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Marque a afirmação correta sobre os itens I, II e III acima:
a)

1ª Parte – Português
TEXTO 1

b)
c)

Os benefícios que o chocolate traz à saúde
23 de março de 2010

d)

Considerado um "pecado" para quem está de dieta, o
chocolate tem sido saudado como um alimento nutritivo,
graças aos altos níveis de antioxidantes contidos nele.
Uma outra substância encontrada no cacau, matéria-prima
do chocolate, conhecida como teobromina, é vista com
otimismo pela comunidade médica, já que auxilia na
manutenção do sistema nervoso.

e)

III está em desacordo com a norma padrão da
língua.
Só I e III estão corretas.
A II está errada porque define incorretamente o
emprego da forma verbal.
A I está incorreta por ignorar a conjugação à qual
os verbos pertencem.
Todas as afirmações contêm alguma inverdade.

TEXTO 2
O que torna os processadores Intel® Core™
2010 inteiramente novos tão inteligentes?

Um estudo recente realizado pela Imperial College London
mostrou que o chocolate pode auxiliar no tratamento de
tosses frequentes. Um outro composto, a feniletilamina,
tem um importante papel na hora de melhorar o humor,
enquanto os antioxidantes protegem a pele contra os raios
UV.
O chocolate preto, informou a pesquisa, também pode
ajudar o sistema cardiovascular, por conta das substâncias
contidas no cacau. Os benefícios à saúde são tantos que
alguns médicos têm recomendado o consumo de
chocolate no tratamento de algumas doenças.
01. O autor afirma que o chocolate tem altos níveis de
antioxidantes. Ele quer dizer que esse alimento:
a)
b)
c)
d)
e)

Possui elementos químicos em sua produção.
Contém substâncias que inibem a oxidação.
Inibe a produção de dióxido de carbono pelo
organismo.
Cura várias doenças.
Evita várias doenças.

1

Tecnologia Intel® HD Graphics
Prepare-se para encher os olhos com uma
experiência visual impressionante. A tecnologia
Intel® HD Graphics proporciona imagens mais
nítidas, cores mais vibrantes e áudio e vídeo
que parecem reais. E ela é integrada; não há
necessidade de adicionar uma placa gráfica
separada.

04. Assinale a alternativa que NÃO contém uma
característica da linguagem predominante no texto:

02. Segundo o texto:
a)

b)

c)
d)

e)

a)

O cacau, quando é matéria-prima do chocolate, é
responsável pela cura de inúmeras doenças
cardiovasculares.
Os antioxidantes que estão presentes no
chocolate
foram
considerados
únicos
responsáveis pela mudança de aspecto científico
do chocolate.
Algumas doenças serão tratadas exclusivamente
com substâncias retiradas do cacau.
Pesquisando os benefícios do alimento, cientistas
perceberam que uma de suas substâncias auxilia
o sistema nervoso.
As doenças do sistema nervoso encontraram sua
cura através do uso da teobromina.

03. Quanto aos verbos no texto:
I.
II.

III.

b)

c)
d)

e)

O objetivo da mensagem é persuadir o
destinatário, influenciando sua opinião sobre um
produto dentre os demais.
A mensagem emprega a linguagem típica da
função conativa embora a linguagem mais
adequada pra esse tipo de texto seja a apelativa.
É comum empregar-se verbos no imperativo.
Os verbos usados explicitam aquilo que o autor
almeja conseguir: a adoção de determinada
postura por parte do destinatário.
A mensagem é centralizada no receptor.

05. ‘E ela é integrada; não há necessidade de adicionar
uma placa gráfica separada.’
Assinale a alternativa que contém uma nova disposição do
período sem mudar-lhe o sentido:

‘contidos’, ‘encontrada’ e ‘conhecida’, funcionam
como adjetivos (qualificadores)
A
forma
verbal
‘mostrou’
denota
a
inconclusividade da pesquisa no período do qual
faz parte.
‘tem’, no segundo parágrafo, está no modo
indicativo tempo presente usado para afirmação
de uma verdade.
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a)
b)
c)
d)
e)

‘E ela é integrada e por isso não há necessidade
de adicionar uma placa gráfica separada.’
‘E ela é integrada se não há necessidade de
adicionar uma placa gráfica separada.’
‘Não há necessidade de adicionar uma placa
gráfica separada caso ela seja integrada.’
‘não há necessidade, nem ela é integrada, de
adicionar uma placa gráfica separada.;
‘E ela é integrada; mas há necessidade de
adicionar uma placa gráfica separada.’
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Texto 3

E se somos Severinos
iguais em tudo na vida,
morremos de morte igual,
mesma morte severina:
que é a morte de que se morre
de velhice antes dos trinta,
de emboscada antes dos vinte
de fome um pouco por dia
(de fraqueza e de doença
é que a morte severina
ataca em qualquer idade,
e até gente não nascida).
08. ‘o sangue,
que usamos tem pouca tinta.’
Qual a melhor análise do período acima?
a)

06. A partir da leitura e interpretação do texto podemos
concluir que:
I.
II.

III.

As expressões da língua atuam em dois planos
distintos: o figurativo e o literal.
A incompreensão se dá devido a duas
concepções diferentes da mesma língua,
provavelmente ligadas à variante social.
As palavras estabelecem entre si relações de
sentido e, no caso da charge revelaram intenções
e expectativas opostas dos interlocutores.

Podemos considerar correta(s):
a)
b)
c)
d)
e)

b)

c)
d)

e)

09. Assinale a alternativa correta acerca do emprego dos
vocábulos “Severino” e ‘severina’ e sua relação.

Todas.
Apenas a III.
I e II.
II e III.
Apenas II.

a)
b)

07. Marque a alternativa correta acerca da análise
linguística do texto:
a)

b)

c)
d)

e)

O autor criou uma metáfora para caracterizar a
anemia do sangue dos retirantes.
Podemos afirmar que ao referir-se apenas à
coloração do sangue com sendo ele todo, o autor
empregou o recurso da metonímia.
Ao afirmar ‘sangue que usamos’ o autor
empregou a figura da personificação.
O autor empregou para caracterizar o sangue
expressão usual no linguajar do povo nordestino
criando uma paráfrase da mesma.
O autor deu uma nova roupagem a um texto já
conhecido. É o recurso que denominamos como
‘intertexto’.

Houve desvio da norma padrão no emprego do
pronome demonstrativo na fala do motorista por
representar um elemento que está próximo de
quem se fala.
Se houvesse a troca da forma verbal ‘vai’, por
alguma das formas do verbo ‘chegar’, não teria
havido incompreensão por parte do interlocutor.
O emprego da conjunção condicional ‘si’, está de
acordo com a norma padrão da língua.
No caso de ‘mais’, em lugar da conjunção
adversativa foi empregado um advérbio de
intensidade.
Em lugar de ‘vai fazê’, o emprego da forma ‘fará’,
solucionaria o problema de incompreensão de
todo o enunciado.

c)

d)

e)

‘severina’ é um predicativo do sujeito ‘Severino’ e
ambos significam a mesma coisa.
“Severino” é um adjunto adnominal, palavra que
serve para individualizar todos os retirantes.
‘severina’, é sua forma feminina.
“Severino” é substantivo próprio e ‘severina’ um
adjetivo, tendo esses termos significados
semelhantes já que ‘severina’ caracteriza todo
aquele que vive como “Severino”.
Sintaticamente a palavra ‘severina’ é um adjunto
adnominal e seu significado advém da própria
exclusão do sujeito oracional ‘Severino.’
Tanto ‘Severino’ quanto ‘severina’ particularizam
seres de um único grupo e seus significados se
confundem dentro do próprio texto.

10. Assinale a alternativa correta:
a)

b)

TEXTO 4

c)

Somos muitos Severinos
iguais em tudo na vida:
na mesma cabeça grande
que a custo é que se equilibra,
no mesmo ventre crescido
sobre as mesmas pernas finas
e iguais também porque o sangue,
que usamos tem pouca tinta.

d)
e)
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Podemos afirmar que em ‘mesma morte severina’,
o advérbio concorda com o
substantivo
‘severina’.
Em ‘ e se somos severinos’, há uma conjunção
subordinativa integrante.
‘que é a morte’ ‘que’ é partícula de realce
possuindo função sintática definida.
‘morte igual’. O adjetivo ‘igual’ é um predicativo do
sujeito.
‘antes’, em todas as vezes que aparece no texto,
é adjunto adnominal de tempo.
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II.

O crescimento acelerado e desorganizado das
empresas,
ocasionando
uma
gradativa
complexidade na sua administração foi uma
origem desta abordagem.
Para Taylor, a organização e a Administração
devem ser estudadas e tratadas empiricamente e
não cientificamente.

2ª Parte – Conhecimentos Teoria Geral da
Administração
11. A Administração, desde os tempos da antigüidade,
teve suas primeiras ‘definições’ a partir dos pensamentos
de filósofos como, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

É correto afirmar que:

Sócrates
Platão
Aristóteles
Karl Marx
N.d.a.

12. O maior ponto de influência da Igreja Católica para a
Administração foi:
a)
b)
c)
d)
e)

Hierarquia de autoridade, um estado-maior e uma
coordenação funcional
A Igreja Católica não permitia opiniões e posições
contrárias aos seus dogmas.
Os monges franciscanos deixaram de lado a vida
material para dedicarem-se aos pobres.
As pinturas, esculturas e livros eram marcados
pela temática religiosa na Idade Média.
Sacerdotes católicos, em nome de Jesus Cristo,
montaram um gigantesco esquema para matar
todos os ‘hereges’ na Europa durante a Inquisição.

13. A Organização Militar influenciou o aparecimento das
Teorias da Administração. Resultam da organização militar
daquela época
I.
II.
III.

A organização linear.
O princípio da unidade de comando.
A escala hierárquica.
a)
b)
c)
d)
e)

b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
II e III estão corretas.
Há uma afirmativa incorreta.

16. Administração surgiu como ciência, através do
surgimento da chamada Escola de Administração
Científica (Taylor). Sobre isto, analise as afirmativas a
seguir:
I.

A improvisação deve ceder lugar ao planejamento,
e o empirismo à ciência.
A Falta de uniformidade das técnicas ou métodos
de trabalho era apreciada por Taylor como um
fator
que
contribuía
para
o
melhor
desenvolvimento da administração.
O principal objetivo da Administração deve ser o
de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão
e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao
empregado (identidade de interesses).
Taylor concluiu que a racionalização do trabalho
operário deveria ser logicamente acompanhada de
uma estruturação geral da empresa e que tornasse
coerente a aplicação de seus princípios.

II.

III.

IV.

É correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

Ao avanço tecnológico e descoberta de novas
formas de energia, substituindo o modo artesanal
por um industrial de produção.
Ao custeamento de preços.
Ao desemprego gerado pelas produções.
Às lutas por melhores condições de trabalho.
Às muitas horas de trabalho por dia por parte dos
trabalhadores juntamente aos castigos físicos dos
patrões.

15. Sobre a Abordagem Clássica da Administração,
analise as afirmativas a seguir:
I.

a)
b)
c)
d)
e)

I apenas.
II apenas.
I e II apenas.
II e III apenas.
I, II e III.

14. A Revolução Industrial teve início no século XVIII, na
Inglaterra, com a mecanização dos sistemas de produção,
foi decorrente da necessidade dos empresários, de
atender a demanda em expansão. A administração deve
tão somente à Revolução Industrial o conceito de
organização da empresa moderna, graças principalmente:
a)

III.

Podemos desmembrar a chamada Abordagem
Clássica da Administração em duas escolas
principais: Escola da Administração Científica
(Taylor) e Teoria Clássica da Administração
(Fayol).

Há uma afirmativa incorreta.
II e IV estão corretas.
I e III estão incorretas.
II e III estão corretas.
I, II e III estão incorretas.

17. O Estudo da Fadiga Humana tinha a finalidade de
identificar os principais causadores da fadiga humana, uma
vez que a fadiga era responsável por uma intensa queda
de produtividade, e predispõe o trabalhador a, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Diminuição da Produtividade.
Perda de Tempo.
Fortalecimento dos músculos.
Acidentes.
Diminuição da Capacidade de Esforço.

18. A análise do trabalho consistia em decompor cada
tarefa e cada operação da tarefa em uma série ordenada
de movimentos simples. Essa análise apresentou as
seguintes vantagens:
I.
II.
III.
IV.

Grupo 01 - Cargo 16 – Professor Auxiliar – Empreendedorismo.

Página 3 de 7

Eliminar os movimentos inúteis e substituí-los por
outros mais eficazes;
Tornar mais racional a seleção e treinamento de
pessoal;
Melhorar a eficiência do operário e o rendimento
da produção;
Distribuir uniformemente o trabalho, para que não
haja períodos de falta ou excesso de trabalho;
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a)
b)
c)
d)
e)

d)
e)

I e II.
I, II e IV.
II e III.
II, III e IV.
I, II, III e IV.

22. Sobre a identificação de oportunidades marque V para
afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s):

19. O desenho de cargos é a maneira pela qual um cargo
é criado, projetado e combinado com outros cargos para
execução das tarefas maiores. A simplificação no desenho
de cargos manuais permite as seguintes vantagens,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

( ) A busca de oportunidades para novos produtos e
serviços reveste-se de mínima importância porque
ajuda a dinamizar a formação e o crescimento do
empreendedor, adequados as suas características
pessoais e ao nicho de mercado no qual irá se
instalar.
( ) Oportunidades surgem para o futuro consultor no
decorrer do seu dia-a-dia e muitos novos negócios
são desenvolvidos a partir dessas oportunidades
que praticamente “batem a porta”, “imploram” para
serem identificadas e aproveitadas.
( ) Uma oportunidade de negócio pode ser entendida
como uma circunstância ocasião ou rumo de ação,
que deve apresentar o caráter de adequabilidade e
conveniência, valendo a pena ser seguida e
explorada.
( ) Uma oportunidade é percebida pelo próprio
interessado ou a ele é levada por alguém ou um
consultor que tem a competência de abordar
outros pontos que lhe favorecem tomar a melhor
decisão.

Admissão de empregados com qualificações
mínimas e salários menores.
Aumento dos custos de treinamento.
Redução da possibilidade de erros na execução.
Facilidade de supervisão.
Aumento da eficiência do trabalhador.

20. A Teoria Clássica da Administração' foi idealizada por
Henri Fayol. Ele tentou definir os Princípios Gerais de
Administração. Segundo Fayol, o princípio que consiste em
visualizar um plano e assegurar seu sucesso recebe a
seguinte denominação:
a)
b)
c)
d)
e)

II e IV.
É correto o que se afirma em
todas as alternativas.

Divisão do trabalho.
Unidade de direção.
Iniciativa.
Cadeia escalar.
Centralização.

A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

3ª Parte – Conhecimentos Específicos
21. Sobre o empreendedorismo analise as afirmativas
abaixo:
I.

II.

III.

IV.

V.

Empreendedorismo é o estudo voltado para o
desenvolvimento de competências e habilidades
relacionadas à criação de um projeto (técnico,
científico, empresarial). Tem origem no termo
empreender que significa realizar, fazer ou
executar.
O empreendedor é aquele que apresenta
determinadas habilidades e competência para
criar, abrir e gerir um negócio, gerando
resultados positivos.
O empreendedorismo é essencial para a geração
de riquezas dentro de um país, promovendo o
crescimento econômico e melhorando as
condições de vida da população.
Empreendedor é o termo utilizado para qualificar,
ou especificar, principalmente, aquele indivíduo
que detém uma forma especial, inovadora, de se
dedicar às atividades de organização.
O empreendedor é o profissional inovador
que modifica, com sua forma de agir,
qualquer área do conhecimento humano.
Também é utilizado – no cenário
econômico – para designar o fundador de
uma empresa ou entidade, aquele que
construiu tudo a duras custas, criando o
que ainda não existia.

23. Sobre as características de um empreendedor marque
a alternativa INCORRETA:

É correto o que se afirma em:
a)
b)
c)

F, V, V, V.
F, V, F, V.
V, F, V, F.
F, F, V, V.
V, V, V, F.

I, II e III.
III, IV e V.
IV e V.
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a)

b)

c)

d)

e)

Aceitação do risco – o empreendedor aceita
riscos, ainda que muitas vezes seja cauteloso e
precavido contra o risco.
Ambição – o empreendedor procura fazer sempre
mais e melhor, nunca se contentando com o que
já atingiu. Não tentar progredir significa estagnar
e um empreendedor deve ter a ambição de
chegar um pouco mais além do que da última vez.
Autoconfiança – o empreendedor não tem
autoconfiança, acredita em seus colaborados. Se
acreditasse, seria difícil tomar a iniciativa. A
crença em si mesmo faz o indivíduo arriscar
menos, ousar, oferecer-se para realizar tarefas
desafiadoras, enfim, torna-o mais empreendedor.
Auto-motivação e entusiasmo – pessoas
empreendedoras são capazes de auto motivação
relacionada com desafios e tarefas em que
acreditam. Não necessita de prêmios externos,
como compensação financeira. A sua motivação
permite entusiasmarem-se com suas idéias e
projetos.
Capacidade de trabalho em equipe – o
empreendedor cria equipa, delega, acredita nos
outros e obtém resultados por meio de outros
indivíduos.
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24. Não é uma fase do processo empreendedor:
a)
b)
c)
d)
e)

28. A empresa é titulada por um só indivíduo que atua
sem separação jurídica entre os seus bens pessoais e os
seus negócios. O empresário responde de forma ilimitada
pelas dívidas contraídas no exercício da sua atividade
perante os seus credores com todos os bens que integram
o seu patrimônio:

Identificar e avaliar a oportunidade.
Desenvolver um sistema burocrático.
Desenvolver o plano de negocio.
Determinar e captar recursos necessários.
Gerir a empresa criada.

a)
25. Este é um item de muita importância no perfil do
empreendedor. Não são poucos que abrem um negócio
que não tem vida longa. Há sempre um recomeço. Este
item está muito ligado à perseverança e a motivação:
a)
b)
c)
d)
e)

b)
c)
d)
e)

Autoconfiança
Iniciativa
Criatividade
Resistência à frustração
Flexibilidade

29. Sobre os Requisitos para a constituição de uma
sociedade comercial marque a alternativa INCORRETA:
a)
b)
c)

26. Referente ao plano de negócios marque V para
afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s):
( ) A elaboração de um Plano de negócio é
fundamental para o empreendedor, não somente
para a busca de recursos, mas, principalmente,
como forma de sistematizar suas idéias e planejar
de forma mais eficiente, antes de entrar de cabeça
em um mercado sempre competitivo.
( ) O Plano de Negócio deve ajudá-lo a responder
questões importantes relativas ao seu negócio
antes de seu lançamento. Não é incomum
mudanças profundas no projeto ou até mesmo o
abandono da idéia inicial, quando se começa a
pesquisar e checar as suposições iniciais para a
montagem do Plano de Negócio.
( ) Para auxiliar na montagem do plano é importante
um modelo que sirva como uma espécie de roteiro
na construção de seu Plano de Negócio.
( ) Se você pretende usar o seu Plano de Negócio
para levantar recursos, é ótimo que você capriche
na apresentação, porém, mais importante que isso
é a consistência dos dados que embasarão o seu
projeto. Seja conservador em suas análises e,
principalmente, em suas estimativas financeiras,
pois a fase da euforia já passou.

d)
e)

V, F, V, F.
F, V, F, V.
V, V, F, F.
V, V, V, V.
F, F, F, V.

I.

II.

III.

O plano financeiro deve apresentar como a
empresa se comportará ao longo do tempo do
ponto de vista financeiro, descrições e cenários,
pressupostos críticos, situação histórica, fluxo de
caixa, análise do investimento, demonstrativo de
resultados, projeções de balanços e outros
indicadores.
Ele pode ser usado para conduzir suas atividades
fora dos parâmetros planejados, corrigir
distorções, não adaptar-se a novas variáveis
decorrentes de mudanças na conjuntura, e
projetar novos investimentos com base em um
nível de crescimento previsto e desejado.
Independente do investidor, você precisará de
projeções financeiras sólidas e o plano financeiro
é fundamental. Para a maioria das pessoas, a
parte financeira é a parte mais importante do
plano de negócios.
No plano financeiro, apresentam-se, em números,
todas as ações planejadas para a empresa.

É correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

27. É um documento com o objetivo de estruturar as
principais idéias e opções que o empreendedor analisará
para decidir quanto à viabilidade da empresa a ser criada:
a)
b)
c)
d)
e)

Pluralidade de partes.
Obrigação de contribuir com bens ou serviços.
Objetivo de exercer em comum uma determinada
atividade econômica.
Que o objeto seja comercial.
Possibilidade do aumento dos custos fiscais.

30. Referente ao plano financeiro analise as proposições
abaixo:

IV.

A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

Empresa individual / Empresário em nome
individual.
Sociedades Unipessoais por Quotas.
Estabelecimento Individual de Responsabilidade
Limitada.
Sociedade anônima.
Sociedades por Quotas.

I, II e III.
II, III e IV.
I, II e IV.
I, III e IV.
É correto o que se afirma em todas as
proposições.

31. Sobre o plano de marketing marque a alternativa
INCORRETA:

Plano de Marketing.
Plano Financeiro.
Plano de negócio.
Desenvolvimento de produtos.
Nenhuma das alternativas.

a)
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O plano de marketing é o guia para a empresa
saber exatamente o mercado em que quer atuar.
Serve para estabelecer objetivos, metas e
estratégias envolvendo produto, preço, promoção
e ponto-de-venda, que formam o composto de
marketing (os 4 Ps). Ele faz parte do plano
estratégico de uma empresa e mostra a relação
entre o produto e o mercado, com a finalidade de
ordenar as estratégias das empresas.
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b)

c)

d)

e)

Um plano de marketing não identifica as
oportunidades que podem gerar bons resultados
para a organização, sem mostrar como penetrar
com sucesso para obter as posições desejadas
nos mercados.
O plano de marketing é à base do plano
estratégico, pois determina, através de estudos
de mercado, até mesmo o que, como e quando
será produzido um bem, serviço ou idéia para a
posterior venda a indivíduos ou grupos.
Um plano de marketing bem feito ajuda os
membros do departamento de marketing a
reconhecer onde seus esforços devem estar
concentrados e a observar e tirar o melhor
proveito das oportunidades no mercado.
Também proporciona um meio de medir o
desempenho do departamento de marketing pela
comparação dos resultados com os objetivos.

e)

35. Sobre o empreendedorismo marque
afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s):

c)
d)
e)

Missão do negócio.
Análise do ambiente externo e interno
(oportunidades & ameaças e pontos fortes &
fraquezas).
Formulação de metas.
Implementação.
Cálculo do custo médio ponderado do capital.

33. Nesta seção do plano de negocio é onde você define
os rumos de sua empresa, sua situação atual, suas metas
e objetivos de negócio, bem como a descrição da visão e
missão de sua empresa. É a base para o desenvolvimento
e implantação das demais ações de sua empresa:
a)
b)
c)
d)
e)

a)

b)

c)

d)

para

A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

Planejamento estratégico do empreendimento.
Produtos e Serviços.
Análise de mercado.
Plano de marketing.
Sumário executivo.

34. “Determinar e captar os recursos necessários” é uma
fase para efetivação do processo empreendedor usado
para:

V

( ) Empreendedorismo é a criação de valor por
pessoas e organizações trabalhando juntas para
implementar uma idéia por meio da aplicação de
criatividade, capacidade de transformar e o desejo
de tomar aquilo que comumente se chamaria de
risco.
( ) Empreendedorismo é a habilidade de se conceber
e estabelecer algo partindo de muito pouco ou
quase nada.
( ) Empreendedorismo é o ato de aproveitar
oportunidades,
inovar,
planejar,
arriscar,
empenhar, ser perseverante, acreditar na idéia e
transformar em realidade, este ato se aplica em
qualquer área, seja um novo negócio, seja um
novo processo ou um novo produto, um novo
método, tanto faz.
( ) O empreendedor tem como característica básica o
espírito criativo e pesquisador. Ele está
constantemente buscando novos caminhos e
novas soluções, sempre tendo em vista as
necessidades das pessoas.

32. Marque a alternativa que não é uma etapa para a
formulação do plano de marketing:
a)
b)

O empreendedor deve reconhecer as suas
limitações, recrutar uma excelente equipe de
trabalho para ajudá-lo na gestão da empresa,
implementando ações que minimizem os
problemas e maximizem os lucros, ou seja,
produza mais, com o mínimo de recursos
necessários.

V, F, V, F.
F, V, F, V.
V, V, V, F.
V, V, V, V.
F, F, F, V.

36. Sobre oportunidades de negócios na internet marque a
alternativa INCORRETA:

Usada para identificar a oportunidade e analisar a
sua potencialidade no que se refere a itens como:
necessidades de mercado, potencial da
concorrência e de mercado e ciclo de vida do
produto.
É
uma
parte
importante
do
processo
empreendedor. Um negócio bem planejado terá
mais oportunidades de sucesso do que um sem
planejamento, na mesma igualdade de condições.
É uma fase do processo empreendedor onde o
empreendedor deve utilizar a sua capacidade de
planejamento e habilidade de negociação para
relacionar no mercado as melhores alternativas
de financiamento para seu negócio, ou seja, que
lhe ofereçam uma melhor relação custo benefício.
Gerir a empresa pode parecer à parte mais fácil
do processo empreendedor, pois já foi identificada
a oportunidade, desenvolvido o plano de negócios
e relacionada à fonte de financiamento.

a)

b)

c)
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Para os analistas de novos negócios, mais
importante do que um bom projeto de ecommerce, é o perfil e o grau de
comprometimento do empreendedor com o seu
negócio. E comprometimento só é possível, se
você gostar do que faz. É por esse motivo que,
antes de montar um negócio, a primeira coisa a
ser pensada em relação às inúmeras
oportunidades de negócios que se apresentam na
Internet é qual dessas oportunidades realmente
lhe são atrativas e lhe darão satisfação em
dedicar muitas e muitas horas de trabalho? Só
assim você poderá utilizar todo o seu potencial
para montar um negócio vencedor na Internet.
Se a idéia for um hobby para sua diversão, você
não precisa se preocupar com isso. Porém, se
você quer montar um negócio de e-commerce
bem sucedido e que lhe dê um retorno financeiro
aceitável, é preciso analisar criteriosamente cada
uma das oportunidades de negócios que se
apresentam.
Existem na Internet, negócios que podem ser
muito lucrativos e mudar a sua vida; existem
negócios que podem oferecer alguma margem de
retorno financeiro e podem ser excelentes
complementos à sua atividade principal.
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d)

e)

Também existe, negócios cujas características
inviabilizam um modelo lucrativo e deverá ser
encarado mais como um hobby. Por esse motivo
é fundamental a pesquisa e análise do segmento
antes de iniciar o seu projeto de e-commerce.
O ato de vender ou comprar pela internet é em si
um mal exemplo de comércio eletrônico. O
mercado mundial está absorvendo o comércio
eletrônico em grande escala. Muitos ramos da
economia agora estão ligadas ao comércio
eletrônico.

37. Esse Modelo de negocio na web é tradicional baseado
em instalações físicas e que utiliza a rede como mais um
canal de comercialização para os seus produtos:
a)
b)
c)
d)
e)

É correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

40. É uma característica que o empreendedor precisa
saber definir objetivos, orientar a realização de tarefas,
combinar métodos e procedimentos práticos, incentivar
pessoas no rumo das metas definidas e produzir condições
de relacionamento equilibrado entre a equipe de trabalho
em torno do empreendimento.
a)
b)
c)
d)
e)

Comércio Misto
Mercantil
Comércio virtual puro
Mercantil Direto
Portal Vertical

38. Modelos de negócios dos chamados facilitadores de
negócios na Internet. São sites que facilitam e estimulam a
realização de transações, através da manutenção de um
ambiente virtual, que coloca em contato e aproxima os
fornecedores e os potenciais compradores:
a)
b)
c)
d)
e)

Comércio virtual
Publicidade
Corretagem
Leilões on-line
Nenhuma das alternativas

39. Sobre as características do empreendedor analise as
afirmativas abaixo:
I.

II.

III.

IV.

V.

I, II, III e IV.
I, II e III.
III, IV e V.
II, IV e V.
É correto o que se afirma em todas as
alternativas.

Conhecimentos técnicos – para ser um
empreendedor não basta possuir características
empreendedoras;
é
preciso
adquirir
conhecimentos técnicos, daí que a formação em
empreendedorismo seja fundamental para um
empreendedor adquirir e/ou melhorar os seus
conhecimentos.
Controle – o empreendedor acredita que a sua
realização depende de si mesmo e não de forças
externas sobre as quais não tem controle. Ele vêse com capacidade para se controlar a si mesmo
e para influenciar o meio de tal modo que possa
atingir os seus objetivos.
Criatividade – à medida que a concorrência se
intensifica, a necessidade de criar novas coisas
em novos mercados também aumenta. Já não é
suficiente fazer a mesma coisa de maneira
melhor. Pelo contrário, é preciso que o
empreendedor vá mais longe, apostando na
criatividade, para que os negócios possam evoluir
com as mudanças.
Decisão e responsabilidade – o empreendedor
deve definir metas e conseqüentemente tentar
atingi-las, sempre com um espírito positivo, sem
se deixar abater por algo que corra mal.
Determinação – o empreendedor não fica à
espera que os outros decidam por ele. Ele toma
decisões e aceita à responsabilidade que
acarreta.
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Assumir riscos
Aproveitar oportunidades
Tomar decisões
Ser líder
Ser independente

FIM DO CADERNO

