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82. Comentário: 

ERRADO. 

Os elementos que compõem a competência são o conhecimento, a habilidade e a atitude - o 

chamado CHA. 

O conhecimento é o saber acumulado, que faz o indivíduo entender algo. É a dimensão que 

abrange “saber o que fazer” e “porque fazer” (know-what e know-why). 

A habilidade envolve utilizar os conhecimentos em uma ação. É a dimensão que alcança o “saber 

como fazer” (know-how). 

O último componente da competência é a atitude, que se refere à escolha de curso de ação pessoal. 

É a dimensão que alcança o “saber agir” ou o “querer fazer”. 

Assim, os três itens (conhecimentos, habilidades e atitudes) são elementos essenciais 

para evidenciar competências.  

 

83. Comentário: 

ERRADO. 

Na realidade, essa ideia de que determinado estilo é mais eficaz que outro não pode ser aplicado 

dessa forma. Não pode haver generalização. Os estilos de liderança existem frente às contingências 

ambientais.  

Nenhuma pessoa poderá ser líder, a menos que consiga que as pessoas façam aquilo que ela 

pretende que façam; nem será bem-sucedida, a menos que seus seguidores a percebam como um 

meio de satisfazer suas próprias aspirações pessoais ou atingir seus objetivos. Daí, os estilos podem 

variar, a depender de múltiplos fatores existentes no ambiente organizacional. 



 

 

Logo, nada de um estilo ser comprovadamente mais eficaz que outro. Na realidade, o estilo 

que mais predomina nos órgãos públicos ainda é o autocrático, que, mesmo assim, não pode ser 

julgado como o mais eficaz! 

84. Comentário: 

CERTO. 

A expressão “Educação Corporativa” é um conceito novo que muitas organizações utilizam para 

substituir os conceitos dos tradicionais departamentos de Treinamento e Desenvolvimento. 

Trata-se de um sistema integrado de desenvolvimento de pessoas pautado pela gestão de 

competências críticas ou essenciais, definido a partir das estratégias organizacionais. Para isso, 

buscam-se parcerias com universidades e criam-se as chamadas Universidades Corporativas. 

Por isso que o item faz menção a essa relação desse tipo de educação dinâmica com as 

mudanças ocorridas no ambiente organizacional. 

 

85. Comentário: 

CERTO. 

A ideia de valorizar é, além de um modelo de recompensa, um estilo de atrair os menos 

engajados aos propósitos organizacionais. 

Isso porque a gestão do desempenho procura estabelecer um compromisso mútuo entre a 

organização e o indivíduo. 

Nesse sentido, uma política de reconhecimento e valorização do desempenho permite que cada 

colaborador saiba exatamente quais são seus pontos fortes (aquilo em que poderá aplicar mais 

intensamente no trabalho) e pontos frágeis (aquilo que deverá ser objeto de melhoria através do 

treinamento ou desenvolvimento pessoal), ou seja, determinação da contribuição de cada membro 

organizacional e a melhoria do desempenho individual. 

86. Comentário: 

ERRADO. 

A própria afirmação do item é contraditória. Observe os destaques: 

“A retenção do conhecimento científico pelos administradores de uma instituição e o 

compartilhamento das experiências práticas entre técnicos e analistas, ainda que exista segregação 



 

clara das etapas de retenção e compartilhamento, promovem um adequado processo de gestão do 

conhecimento organizacional.” 

Ora, se há segregação clara, como podemos afirmar que o processo de gestão do conhecimento 

está ocorrendo de forma adequada? O conhecimento faz a diferença quando é bem gerido, e 

não quando há segregação! 

A gestão do conhecimento é um processo integrado destinado a criar, organizar, disseminar e 

intensificar o conhecimento para melhorar o desempenho global da organização.  
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