EXERCÍCIOS – COMO TRABALHAR EM EQUIPE – GERAÇÃO X

1) Identifique com a letra (G) o que significa GRUPO e com a letra (E) o que significa
EQUIPE.
a) ( ) reunião de pessoas por afinidades, ocorrendo benefícios
b) ( ) informações compartilhadas entre todos
c) ( ) o todo é maior que a soma das parte
d) ( )surgem conforme necessidade de contato social
e) ( ) as pessoas podem se juntar, sendo ou não membros.

2) Marque com um (X) a resposta certa:
a) ( ) nos grupos os objetivos são idênticos, a prática é de atividades comuns e não
são individualistas.
b) ( ) não há um planejamento e o poder é igual entre quem coordena e as tarefas
são definidas com clareza, não há restrições. São características da EQUIPE.
c) ( ) na EQUIPE os esforços dos indivíduos transparecem em nível de desempenho
maior que a soma das contribuições individuais.
d) ( ) os membros não devem renunciar um posicionamento pessoal em relação ao
grupo.
e) ( ) interação, comprometimento, transparência, são elementos do Grupo.
3) Identifique com um (X) a resposta certa.
Na gestão organizacional, as METAS, são:
a) ( ) motivadoras
b) ( ) as ações desenvolvidas não atingem as METAS
c) ( ) são quase propulsoras para a gestão organizacional
d) ( ) só compreendem o objetivo
e) ( ) não compreendem o valor e tempo

4) Marque a resposta certa com um (X).
A MOTIVAÇÃO DE EQUIPES, deve:
a) ( ) não omitir informações que poderiam ajudar a equipe a realizar a sua missão
b) ( ) não considerar os indicadores de desempenho
c) ( ) as tarefas não envolvem a rotina
d) ( ) as tarefas não são compartilhadas
e) ( ) as tarefas se confundem com os indicadores

5) Marque com um (X) a resposta certa
Entre as características da Geração X, num trabalho de EQUIPE, estão:
a) ( ) por vivenciar a era tecnológica, são inovadores.
b) ( ) são utópicos
c) ( ) não trabalham pelo coletivo
d) ( ) são de uma geração que expressa dependência.
e) ( ) são nascidos entre 1980 e 1985 e adolescência de meados da década de 1990
à de 2000.

RESPOSTAS:
1) A- Grupo
B-Equipe
C-Equipe
D-Grupo
E-Grupo

2)A resposta certa é a ©.
A (a) está errada, na expressão final, pois são INDIVIDUALIZADOS.
A (b) está ERRADA, pois há um planejamento com a distribuição desigual do poder entre
quem coordena e os demais integrantes da Equipe.
A (d) está ERRADA- devem renunciar, isto é trabalho de equipe.
A (e) está errada, pois são caraterísticas da Equipe e não de Grupo.

3)A resposta certa é (a)
As respostas b, c, d, e, estão erradas, pois as ações desenvolvidas atingem as METAS, são
propulsoras e compreendem o objetivo, valor e tempo.

4)A resposta certa é (a)
As respostas b, c, d, e, estão erradas, pois deve-se considerar os indicadores de
desempenho, as tarefas devem envolver a rotina, devem ser compartilhadas e não se
confundem com os indicadores.

5- A resposta certa é (a).
As respostas b, c, d, e, estão erradas, pois não são utópicos; trabalham pelo coletivo;
são de uma geração que expressa independência e não são nascidos entre 1980/1985
e a adolescência não foi nos meados da década de 1990 a 2000, esta é uma
característica da Geração Y.

