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Escolha ser líder! Evita a espiral descendente da co-dependência Prof. Mozart Fernandes

1- Muitas de nossas modernas práticas gerenciais vêm da Era Industrial, nos fazendo acreditar:
I) Que é possível controlar e gerenciar pessoas, nos dando uma visão contábil que torna as pessoas despesas
e as máquinas, ativos.
II) As pessoas são postas na demonstração de lucros e perdas como uma despesa.
III) Os gerentes de hoje ainda aplicam o modelo de liberdade total da Era Industrial aos trabalhadores do conhecimento, gerenciando as pessoas como se fossem coisas.
IV) Os equipamentos entram no balancete como um investimento.
A) Todas estão corretas.
B) I, II e IV estão corretas.
C) III e IV estão erradas.
D) II e IV estão erradas.
E) Todas estão erradas.
2- A afirmação: “Um “trabalhador do conhecimento” de qualidade é tão valioso que ao liberar seu potencial dá às organizações uma extraordinária oportunidade de crescimento dos resultados. Os trabalhadores do conhecimento são um elo com todos os demais gestores da organização”. Está:
A) Correta.
B) Errada.
C) Não faz parte desse contexto.
D) Meio certo e meio errada.
E) Nenhuma das anteriores.
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3- A maioria das pessoas pensa na liderança como se fosse ______________ e, portanto, não se vêem como líderes. Escolher a liderança é __________________ que tem que ser
____________________, somente assim a liderança pode ser vista como _______________..
A) uma opção - uma ação - conquistada - deveria ser vista.
B) uma escolha - influência - adquirida - um processo.
C) uma posição - uma liberdade - conquistada - uma escolha.
D) autêntica - uma conquista - vitória - vista - uma prática verdadeira.
E) verdadeira - um movimento - valorizado - uma vitória.
4- Os seres humanos não são coisas, são seres com quatro dimensões: corpo, mente, coração e espírito.
Podemos também chamar de dimensões:
I) Física/Social
II) Social/Emocional
III) Mental/Espiritual
IV) Física/Econômica
V) Mental
VI) Social/Econômica
VII) Espiritual
VIII) Social/Emocional
A) I, II, III e IV estão corretas.
B) V, VI, VII e VIII estão corretas.
C) I, III, V e VIII estão erradas.
D) IV, V, VI e VII estão erradas.
E) IV, V, VII e VIII estão corretas.
5- Leia o texto e responda se você considera...
Muitas das grandes mudanças culturais começaram com a escolha de uma pessoa, às vezes esta pessoa foi
um líder formal, outras vezes foi um profissional qualquer. Essas pessoas, primeiro mudaram de dentro para
fora, através de sua autoridade moral inspiraram e moveram outras pessoas. Tais pessoas tinham um profundo
senso de identidade, descobriram sua força e seus talentos, usaram-nos para atender necessidades e obtiveram
resultados. A cultura foi atraída para a visão delas e para elas, tornando-as ilhas de excelência num mar de
mediocridade. Essas pessoas recorreram à sua verdadeira natureza e a seus dons, em resumo, encontram e
usam a sua voz interior, aplicando os princípios da pessoa integral: corpo, mente, coração e espírito. Além disto,
inspiram os outros a acharem a sua própria voz por meio dos mesmos princípios.
A) Verdadeira.
B) Falsa.
C) Não faz sentido hoje.
D) Somente um conjunto de palavras bem elaboradas.
E) Nenhuma das anteriores.
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6- Leia o texto e responda se você considera...
Muitas de nossas modernas práticas gerenciais vêm da Era Industrial, nos fazendo acreditar que é possível controlar e gerenciar pessoas, nos dando uma visão contábil que torna as pessoas despesas e as máquinas, ativos.
As pessoas são postas na demonstração de lucros e perdas como uma despesa; os equipamentos entram no
balancete como um investimento. Os gerentes de hoje ainda aplicam o modelo de controle da Era Industrial aos
trabalhadores do conhecimento, gerenciando as pessoas como se fossem coisas.
A) Diante da era do conhecimento, este texto não faz sentido.
B) 100% falsa.
C) Parcialmente verdadeira.
D) 100% verdadeira.
E) Um mero jogo de palavras, pois o que sempre interessa são os resultados.
7- A cultura da co-dependência acaba por _________________ até o ponto que ninguém assume
___________________ e os líderes e seguidores confirmam seus _________________
num pacto inconsciente, ______________ de sua autonomia.
A) se ajustar - verdadeiramente - resultados - fazendo parte
B) se institucionalizar - responsabilidades - papéis - abrindo mão
C) ser verdade - diretamente - desígnios - assumindo o posto
D) tomar a decisão - as escolhas - comportamentos - abrindo a mão
E) culparem a organização - responsabilidades - papéis - tomando conta
GABARITO
1- B
2- B
3- C
4- E
5- A
6- D
7- B
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