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EX.m ª (o)   Colega: 
 
 
Chamo-me Pedro Futi Franque, sou enfermeiro de Nível 1 no Hospital do Divino 

Espírito Santo, e encontro-me a realizar o Mestrado em Gestão Pública na Universidade 

dos Açores. Pretendo realizar uma dissertação sobre o tema: 

 
Análise dos Estilos de Gestão do Conflito predominantes em Ambiente Laboral dos 

Enfermeiros da ilha de S. Miguel 

 

Este tema despertou-me grande interesse, particularmente por observar durante o 

exercício profissional a existência de situações de conflito entre os elementos que 

compõem a equipa de enfermagem, o que por vezes suscita mal-estar. 

 Para o referido estudo tracei os seguintes objectivos: 

- Avaliar os estilos de gestão de conflito predominantes em enfermeiros; 

- Averiguar a existência de diferenças entre estilos de gestão de conflito mais 

utilizados em enfermagem e os resultados de investigações anteriores; 

- Averiguar as diferenças significativas nos estilos de gestão de conflito entre as 

variáveis demográfico / profissionais. 

Deste modo, para melhor compreensão do fenómeno em causa, solicito a sua 

participação, através do preenchimento deste questionário. De salientar que o referido 

questionário é anónimo. 

Depois de finalizar o trabalho, comprometo-me fornecer um exemplar ao vosso serviço, 

para que possam ter acesso aos resultados do mesmo.  

Os meus agradecimentos pela atenção dispensada 

 

 

         Obrigado 

                              

                            Pedro Futi Franque 
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QUESTIONÁRIO 
 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
 
 

O presente questionário destina-se a um estudo sobre “Análise dos Estilos de 

Gestão do Conflito predominantes em Ambiente Laboral dos Enfermeiros da Ilha de S. 

Miguel” no âmbito da dissertação do mestrado em Gestão Pública, na Universidade dos 

Açores. 

Responda a todas as questões o mais sincero e honestamente possível, de modo a 

que os resultados tenham interesse efectivo. Garante-se que apenas os responsáveis pelo 

estudo terão acesso aos resultados. 

Para que o anonimato seja garantido, agradeço que não escreva o seu nome em 

nenhuma folha do questionário. 

 
 

Por favor assinale com um X a resposta que corresponde a sua situação. Não se esqueça 

de verificar se respondeu a todas as afirmações. 

                    
 
 
I – AVALIAÇÃO DEMOGRÁFICA E PROFISSIONAL 
 
1. Idade 

Menos 

de 21 
21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 

Mais 

de 60 

         1          2          3          4          5          6 

 

2. Sexo  

Feminino...................................................................................................  1 
 
Masculino .................................................................................................. 2  
  
3. Estado civil 

  Solteiro .................................................................................................... 1 

  Casado / União de facto........................................................................... 2 

  Viúvo / Separado / Divorciado ................................................................ 3 
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4. Grau académico 

Curso Geral de enfermagem...................................................................... 1 

Bacharelato ................................................................................................ 2 

Licenciatura ............................................................................................... 3 

Mestrado .................................................................................................... 4 

Doutoramento ............................................................................................ 5 

5. Tem filhos? 

Sim............................................................................................................. 1 

Não ............................................................................................................ 0 

6. Categoria profissional 

Enfermeiro nível I...................................................................................... 1 

Enfermeiro graduado ................................................................................. 2 

Enfermeiro especialista ............................................................................. 3 

 

7. Serviço   

Hospital   1                                                                  Centro de Saúde   0    

 

8. Tempo de exercício profissional 

 

< 5 anos 5 – 10 anos 11 – 15 anos 16 – 20 anos 21 – 25 anos > 25 anos 

         1       2         3         4         5         6 

  

9. Horário semanal  

 

35 Horas semanais 0   ...                                      Mais de 35 horas semanais  1 

10. De quem foi a escolha da sua colocação no serviço em que actualmente 

trabalha? 

Escolha própria .......................................................................................... 1 

Escolha da instituição ................................................................................ 0 

 

11. Teve de início algum período de integração? 

Sim............................................................................................................. 1 

Não ............................................................................................................ 0 
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A) 

 As frases que se seguem referem-se a comportamentos que podem estar mais ou menos 

de acordo com a sua forma de agir perante uma situação de conflito no seu local de 

trabalho com o(s) seu(s) Chefe(s). 

 

Por favor, leia atentamente cada frase e assinale com um (X) a alternativa que 

corresponde ao seu caso, com base na escala que se segue: 

 
1- Discordo fortemente 
2- Discordo 
3- Indiferente 
4- Concordo 
5- Concordo fortemente 

 
1. Perante uma dificuldade de trabalho com o meu chefe, tento analisar a situação 

com ele para encontrar uma solução aceitável para ambos. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo                 Indiferente                  Concordo                Concordo 
fortemente                                                                                                                 fortemente 

 
2. Perante um problema de trabalho, geralmente tento satisfazer as necessidades do 

meu chefe. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                  Discordo                Indiferente                Concordo               Concordo 

                                         fortemente                                                                                                             fortemente 
 

3. Em questões de trabalho, procuro evitar que me coloquem numa situação difícil 
e tento não implicar ninguém no problema que tenho com o meu chefe. 

 
1.................... 2....................3.....................4...................5 

Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
4. Perante uma situação problemática com o meu chefe, tento integrar as minhas 

ideias e as suas para alcançar uma decisão conjunta. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                  Discordo             Indiferente               Concordo            Concordo 
fortemente                                                                                                     fortemente 

 
5. Procuro analisar com o meu chefe as soluções para os problemas que nos 

beneficiem a ambos. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
6. Quando se trata de problemas de trabalho, de um modo geral evito discutir 

abertamente com o meu chefe. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 
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7. Procuro encontrar caminhos intermédios no intuito de avançar para uma solução. 
  

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
8. Procuro utilizar todos os recursos ao meu alcance para que as minhas ideias 

sejam aceites. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
9. Uso o meu prestígio profissional e a autoridade conferida para pressionar em 

meu favor. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
10. Geralmente actuo como deseja o meu chefe. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
11. Usualmente acato os desejos do meu chefe. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
12. Perante uma situação problemática com o meu chefe, a informação que troco 

com ele é sempre verdadeira. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
13. Perante uma dificuldade de trabalho com o meu chefe, geralmente faço-lhe 

concessões. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
14. Usualmente proponho um caminho intermédio para romper com os pontos 

mortos (impasses). 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
15. Perante problemas de trabalho procuro conseguir acordos com o meu chefe. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
16. Tento não mostrar desacordo com o meu chefe. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 
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17. Evito confrontos com o meu chefe. 
  

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
18. Uso os meus conhecimentos e experiência profissional para que as decisões me 

favoreçam. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
19. No trabalho, de um modo geral acato as sugestões do meu chefe. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
20. Ao procurar soluções para um problema de trabalho com o meu chefe, por vezes 

tenho que ceder um pouco para conseguir algo. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
21. Perante uma situação problemática com o meu chefe, geralmente mostro-me 

firme para procurar impor o meu ponto de vista. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
22. Perante um problema de trabalho com o meu chefe, procuro colocar claramente 

os nossos interesses para que o problema seja resolvido da melhor forma 
possível. 

 
1.................... 2....................3.....................4...................5 

Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
23. Colaboro com o meu chefe para chegar a soluções aceitáveis para ambos. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
24. No trabalho, tento satisfazer as expectativas do meu chefe. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
25. Algumas vezes uso todos os recursos ao meu alcance para ganhar numa situação 

de concorrência com o meu chefe. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
26. Procuro não mostrar o meu desacordo com o meu chefe para evitar problemas. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 
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27. Tento evitar situações aborrecidas e desagradáveis com o meu chefe. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
28. Perante um problema de trabalho com o meu chefe, tento analisar conjuntamente 
a situação para conseguir uma compreensão adequada do mesmo. 

 
1.................... 2....................3.....................4...................5 

Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 9

B) 
 
As frases que se seguem referem-se a comportamentos que podem estar mais ou menos 

de acordo com a sua forma de agir perante uma situação de conflito no seu local de 

trabalho com o(s) seu(s) Subordinado(s). 

 

Por favor, leia atentamente cada frase e assinale com um (X) a alternativa que 

corresponde ao seu caso, com base na escala que se segue: 

 
                                    1- Discordo fortemente 

         2- Discordo 
          3-Indiferente 

                        4- Concordo 
                                    5- Concordo fortemente 
 

 
1. Perante uma dificuldade de trabalho com um subordinado, tento analisar a 

situação com ele para encontrar uma solução aceitável para ambos. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
2. Perante um problema de trabalho, geralmente tento satisfazer as necessidades do 

subordinado. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
3. Em questões de trabalho, procuro evitar que me coloquem numa situação difícil 

e tento não implicar ninguém no problema que tenho com um subordinado. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
4. Perante uma situação problemática com um subordinado, tento integrar as 

minhas ideias e as suas para alcançar uma decisão conjunta. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
5. Procuro analisar com o subordinado as soluções para os problemas que nos 

beneficiem a ambos. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
6. Quando se trata de problemas de trabalho, de um modo geral evito discutir 

abertamente com um subordinado. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 
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7. Procuro encontrar caminhos intermédios no intuito de avançar para uma solução. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
8. Procuro utilizar todos os recursos ao meu alcance para que as minhas ideias 

sejam aceites. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
9. Uso o meu prestígio profissional e a autoridade conferida para pressionar em 

meu favor. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
10. Geralmente actuo como desejam os meus subordinados. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
11. Usualmente acato os desejos dos meus subordinados. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
12. Perante uma situação problemática com um subordinado, a informação que 

troco com ele é sempre verdadeira. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
13. Perante uma dificuldade de trabalho com um subordinado, geralmente faço-lhe 

concessões. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
14. Usualmente proponho um caminho intermédio para romper com os pontos 

mortos (impasses). 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
15. Perante problemas de trabalho procuro conseguir acordos com os subordinados. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
16. Tento não mostrar desacordo com os subordinados. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 
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17. Evito confrontos com os subordinados. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
18. Uso os meus conhecimentos e experiência profissional para que as decisões me 

favoreçam. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
19. No trabalho, de um modo geral acato as sugestões dos subordinados. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
20. Ao procurar soluções para um problema de trabalho com um subordinado, por 

vezes tenho que ceder um pouco para conseguir algo. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
21. Perante uma situação problemática com um subordinado, geralmente mostro-

me firme para procurar impor o meu ponto de vista. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
22. Perante um problema de trabalho com um subordinado, procuro colocar 

claramente os nossos interesses para que o problema seja resolvido da melhor 
forma possível. 

 
1.................... 2....................3.....................4...................5 

Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
23. Colaboro com um subordinado para chegar a soluções aceitáveis para ambos. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
24. No trabalho, tento satisfazer as expectativas dos subordinados. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
25. Algumas vezes uso todos os recursos ao meu alcance para ganhar numa situação 

de concorrência com um subordinado. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
26. Procuro não mostrar o meu desacordo com um subordinado para evitar 

problemas. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 
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27. Tento evitar situações aborrecidas e desagradáveis com um subordinado. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
28. Perante um problema de trabalho com um subordinado, tento analisar 
conjuntamente a situação para conseguir uma compreensão adequada do mesmo. 

 
1.................... 2....................3.....................4...................5 

Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 
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C) 
 
As frases que se seguem referem-se a comportamentos que podem estar mais ou menos 

de acordo com a sua forma de agir perante uma situação de conflito no seu local de 

trabalho com o(s) seu(s) Colegas (s). 

 

Por favor, leia atentamente cada frase e assinale com um X a alternativa que 

corresponde ao seu caso, com base na escala que se segue: 

 
         1- Discordo fortemente 
         2- Discordo 
         3- Indiferente 

4- Concordo 
                                          5- Concordo fortemente 
 

1.Perante uma dificuldade de trabalho com um colega, tento analisar a situação com ele 

e encontrar uma solução que seja aceitável para ambos. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 

2. Quando surgem problemas de trabalho, tento satisfazer as necessidades do outro 

colega. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
3. Em questões de trabalho com outro colega., procuro evitar colocar-me numa situação 

difícil e envolver terceiros. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
4. Perante uma situação problemática com um colega, tento integrar as minhas ideias e 

as dele, de modo a alcançar uma decisão conjunta. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
5. Perante uma situação problemática com um colega, procuro encontrar com ele as 

soluções que nos beneficiem a ambos. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 
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6. Em geral, evito discutir abertamente com outros colegas problemas de trabalho 
 

 
1.................... 2....................3.....................4...................5 

Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
 

7. Quando surgem divergências, procuro encontrar caminhos e soluções intermédias.    
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 

8. Quando surgem divergências, procuro utilizar todos os recursos ao meu alcance para 

que as minhas ideias sejam aceites. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 

9. Uso o meu prestígio profissional e a autoridade conferida para pressionar no sentido 

de o processo avançar de forma que me seja favorável. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
10. Geralmente actuo como desejam os meus colegas. 

 
1.................... 2....................3.....................4...................5 

Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
11. Usualmente acato os desejos dos meus colegas. 

 
1.................... 2....................3.....................4...................5 

Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
12. Perante uma situação problemática com um colega, a informação que troco com ele 

é sempre verdadeira. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
 

13. Perante uma dificuldade de trabalho com um colega, geralmente faço-lhe 

concessões. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 
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14. Usualmente proponho um caminho intermédio para romper com os pontos mortos 

(impasses). 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
15. Perante problemas de trabalho procuro conseguir acordos com os meus colegas. 

 
1.................... 2....................3.....................4...................5 

Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
16. Tento não mostrar desacordo com um colega. 

 
1.................... 2....................3.....................4...................5 

Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
17. Evito confrontos com um colega. 

 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortement 

 

18. Uso os meus conhecimentos e experiência profissional para que as decisões me 

favoreçam. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
19. No trabalho, de um modo geral acato as sugestões dos meus colegas. 

 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
 

20. Ao procurar soluções para um problema de trabalho com um colega, por vezes 

tenho que ceder um pouco para conseguir o mais importante. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
21. Perante uma situação problemática com um colega, geralmente mostro-me firme 

para procurar impor o meu ponto de vista. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 
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22. Perante um problema de trabalho com um colega, procuro colocar claramente os 

nossos interesses para que o problema seja resolvido da melhor forma possível. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
23. Colaboro com um colega para chegar a soluções aceitáveis para ambos. 

 
1.................... 2....................3.....................4...................5 

Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
 
24. No trabalho, tento satisfazer as expectativas dos meus colegas. 

 
1.................... 2....................3.....................4...................5 

Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 

25. Algumas vezes uso todos os recursos ao meu alcance para ganhar numa situação de 

concorrência com um colega. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
26. Procuro não mostrar o meu desacordo com um colega para evitar problemas. 

 
1.................... 2....................3.....................4...................5 

Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
 
27. Tento evitar situações aborrecidas e desagradáveis com um colega. 
 

 
1.................... 2....................3.....................4...................5 

Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 
28. Perante um problema de trabalho com um colega, tento analisar conjuntamente a 

situação para conseguir uma compreensão adequada do mesmo. 
 

1.................... 2....................3.....................4...................5 
Discordo                 Discordo               Indiferente                  Concordo               Concordo 
fortemente                                                                                                             fortemente 

 

 

 

 

 

 

Desde já expresso os meus agradecimentos pela sua colaboração 


