Questionário de Motivações
Você deverá escolher apenas uma das três alternativas propostas em cada uma das
dez questões.

Se fosse possível moldar os filhos ao nosso
gosto, como gostaria que fossem os seus?
4. Pessoas realizadoras e cheias de iniciativa;
5. Pessoas compreensivas e tolerantes;
6. Pessoas influentes e líderes na sociedade.

Três empregos são oferecidos na mesma
organização. Com os mesmos salários. Mas as
funções são diferentes. Qual você escolheria?
7. Planejar projetos novos;
8. Apaziguar conflitos e promover o bom
relacionamento entre as pessoas;
9. Dirigir um projeto importante.
A pesquisa que mais lhe interessaria:
10. Uma pesquisa de clima motivacional;
11. Uma pesquisa sobre centros de poder;
12. Uma pesquisa técnico-científica.
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Você foi encarregado de executar um determinado projeto e tem carta branca para agir.
O que você acharia importante fazer logo:
1. Definir os objetivos e as dificuldades que
poderão surgir;
2. Escolher pessoas companheiras e de sua
confiança para trabalhar com você;
3. Estabelecer claramente as normas que
irão reger o bom andamento do projeto.
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Qual a qualidade de liderança que
mais valoriza?
13. Capacidade de planejar e executar?
14. Capacidade de estimular e persuadir?
15. Capacidade de compreender e tolerar?
Onde você preferiria empregar dinheiro?
16. Num projeto imobiliário?
17. Numa campanha contra tóxicos?
18. Em assistência aos menores carentes?
Supondo que os vencimentos e o horário
de trabalho fossem os mesmos para três
cargos e supondo que tivesse competência para todos, qual escolheria?
19. Ser assistente de um conselheiro
matrimonial;
20. Ser assistente de um deputado federal;
21. Ser assistente de um executivo para
novos negócios.

Imagine três mesas, cada uma com três convidados. De qual delas gostaria de participar?
22. Santos Dumond, Osvaldo Crus e Barão
de Mauá;
23. Getúlio Vargas, Tancredo Neves e Juscelino Kubitschek;
24. Celso Furtado, Betinho e João Paulo ll.
A organização da qual mais se orgulharia
em ser membro efetivo:
25. NASA – National Aeronautics and
Space Administration;
26. UNESCO – Org. Das Nações Unidas
para a educação, a ciência e a cultura;
27. ONU – Organização das Nações Unidas.
Sem considerar o preço, qual o presente
que mais lhe agradaria receber?
28. Uma coleção de moedas;
29. Uma máquina fotográfica;
30. Um álbum de família.

Identificação de sua motivação predominante

Motivo de realização:
Itens 1, 4, 7, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 29.

Total _______

Motivo de afiliação:
Itens 2, 5, 8, 10, 15, 18, 19, 24, 26, 30.

Total _______

Motivo de poder:
Itens 3, 6, 9, 11, 14, 17, 20, 23, 27, 28.

Total _______
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Respostas relacionadas a:

17

