
 

Questionário sobre 

Percepção do Apoio Organizacional 

 

 

O presente questionário tem como objectivo estudar a percepção que as pessoas têm relativamente ao 

apoio dado pela Organização onde trabalham. 

Por favor, responda a todas as questões; não deixe nenhuma por fazer. As respostas dadas são 

confidenciais. 

A sua colaboração será importante para se compreender melhor as pessoas e poder ajudá-las. 

Obrigada pela sua colaboração. 
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Instruções 

 

Apresentam-se de seguida várias afirmações que procuram descrever as opiniões que pode ter sobre o 

trabalho na Organização a que pertence. 

Para cada afirmação, assinale o número que melhor descreve o seu grau de concordância e a resposta que 

melhor traduz a sua opinião sobre a Organização. Para indicar as respostas, utilize a seguinte escala: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Discordo 

Parcialmente 

Não 

concordo 

nem discordo 

Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

 

       
1 2 3 4 5 6 7 

1. 
 A Organização valoriza a minha contribuição para o seu 

bem-estar.  
      

2. 
Se a Organização pudesse contratar alguém para me 

substituir por um salário mais baixo, fá-lo-ia.  
      

3. 
A Organização não reconhece qualquer esforço extra da 

minha parte.  
      

4. 
A Organização tem em grande consideração os meus 

objectivos e valores.  
      

5. 
A Organização compreenderia uma ausência prolongada 

da minha parte por motivo de doença.  
      

 

Nº__________ 
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1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Discordo 

Parcialmente 

Não 

concordo 

nem discordo 

Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

      

  

6. 
A Organização ignoraria qualquer reclamação feita por 

mim.  
      

7. 
A Organização não tem em consideração os meus 

interesses quando toma decisões que me afectam.  
      

8. 
A Organização está disponível para me apoiar quando eu 

tenho um problema.  
      

9. 
A Organização preocupa-se de facto com o meu bem-

estar.  
      

10. 

A Organização está disposta a esforçar-se, de forma a 

apoiar-me no desempenho da minha função no melhor 

das minhas capacidades.  
      

11. 
A Organização não iria compreender a minha ausência 

devido a um problema pessoal.  
      

12. 
Se a Organização encontrasse uma forma mais eficiente 

de realizar o meu trabalho, substituir-me-ia.  
      

13. A Organização perdoaria um equívoco da minha parte. 
 

      

14. 
Bastaria uma pequena diminuição ao nível do meu 

desempenho para a Organização me querer substituir.  
      

15. 
A Organização julga que tem pouco a ganhar em ter-me 

como colaborador(a) durante o resto da minha carreira.  
      

16. 
A Organização concede-me poucas oportunidades de 

progressão na carreira.  
      

17. 
 Mesmo que eu fizesse o melhor trabalho possível, a 

Organização não se aperceberia.  
      

18. 
A Organização daria resposta a um pedido razoável para 

uma mudança nas minhas condições de trabalho.  
      

19. 

Se a minha posição fosse temporariamente suspensa, a 

Organização preferiria contratar alguém novo a readmitir-

me.  
      

20. 
A Organização está disposta a ajudar-me quando eu 

preciso de um favor especial.  
      

21. 
A Organização preocupa-se com a minha satisfação no 

trabalho.  
      

22. 
Se a Organização tivesse oportunidade, aproveitar-se-ia 

de mim.  
      

 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Discordo 

Parcialmente 

Não 

concordo 

nem discordo 

Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

 

23. 
A Organização demonstra muito pouca preocupação por 

mim.  
      

24. 
Se eu decidisse despedir-me, a Organização tentaria 

convencer-me a ficar.  
      

25. A Organização preocupa-se com as minhas opiniões. 
 

      

26. 
A Organização acha que contratar-me foi definitivamente 

um erro.  
      

27. A Organização tem orgulho no meu trabalho. 
 

      

28. 
A Organização preocupa-se mais em obter lucros do que 

comigo.  
      

29. 
A Organização compreenderia se eu não conseguisse 

terminar uma tarefa a tempo.  
      

30. 
Se a Organização tivesse um lucro maior, consideraria 

aumentar o meu salário.  
      

31. 
A Organização crê que qualquer pessoa poderia 

desempenhar o meu trabalho tão bem como eu.  
      

32. 
A Organização não está preocupada em pagar-me o que 

eu mereço.  
      

33. 
A Organização pretende atribuir-me a melhor função para 

a qual eu esteja qualificado(a).  
      

34. 

Se a minha função fosse eliminada, a Organização 

preferiria despedir-me a transferir-me para uma nova 

função.  
      

35. 
A Organização tenta tornar a minha função o mais 

interessante possível.  
      

36. 
Os meus superiores estão orgulhosos que eu faça parte 

desta Organização.  
      

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 


