobre a Tecnologia e 
Administração: Cibernética, entradas (imputs), saídas (outputs), 
feedback, homeostasia, sinergia, entropia, automação, TI, SIG, e-
buniness, homo digitalis. 

 

2.2. TEORIA MATEMÁTICA DA ORGANIZAÇÃO (Pesquisa 
Operacional) 
 

A matemática aplicada à Administração preocupou-se com a criação 
de modelos matemáticos capazes de proporcionar soluções para 
problemas empresariais/administrativos, que auxiliassem o processo 
decisório (definição do problema, levantamento das possíveis 
alternativas e escolha). 

 

Modelo 
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Os modelos são simulações e servem para representar simplificações 
da realidade. Eis sua vantagem: manipular simuladamente complexas 
e difíceis situações reais através de simplificações da realidade, 
tratando e considerando antecipadamente as principais variáveis a 
um custo menor. 

 

Técnicas de Pesquisa Operacional 

 

A – Teoria dos jogos; propõe uma formulação matemática para 
análise de conflitos (oposição de forças, interesses ou pessoas), que 
origina uma ação dramática. Os conflitos são chamados jogos, que 
envolvem a disputa interesses entre dois ou mais internientes, onde 
cada parceiro tem uma variedade de ações possíveis, delimitadas 
pelas regras do jogo. 

A teoria dos jogos é aplicável em análises de concorrência em 
mercados competitivos, como por exemplo: 

1 – na disputa de clientes ou consumidores quando há forte 
competição; 

2 – na disputa de recursos financeiros no mercado de capitais ou no 
mercado financeiro; 

3 – na disputa de recursos de produção no mercado de fornecedores 
ou de matérias-primas etc. 

 

B  Teoria das filas: refere-se a otimização de arranjos em condições 
de aglomeração e de espera, cuidando dos pontos de 
estrangulamento e dos tempos de espera verificados em algum ponto 
do serviço. 

 

C – Teoria dos grafos: são técnicas de planejamento e programação 
por redes; identifica áreas críticas, coordenando e sincronizando as 
atividades, objetivando uma relação ótima entre os fatores. 

 
CRÍTICA: 

 
1 – Verifica-se que sua aplicação é voltada para os níveis 
organizacionais próximos à esfera da execução e relacionada com as 
operações e tarefas. 
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RESUMO: 
 
1 – A Teoria Matemática é uma abordagem recente no campo da 
Administração. Há um enorme potencial dos modelos matemáticos de 
atuação. 
2 – A Pesquisa Operacional é uma das alternativas de métodos 
quantitativos de enorme aplicação dentro da Administração, por meio 
de variáveis técnicas, como a Teoria dos Jogos, Teoria das Filas e 
Teoria dos Grafos. 
3 – A Administração de Operações atualmente está voltada para as 
organizações de manufatura e de serviços, utilizando intensamente a 
contribuição da tecnologia (Informática) e da matemática. 
 

Dica: Palavras-chaves importantes sobre a Teoria Matemática da 
Organização: Processo Operacional(PO), Processo decisório, Teoria 
dos Jogos, Teoria das filas, Teoria dos Grafos. 

 
2.3. TEORIA DOS SISTEMAS 
 
Entendemos sistemas como um conjunto de elementos 
interdependentes e interagentes ou um grupo de unidades 
combinadas que formam um todo organizado. O ser humano é um 
sistema que consiste em um número de órgãos e membros que 
funcionam de modo coordenado. Similarmente, a organização é um 
sistema que consiste em um número de partes interagentes.  

 

 

 

 

Tipologia 

São classificadas quanto: 

A – À interação: abertos ou fechados, em função de seu intercâmbio 
com o ambiente; 

B – À constituição: concretos (equipamentos, maquinarias, coisas 
reais, denominados hardware) e abstratos (conceitos, idéias, 
denominados software), e; 

C – À natureza: sistemas vivos (organismos) e sistemas organizados 
(organizações). 

 

Na realidade, sistema é “um todo organizado ou complexo; um conjunto 
ou combinação de coisas ou partes, formando um todo complexo ou 
unitário”. 
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Dica: O sistema aberto é o que melhor permite uma análise ao 
mesmo tempo profunda e ampla das organizações. 

 

Sistemas Vivos 
(organismos) 

Sistemas Organizados 
(organizações) 

* Nascem, herdam seus traços estruturais. * São organizados, adquirem sua estrutura em estágios. 
* Morrem, seu tempo de vida é limitado. * Podem ser reorganizados, têm uma vida limitada, podem ser 

ressurgidos. 
* Têm um ciclo de vida predeterminado * Não têm ciclo de vida definido. 
*  São concretos – o sistema pode ser descrito 
em termos físicos e químicos. 

* São abstratos – o sistema pode ser descrito em termos psicológicos e 
sociológicos. 

* São complexos – parasitismo e simbiose são 
excepcionais. 

* São incompletos – dependem de cooperação com outras 
organizações – suas partes componentes são intercambiáveis e 
geralmente distribuíveis. 

* Doença é definida como um distúrbio no 
processo vital. 

* Problema é definido como um desvio nas normas sociais. 

(Sumário das principais diferenças entre sistemas vivos e organizados 
- retirada do livro do Prof. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à 
Teoria Geral da Administração). 
 

As organizações são abordadas como sistemas abertos, pois o seu 
comportamento é probabilístico; e não determinístico, as 
organizações fazem parte de uma sociedade maior, constituídas de 
partes menores, onde, na realidade, existe uma interdependência 
entre as partes das organizações. 

A organização precisa alcançar uma homeostase ou estado firme, 
possuem fronteiras ou limites mais ou menos definidos e 
caracterizam-se pela morfogênese. 

Dentre os modelos que explicam a organização como um sistema 
aberto destacamos: 

 

a) Modelo de Katz e Kahn: A organização é vista como um sistema 
aberto com as seguintes características: Importação (entradas), 
Transformação (processamento), exportação (saídas), os sistemas 
são ciclos de eventos que se repetem, entopia negativa, informação 
como insumo, retroação negativa e processo de codificação, estado 
firme e homeostase dinâmica e diferenciação. 

 

b) Modelo de Tavistock: A organização é um sistema societário 
estruturado sobre dois subsistemas: subsistema técnico e subsistema 
social. 
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CRÍTICAS 

1 – A Teoria de Sistemas trouxe uma fantástica ampliação na visão 
dos problemas organizacionais em contraposição à antiga abordagem 
do sistema fechado. Seu caráter integrativo e abstrato e a 
possibilidade de compreensão dos efeitos sinergísticos de organização 
são realmente surpreendentes. Apesar do enorme impulso, a Teoria 
de Sistemas ainda carece de melhor sistematização e detalhamento, 
pois sua aplicação prática é ainda incipiente. 

 

RESUMO 

 

1 – A Teoria de Sistemas é uma decorrência da Teoria Geral de 
Sistemas desenvolvida por Von Bertalanffy e que se espalhou por 
todas as ciências, influenciando notavelmente a Administração. 

2 – A abordagem sistêmica contrapõe-se à micro-abordagem do 
sistema fechado. 

3 – O conceito de sistemas é complexo: para sua compreensão, 
torna-se necessário o conhecimento de algumas características dos 
sistemas – propósito, globalismo, entropia e homeostasia – bem 
como dos tipos possíveis e dos parâmetros dos sistemas: entrada, 
processo, saída, retroação e ambiente. 

 

Dica: Palavras-chaves importantes sobre a Teoria dos Sistemas: 
Sistemas abertos, sistemas concretos e abstratos, sistemas vivos 
(organismos) e sistemas organizados (organizações), Modelo de Katz 
e Kahn, Modelo de Tavistock. 

 
 
3. ABORDAGEM CONTINGENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO 
 

Esta abordagem salienta que não se atinge a eficácia organizacional 
seguindo um único e exclusivo modelo organizacional, e esta é sua 
maior contribuição: O relativismo (contingência) da administração, 
ou seja, não existe uma forma única que seja melhor e universal. Há, 
sim, princípios aplicados a determinadas situações. Em suma: a 
situação define a teoria e os princípios mais apropriados a serem 
aplicados. 
  

 

A Teoria da Contingência está em busca da flexibilidade e da agilidade. 
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A teoria da contingência preocupa-se com o desenho das 
organizações, devido a influência que sofrem do ambiente e da 
tecnologia.  
 
As origens da Teoria da Contingência remontam às pesquisas de 
Chandler, Burns e Stalker, Woodward e Lawrence e Lorsch a respeito 
das organizações e seus ambientes. Essas pesquisas revelaram que a 
teoria disponível era insuficiente para explicar os mecanismos de 
ajustamento das organizações aos seus ambientes de maneira 
proativa e dinâmica. 
 
Verificou-se que as características das organizações são decorrentes 
do que existe fora delas: seus ambientes. Passou-se a estudar os 
ambientes e a interdependência entre a organização e o meio 
ambiente. As organizações escolhem seus ambientes e depois 
passam a ser condicionadas por eles, necessitando adaptar-se a eles 
para poderem sobreviver e crescer. O conhecimento do ambiente 
passou a ser vital para a compreensão dos mecanismos 
organizacionais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Modelo Mecanicista x Orgânico 
 

Para muitos autores, há duas categorias principais de modelos 
organizacionais. Representam dois modelos extremos.  

Um extremo chamaremos de modelo mecanicista. Ele geralmente é 
sinônimo de burocracia, com extensa departamentalização, alta 
formalização, rede limitada de informações (basicamente 
comunicação descendente) e pouca participação dos baixos escalões 
no processo decisório. 

No outro extremo está o modelo orgânico. Ele é achatado, utiliza 
equipes multifuncionais e multiierárquicas, tem baixa formalização, 
possui ampla rede de informações (utilizando a comunicação lateral e 
ascendente, além da descendente) e envolve grande participação no 
processo decisório. 

 

Outra variável que condiciona a estrutura e o comportamento organizacional 
é a tecnologia utilizada pela organização. Para defrontar-se com o ambiente, 
a organização utiliza tecnologias que condicionarão a sua estrutura 
organizacional e o seu funcionamento. A partir da Teoria da Contingência, a 
variável tecnologia passou a assumir um importante papel na teoria 
administrativa. Alguns autores chegam a falar em imperativo tecnológico 
sobre a estrutura organizacional. 
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O Homem Complexo 
 
Para a Teoria da Contingência, o homem complexo é visto como o 
homem como um sistema complexo de valores, percepções, 
características pessoais e necessidades. Ele opera capaz de manter 
seu equilíbrio interno diante das demandas feitas pelas forças 
externas do ambiente. 
Assim, o homem é visto como um ser transacional (como um modelo 
de sistema aberto), tem um comportamento dirigido para objetivos e 
seus sistemas individuais não são estáticos, mas em desenvolvimento 
contínuo, embora mantendo sua individualidade ao longo do tempo. 
 

CRÍTICAS: 
 
1 – A Teoria da Contingência é eclética e interativa, mas ao mesmo 
tempo relativista e situacional.  
2 – Em alguns aspectos parece que a Teoria da Contingência é mais 
uma maneira relativa de encarar o mundo que uma teoria 
administrativa. 
3 – A análise ambiental ainda é bastante precária, requerendo muita 
pesquisa pela frente. 
 

RESUMO: 

O Desenho orgânico normalmente apresenta a forma de Adhocracias que é 
o oposto de burocracia e significa uma forma organizacional livre e solta, 
totalmente descentralizada e que utiliza equipes e estruturas horizontais 
dentro das quais as pessoas trabalham juntas ou em grupos interfuncionais 
cruzados. 

 Características da 
Burocracia 

Impessoalidade 

Estrutura e hierarquia 

Normas e regulamentos 

Modelos 
Organizacionais 

 

Mecanicista 

 

Orgânico 

Ênfase maior 

Ênfase menor 
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1 – A Teoria da Contingência é a mais recente das teorias 
administrativas e marca um passo além da Teoria de Sistemas. 
2 – O Homem é visto como um homem complexo: transacional, com 
comportamento dirigido para objetivos e com sistemas individuais 
não estáticos. 
 
 
Dica: Palavras-chaves importantes sobre a Abordagem Contingencial 
da Administração: relativismo, homem complexo. 
 
Como chegamos ao fim do estudo da Natureza e evolução do 
conhecimento Administrativo, através de suas várias Teorias, 
apresentamos, a seguir, um esquema comparativo das Teorias de 
Administração que estudamos. 
 
 
Esquema comparativo das teorias da administração. 
Aspectos 
principais 

Teoria 
Clássica 

Teoria das 
Relações 
Humanas 

Teoria 
Neoclássica 

Teoria da 
Burocracia 

Teoria 
Estruturalista 

Teoria 
Comportamental 

Teoria dos 
Sistemas 

Teoria da 
Contingência 

Ênfase: Nas tarefas e 
na estrutura 
organizacional 

Nas pessoas No 
ecletismo: 
tarefas 
pessoas e 
estrutura 

Na estrutura 
organizacional

Na estrutura e no 
ambiente 

Nas pessoas e no 
ambiente 

No ambiente No ambiente e 
na tecnologia, 
sem desprezar 
as tarefas, as 
pessoas e 
estrutura 

Abordagem da 
organização: 

Organização 
formal 

Organização 
informal 

Organização 
formal e 
informal 

Organização 
formal 

Organização 
formal e 
informal 

Organização 
formal e informal 

Organização 
como um 
sistema 

Variável 
dependente do 
ambiente e da 
tecnologia 

Conceito de 
organização: 

Estrutura 
formal como 
conjunto de 
órgãos, cargos 
e tarefas 

Sistema social 
como conjunto 
de papéis 

Sistema 
social com 
objetivos a 
alcançar 

Sistema social 
como 
conjunto de 
funções 
oficializadas 

Sistema social 
intencionalmente 
construído e 
reconstruído 

Sistema social 
cooperativo e 
racional 

Sistema 
aberto 

Sistema aberto 
e sistema 
fechado 

Principais 
representantes: 

Taylor, Fayol, 
Gilbreth, 
Gantt, Gulick, 
Urwick, 
Mooney, 
Emerson 

Mayo, Follett, 
Roethlisberger, 
Dubin, 
Cartwright, 
French, 
Zalesnick, 
Tannenbaum, 
Lewin 

Drucker, 
Koontz, 
Jucius, 
Newmann, 
Odiome, 
Humble, 
Gelinier, 
Scheh, Dale 

Weber, 
Merton, 
Selznick, 
Gouldner, 
Michels 

Etzioni, 
Thompson, 
Blau, Scott 

Simon, Mc 
Gregor, Barnard, 
Argyris, Likert, 
Cyert, Bennis, 
Schein, 
Lawrence, Sayles, 
Lorsch, 
Beckhard, March 

Katz, Kahn, 
Johnson, 
Kast, 
Rosenzweig, 
Rice, 
Churchman, 
Burns, Trist, 
Hicks 

Thompson, 
Lawrence, 
Lorsch, Perrow 
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Esquema comparativo das teorias da administração (continuação) 
Aspectos 
principais 

Teoria 
Clássica 

Teoria das 
Relações 
Humanas 

Teoria 
Neoclássica 

Teoria da 
Burocracia 

Teoria 
Estruturalista 

Teoria 
Comportamental 

Teoria dos 
Sistemas 

Teoria da 
ContinG6encia 

Concepção do 
homem: 

Homo 
Economicus 

Homo Social Homem 
organizacional

Homem 
organizacional

Homem 
Organizacional 

Homem 
administrativo 

Homem 
Funcional 

Homem 
Complexo 

Comportamento 
organizacional 
do indivíduo: 

Ser isolado 
que reage 
como 
indivíduo 
(atomismo 
tayloriano) 

Ser social 
que reage 
como 
membro de 
grupo social 

Ser isolado 
que reage 
como 
ocupante de 
cargo e 
posição 

Ser isolado 
que reage 
como 
ocupante de 
cargo e 
posição 

Ser social que 
vive dentro de 
organizações 

Ser racional 
tomador de 
decisões quanto à 
participação nas 
organizações 

Desempenho 
de papéis 

Desempenho de 
papéis 

Sistema de 
incentivos: 

Incentivos 
materiais e 
salariais 

Incentivos 
sociais e 
simbólicos 

Incentivos 
mistos, tanto 
materiais 
como sociais 

Incentivos 
materiais e 
salariais 

Incentivos 
mistos, tanto 
materiais como 
sociais 

Incentivos mistos Incentivos 
mistos 

Incentivos 
mistos 

(Esquema comparativo das teorias da administração, - retirada do livro do Prof. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria  
Geral da Administração). 
 

 

4. Questões de Concursos Anteriores 
 
01. (FGV – MPE/Amazonas - Agente Técnico – Administrador – 
2002) A necessidade é uma força dinâmica e persistente que 
provoca comportamentos.  Maslow arranja as necessidades humanas 
em uma pirâmide de importância e de influenciação do 
comportamento humano.  A força que leva cada pessoa a tentar 
realizar seu próprio potencial e se desenvolver continuadamente 
como ser humano classifica-se como uma necessidade: 
(A) de estima 
(B) fisiológica 
(C) social  
(D) de auto-realização 
(E) de segurança 
 
 
02. (FGV – MPE/Amazonas - Agente Técnico – Administrador – 
2002) Douglas McGregor preocupou-se em distinguir duas 
concepções opostas de administração, denominadas Teoria “X” e 
Teoria “Y”. De acordo com a Teoria “Y”, supõe-se que: 
(A) o homem é primariamente motivado por incentivos econômicos. 
(B) o homem é essencialmente preguiçoso e deve ser estimulado 

por incentivos externos. 
(C) os objetivos individuais, em geral, se opõem aos objetivos da 

organização. 
(D) o homem é basicamente incapaz de autocontrole  e 

autodisciplina. 
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(E) o potencial intelectual do ser humano médio está longe de ser 
totalmente utilizado. 

 
 
03. (Cesgranrio - TCE/RO – Administrador – 2007) Maslow foi 
um dos ícones da Teoria Comportamental da Administração. Ao 
propor um estudo sobre a motivação humana, ele criou uma 
estrutura piramidal que vai das necessidades mais simples às mais 
complexas. 
Imaginando-se um indivíduo que precise satisfazer seus anseios de 
alimentação, repouso e abrigo, tem-se, segundo Maslow, a satisfação 
de uma necessidade: 
(A) de auto-realização. 
(B) de estima. 
(C) de segurança. 
(D) fisiológica. 
(E) social. 
 
 
04. (Cesgranrio - TCE/RO – Administrador – 2007)  “O Tribunal 
de Contas é uma Instituição que denota o conceito principal da Teoria 
dos Sistemas, que é um conjunto de elementos interdependentes e 
interagentes que formam um todo combinado.” 
CHIAVENATO, 2003. 
A proposição que reflete a exata estrutura de um sistema, 
considerando o ambiente, é representada por: 
(A) entrada – processo – saída – retroação. 
(B) entrada – retroação – saída – processo. 
(C) entrada – retroação – processo – saída. 
(D) saída – processo – entrada – retroação. 
(E) saída – retroação – entrada – processo. 
 
 
05. (NCE-UFRJ – AGU – Administrador – 2006) Um fator que 
contribuiu substancialmente para a penetração da Teoria de Sistemas 
na Administração de Empresas foi: 
(A) comportamento do indivíduo na tomada de decisões; 
(B) transformação devida aos conflitos organizacionais; 
(C) a impessoalidade nas relações interpessoais; 
(D) o desenvolvimento da cibernética e da tecnologia da informação; 
(E) a divisão do trabalho. 
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06. (NCE-UFRJ – AGU – Administrador – 2006) A Teoria 
Matemática da Administração aplicada a problemas administrativos: 
(A) resulta na mudança da cultura organizacional; 
(B) define um estilo de administração; 
(C) determina a impessoalidade nas relações; 
(D) é característica fundamental para a divisão do trabalho; 
(E) é mais conhecida como Pesquisa Operacional. 
 
 
07. (NCE-UFRJ – AGU – Administrador – 2006) A tecnologia da 
informação aplicada às organizações permite aperfeiçoamento das 
formas de trabalho e também a introdução de novas formas e 
processos, trazendo como conseqüência(s): 
(A) coordenação dos processos à distância e diminuição da análise da 
informação; 
(B) monitoração menos rigorosa da situação dos processos e 
coordenação entre tarefas, processos e pessoas; 
(C) automação dos fluxos de trabalho, diminuindo o trabalho 
humano; 
(D) coordenação entre tarefas e processos, reduzindo a captação on-
line da informação; 
(E) aumento da acessibilidade e diminuição dos sistemas de apoio à 
decisão. 
 
 
08. (FCC – TRF/1ª Região – Analista judiciário – 2001) A 
motivação das pessoas 

a) Depende delas estarem de “bem” com a vida. 

b) Depende do ambiente de trabalho. 

c) É determinada pelo estilo do líder. 

d) Depende principalmente da remuneração. 

e) Está condicionada às suas necessidades, portanto, é intrínseca 
às pessoas. 

 

9. (FCC – TRE/Paraíba – Analista Judiciário – 2007) Segundo 
Maslow, o homem tem uma série de necessidades que são 
classificadas e expostas sob a forma de pirâmide. 
Considerando a teoria das necessidades de Maslow, assinale a 
alternativa incorreta: 

(A) Não é necessário satisfazer um nível inferior de necessidade para 
que imediatamente surja um nível mais elevado no comportamento. 
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(B) Nem todas as pessoas conseguem chegar ao topo da pirâmide 
das necessidades. 

(C) Cada indivíduo possui mais que uma motivação. 

(D) Qualquer comportamento motivado é como um canal pelo qual 
muitas necessidades fundamentais podem ser expressas ou 
satisfeitas conjuntamente. 

(E) Qualquer frustração ou possibilidade dessas necessidades não 
serem satisfeitas, passam a ser consideradas ameaças psicológicas. 

 

10. (FGV – MPE/Amazonas – Administrador – 2002) A 
necessidade é uma força dinâmica e persistente que provoca 
comportamentos.  Maslow arranja as necessidades humanas 
em uma pirâmide de importância e de influenciação do 
comportamento humano.  A força que leva cada pessoa a 
tentar realizar seu próprio potencial e se desenvolver 
continuadamente como ser humano classifica-se como uma 
necessidade: 

(A) de estima  

(B) fisiológica 

(C) social  

(D) de auto-realização  

(E) de segurança 

 

11. (Cesgranrio – Transpetro – Administrador Junior – 2006) 
Abraham M. Maslow desenvolveu uma visão abrangente da 
motivação do indivíduo, conhecida em Administração como a 
“Hierarquia das Necessidades de Maslow”. Segundo esse 
autor, as necessidades humanas mais elevadas, que levam o 
indivíduo a tentar desenvolver seu próprio potencial e a si 
mesmo como pessoa humana são as necessidades:  

(A) de segurança. 

(B) de estima. 

(C) de auto-realização. 

(D) sociais. 

(E) fisiológicas. 

 

12. (Cesgranrio – DNPM – Analista Administrativo – 2006) 
Olavo foi contratado por uma cadeia de lanchonetes com a 
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incumbência de reformular o sistema de recompensas adotado 
para os atendentes das lojas. Para tanto, inspirou-se na 
Hierarquia das Necessidades de Maslow. Ao sugerir a criação 
do prêmio Funcionário do Mês, Olavo buscou atender às 
necessidades: 

(A) fisiológicas. 

(B) sociais . 

(C) de estima. 

(D) de auto-realização. 

(E) de segurança. 

 

13 – (NCE/UFRJ – AGU – Administrador – 2006)  A teoria de 
Abraham Maslow identifica cinco níveis distintos de 
necessidades individuais. Sobre o tema, é correto afirmar que: 

(A) necessidades fisiológicas são aquelas que envolvem auto-respeito 
e reconhecimento por parte dos outros; 

(B) necessidades de auto-realização são aquelas que consideram o 
desejo de realizar todo o potencial da pessoa; 

(C) necessidades sociais são básicas e envolvem água e alimento; 

(D) necessidades de estima são aquelas que consideram o desejo de 
auto-realização, autoconfiança, reconhecimento e respeito; 

(E) necessidades de segurança envolvem a autopreservação e o 
desejo de apreço e reconhecimento dos colegas. 

 
14. (CETRO – TCMSP – Agente de Fiscalização – 2006) As 
pessoas são motivadas para preencher necessidades que no 
momento não estão satisfeitas. Uma implicação importante da 
abordagem de satisfação de necessidades é que existem dois 
passos básicos na motivação dos funcionários:  

1º) Você precisa saber o que as pessoas desejam, que 
necessidades elas estão tentando satisfazer.  

Para saber quais são as necessidades, você pode perguntar 
diretamente ou observar a pessoa. Você pode obter essa 
informação indiretamente se conhecer melhor os empregados. 
Para saber mais a respeito das necessidades dos empregados, 
imagine algo sobre a vida pessoal dele, sua educação, seu 
histórico de trabalho, seus interesses externos e suas metas 
na carreira.  
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2º) Você precisa dar a cada pessoa a oportunidade de satisfazer 
necessidades no trabalho. Por exemplo: a uma pessoa com 
uma forte necessidade de autonomia, convém permitir que ela 
trabalhe independentemente.  

De acordo com as proposições sobre motivação humana, o 
indivíduo deve ser eficaz na medida em que seu trabalho 
consegue atingir os objetivos da organização, e eficiente, na 
medida em que o seu trabalho consegue atingir objetivos 
pessoais.  

De acordo com a proposição sobre a motivação humana de 
Maslow - hierarquia das necessidades - listada na coluna da 
esquerda, numere a coluna da direita.  

 
1. Necessidades de Auto-realização  A. Horário de trabalho razoável  

2. Necessidades de Estima  B. Interação com clientes  

3. Necessidades Sociais  C. Participação nas decisões  

4. Necessidades de  Segurança  D. Remuneração e benefícios  

5. Necessidades Fisiológicas  E. Orgulho e reconhecimento  

 

Assinale a alternativa que demonstra as associações corretas.  

(A) 1- C / 2-E / 3-B / 4-D / 5-A  

(B) 1- C / 2-A / 3-D / 4-B / 5-E  

(C) 1- E / 2-C / 3-B / 4-D / 5-A  

(D) 1- B / 2-A / 3-C / 4-E / 5-D  

(E) 1- C / 2-E / 3-B / 4-A / 5-D  

 

 
15. (FCC – ARCE – Analista de Regulação – 2006) Para 
Hezberg as pessoas têm categorias diferentes de 
necessidades. Política e administração, relações interpessoais 
e segurança são denominados fatores 

a) sociais 
b) motivacionais 
c) fisiológicos 
d) de higiene 
e) de estima 
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16. (Comperve – MPE/Paraíba – Técnico de Promotoria – 
2007) Um consultor de recursos humanos constatou, através 
de uma pesquisa de clima organizacional numa autarquia de 
limpeza urbana, que os funcionários entrevistados destacaram 
os seguintes aspectos como pontos fracos: 

I. Tipo de supervisão. 

II. Reconhecimento no exercício da função. 

III. Salários. 

IV. Possibilidade de enfrentar desafios. 

V. Plano de carreira. 

VI. Iluminação do local de trabalho. 

VII. Segurança no trabalho. 

Analisando esses pontos fracos segundo a Teoria dos Dois Fatores de 
Herzberg, é correto afirmar que são considerados fatores de 
motivação apenas: 

a) I, IV e VI 

b) I, III e VII 

c) II, V e VI  

d) II, IV e V  

e) III e VII 

 
 
17 - (NCE/UFRJ – Governo do Estado do Mato Grosso – 
Administrador – 2006) De acordo com Douglas Mc Gregor, as 
abordagens da liderança são influenciadas pelos pressupostos 
do líder sobre a natureza humana. Os administradores que 
aceitam a denominada “Teoria X” acreditam que: 
(A) a pessoa média aprende, sob condições apropriadas, não apenas 
a aceitar, mas a buscar responsabilidade; 
(B) nas condições atuais da vida industrial, o potencial intelectual da 
pessoa média é apenas parcialmente utilizado; 
(C) as pessoas irão exercitar a autodireção e o autocontrole para 
atingir os objetivos com os quais estiverem comprometidas; 
(D) a pessoa média não gosta do trabalho e procura evitá-lo se 
possível; 
(E) o compromisso com os objetivos está relacionado com as 
recompensas associadas à sua consecução. 
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18) A Teoria Contingencial da Administração prega como ideal: 
a) A mudança da cultura organizacional tomando como base o 
aprendizado organizacional. 
b) A busca da eficiência sistêmica através do método dos tempos 
e movimentos. 
c) A manutenção de determinados padrões organizacionais para 
planejar os melhores resultados. 
d) A existência de uma melhor forma de organizar, a qual 
depende do treinamento contínuo dos funcionários. 
e) A adaptação da organização ao ambiente. 
 
 
19) A Teoria Contingencial prevê adaptação da tarefa da organização 
ao seu ambiente, Nesse sentido foi possível pensar num modelo 
mecanicista e num modelo orgânico. Com relação a esses modelos é 
correto afirmar que: 
a) Tarefas programadas e rotineiras exigem um modelo orgânico 
de funcionamento para que tenham maior sucesso e se adaptem às 
condições do ambiente. 
b) As organizações devem escolher um dos modelos de forma à 
garantir sua sobrevivência. 
c) O modelo orgânico é aplicado a ambientes de certeza, 
enquanto que o modelo mecanicista se adapta à incerteza. 
d) As organizações devem escolher o modelo orgânico porque 
este garante o sucesso. 
e) As organizações podem oscilar entre um modelo e outro, 
procurando para cada tipo de tarefa aquele que melhor se adapta ao 
ambiente. 
 
 

20. (CESPE/UNB - Petrobrás – Administrador Junior – 2004) 
No que se refere à estrutura organizacional, julgue os itens a seguir. 

A adhocracia é uma estrutura organizacional cada vez mais utilizada, 
especialmente nos grandes conglomerados, e uma de suas principais 
características, o que possibilita uma maior produtividade e 
desempenho, é o fato de ela contar com uma  elevada formalização 
do comportamento. 
 

5. Gabarito 

 
 
01. Resp: D 
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Necessidades de auto-realização são as mais elevadas, as que se 
encontram no topo da hierarquia. Essas necessidades levam cada 
pessoa a realizar o seu próprio potencial e a se desenvolver 
continuamente ao longo da vida. 
 
02. Resp: E 
As outras alternativas referem-se à teoria X. 
 
03. Resp: D 

As necessidades fisiológicas constituem o nível mais baixo de todas 
as necessidades humanas, como as necessidades de alimentação 
(fome e sede), de sono e repouso (cansaço), abrigo (frio ou calor) ou 
desejo sexual (reprodução da espécie).  
 
04. Resp: A 
entrada – processo – saída – retroação 
 
05. Resp: D 
A Tecnologia da Informação (TI) – o principal produto da Cibernética 
– representa a convergência do computador com a televisão e as 
telecomunicações. Ela está invadindo e permeando a vida das 
organizações e das pessoas provocando profundas transformações. 
 
06. Resp: E 
A TGA (Teoria Geral da Administração) recebeu muitas contribuições 
da Matemática sob a forma de modelos matemáticos para 
proporcionar soluções de problemas empresariais. Muitas decisões 
administrativas são tomadas com base em soluções contidas em 
equações matemáticas que simulam situações reais que obedecem a 
certas leis ou regularidades. 
A Teoria Matemática aplicada à solução dos problemas 
administrativos é conhecida como Pesquisa Operacional (PO). A 
denominação PO consagrada universalmente é genérica e vaga. A 
Teoria Matemática não é propriamente uma escola – tal como a 
Teoria Clássica ou Teoria das Relações Humanas – mas uma corrente 
que localizamos em vários autores que  enfatizam o processo 
decisório e o tratam de modo lógico e racional através de uma 
abordagem quantitativa, determinística e lógica. 
 
07. Resp: C 
a) A TI acarretou em maior facilidade e conseqüente aumento da 
análise da informação. 
b) A monitoração da situação dos processos passa a ser mais 
rigorosa, tendo em vista o auxílio da TI. 
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d) Aumento da captação on-line da informação. 
e) Aumento dos sistemas de apoio à decisão. 
 
08. Resp: E 

Conforme estudamos, A motivação está contida dentro das próprias 
pessoas e pode ser amplamente influenciada por fontes externas ao 
indivíduo ou pelo seu próprio trabalho na empresa. O gerente deve 
conhecer o potencial interno de motivação de cada pessoa e deve 
saber como extrair do ambiente de trabalho as condições externas 
para elevar a satisfação profissional e o comprometimento. 

 

09. Resp: A 

A alternativa “a” está errada porque, Maslow diz que uma 
necessidade inferior deve ser satisfeita antes que se possa surgir a 
próxima necessidade superior. Assim, apenas quando satisfeitas as 
necessidades inferiores, surgem as superiores. Ninguém pode pensar 
em auto-realização se tem fome, não tem casa ou não tem amigos. 
Assim, ele sobe do estômago ao cérebro. 
 

10. Resp: d 

As necessidades de auto-realização correspondem ao desejo de auto-
satisfação. Estão no topo da pirâmide. São necessidades que levam 
cada pessoa a realizar o seu próprio potencial e a se desenvolver 
continuamente ao longo da vida. 

 

11. Resp: C 

As necessidades humanas mais elevadas, que encontram-se no topo 
da pirâmide são as necessidades de auto-realização. 
 

12. Resp: C 

Criando o prêmio “Funcionário do Mês”, Olavo espera atender às 
necessidades de auto-estima, ou seja, de prestígio, status, êxito. Ao 
premiar um funcionário como o “melhor” e colocar sua foto em um 
quadro para que todos vejam, o funcionário passa a ter a aprovação 
social  que tanto deseja, se sente prestigiado. 

 

13. Resp: B 

Essa é uma boa questão para você revisar o que já aprendeu sobre a 
teoria de Maslow até agora. 
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Vamos ver se você vai se sair bem... 

A alternativa “a está errada porque auto-respeito e reconhecimento 
por parte dos outros correspondem à necessidade de estima. 

Necessidades sociais são as necessidades de associação, de 
participação, de aceitação por parte dos colegas, de troca de 
amizade, de afeto e amor. As Necessidades fisiológicas que são 
básicas e envolvem água e alimento; 

A alternativa “d” misturou as necessidades de estima e de auto-
realização.  

O desejo de apreço e reconhecimento dos colegas são necessidades 
sociais.  (O reconhecimento de seu trabalho, por parte da chefia 
corresponderia à necessidade de auto-realização) 
 

14. Resp: A 

Essa questão é uma verdadeira aula sobre motivação, não acham? 

Foi fácil encontrar a resposta certa? Já estamos ficando craques!!! A 
Teoria de Maslow é a teoria motivacional mais cobrada em concursos, 
portanto, fique de olho! 

1. Necessidades de Auto-realização = C. Participação nas decisões 

2. Necessidades de Estima = E. Orgulho e reconhecimento 

3. Necessidades Sociais = B. Interação com clientes 

4. Necessidades de Segurança = D. Remuneração e benefícios 

5. Necessidades  Fisiológicas = A. Horário de trabalho razoável 
 
15. Resp: d 
Fatores de higiene 
 
 

16. Resp: d 

Os fatores motivacionais são os fatores satisfacientes, os relacionados 
com o conteúdo do cargo e com a natureza das tarefas que o 
indivíduo executa.  

As relações com o supervisor, o salário e as condições de trabalho 
(iluminação e segurança no trabalho) são fatores higiêncos, 
insatisfacientes. 

Já o reconhecimento, a realização, o progresso e o crescimento 
profissional são fatores motivacionais. 
 
17. Resp: D 
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De acordo com a “Teoria X” os seres humanos, em geral, não gostam 
de trabalho e procuram evitá-lo. 
 
18. Resp: e 
A teoria da contingência preocupa-se com o desenho das 
organizações, devido a influência que sofrem do ambiente e da 
tecnologia.  
 
19. Resp: E 
a) Modelo mecanicista. 
b) Não é necessário adotar apenas um modelo. As organizações 
podem oscilar entre um modelo e outro, procurando para cada tipo 
de tarefa aquele que melhor se adapta ao ambiente. 
c) Seria o contrário. 
d) Cada tipo de organização pode adaptar-se melhor a um modelo ou 
outro, ou a um misto dos dois. 
 

20. Errado. Não existe formalização do comportamento na 
adhocracia. 
 
 
 

Pensamento da semana: 

“O mais importante da vida não é saberes onde estás, mas 
sim para onde vais”. 

Goethe 
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