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QUESTÕES 

1. Observe as frases abaixo em relação ao PLANO DE 
NEGÓCIO. 

I - Um plano de negócio escrito é o roteiro para as atividades de 
uma empresa; 

II - A relação entre planejamento de negócios e a sobrevivência 
da organização, na perspectiva da Teoria Institucional, indica 
que a implementação de um plano de negócios gera maior 
legitimidade; 

III - O plano de negócios permite a clara identificação de 
potenciais erros ainda na fase de maturação da ideia;  

IV - O plano de negócios constitui a base para as atividades 
empresariais, e formaliza no papel as ideias criativas do 
empreendedor para atender às necessidades do público-alvo por 
determinado produto ou serviço. 

Qual a única alternativa abaixo que está CORRETA? 

A) I e II 

B) II e III 

C) I, III e IV 

D) I, II, III e IV 

 

___________________________________________________ 

2. Leia o texto: 

"De acordo com um levantamento divulgado pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 

Fonte: SEBRAE 

 

Com base nos estudos feitos sobre o tema acima, qual das 
afirmativas abaixo está CORRETA? 

A) Os empreendedores informais trabalham com a legalização 
do governo, ou seja, pagam impostos e têm garantias 
trabalhistas. 

B) O empreendedorismo verde é composto por organizações 
que se preocupam em como suas ações impactam na 
lucratividade organizacional. 

C) O empreendedorismo social diz respeito a empresas que são 
criadas com o objetivo de solucionar um problema da 
sociedade, meio ambiente, formação profissional, área da 
saúde, entre outros. 

D) O empreendedorismo individual diz respeito às pessoas que 
abrem negócios para empresas de grande porte. 

 

___________________________________________________ 

3. Observe as frases abaixo em relação à Gestão 
Empreendedora: 

I- A ação empreendedora está associada à forma de desenvolver 
uma função inovadora que gere resultados válidos e que esteja 
de acordo com as ofertas e demandas do mercado; 

II- As atitudes do indivíduo empreendedor direcionam-se para 
o aspecto da inovação, tornando-se a ação; 

III- A ação empreendedora é uma possibilidade viável para o 
desenvolvimento das organizações, visto que a mesma 
associada às ações gerenciais contribui com o branding da 
marca, bem como o aumento da sua competitividade;  

IV- O sentido do termo empreendedorismo está comumente 
relacionado à investimentos, riscos financeiros e planejamento, 
oriundos do ambiente econômico-mercantil. 

Qual a única alternativa abaixo CORRETA? 

A) I e II 

B) I, II, III e IV 

C) I, III e IV 

D) II e III 

 

___________________________________________________ 

4. Leia o texto: 

"O Global Entrepreneurship Index (GEI) é um índice de 
atividade econômica compilado pelo Global 
Entrepreneurshipandhttps://en.wikipedia.org/w/index.php?titl
e=Global_Entrepreneurship_and_Development_Institute&act
ion=edit&redlink=1Developmenthttps://en.wikipedia.org/w/in
dex.php?title=Global_Entrepreneurship_and_Development_I
nstitute&action=edit&redlink=1Institute 

Fonte: Global Entrepreneurship Index - Wikipedia 

 

Com base nos estudos feitos sobre o tema acima, quais são as 
cinco variáveis que o Global Entrepreneurship Index 2018 
utilizou para a aspiração empreendedora? 

A) Índice de educação; II) inovação de processos; III) Índice 
GNI per capita; IV) internacionalização; e V) Expectativa de 
vida; 
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B) Saídas de conhecimento e tecnologias; II) inovação de 
processos; III) Expectativa de vida; IV) Saídas de criatividade; 
e V) Índice de educação; 

C) Sofisticação do mercado; II) inovação de processos; III) 
estratégia de negócio e crescimento; IV) Pesquisa e capital 
humano; e V) Infraestrutura; 

D) Inovação de produtos; II) inovação de processos; III) 
estratégia de negócio e crescimento; IV) internacionalização; e 
V) mercado de capitais e investimento. 

 

___________________________________________________ 

5. ANÁLISE DE RISCOS NA GESTÃO 
EMPREENDEDORA  

"O empreendedorismo bem-sucedido envolve riscos. Se você 
não gosta da ideia de tomar riscos, é necessário repensar antes 
ser um empreendedor. Inovação não acontece se você não 
aceitar o risco de que sua empresa pode falhar. O nível de risco 
pode ser diminuído, no entanto, se você fizer todos os cálculos 
possíveis e avaliar qual opção é melhor antes de prosseguir para 
a próxima etapa".  

Fonte: smartbusinessplan.com.br 

 

Com base nos estudos feitos sobre o tema acima, quais tipos de 
riscos os empreendedores podem enfrentar? 

A) Risco de Tempo / Risco de Escopo / Risco de Mudanças / 
Risco Comunicação Risco de Falhas 

B) Risco de Projeção / Risco de Crescimento / Risco de 
Credibilidade / Risco de Produção 

C) Risco de Mercado / Risco Competitivo / Risco de 
Credibilidade / Risco Tecnológico / Risco Financeiro 

D) Risco de Produção / Risco Competitivo / Risco de Promoção 
/ Risco Comunicação / Risco de Projetos 

 

 

___________________________________________________ 

6. Leia o texto: 

GESTÃO DA INOVAÇÃO 

"A arena externa na qual as empresas podem manobrar e mudar 
e que, portanto, cerca as atividades de inovação no nível da 
empresa (o dínamo da inovação), compreende instituições e 
condições que, em sua maioria, foram estabelecidas (ou se 
desenvolveram) por razões não ligadas à inovação. Esses 
fatores determinam os parâmetros gerais em que as empresas 

existem e realizam seus negócios. Assim sendo, eles têm efeitos 
substanciais na inovação comercial. O ambiente institucional 
geral fornece as condições estruturais nas quais a inovação pode 
ocorrer". 

Fonte: Manual de Oslo - 2ª edição 

 

Com base nos estudos feitos sobre o tema acima, qual das 
afirmativas abaixo está CORRETA? 

A) Elementos que compõe as condições estruturais nas quais a 
inovação pode ocorrer: a) o sistema educacional; b) a 
infraestrutura de comunicações; c) as instituições financeiras; 
d) o contexto legal e macroeconômico; e) a acessibilidade ao 
mercado; f) a estrutura da indústria e o ambiente competitivo; 

B) Elementos que compõe as condições estruturais nas quais a 
inovação pode ocorrer: a) o sistema de treinamento técnico 
especializado; b) o sistema de universidades; c) o sistema de 
apoio à pesquisa básica; 

C) Elementos que compõe as condições estruturais nas quais a 
inovação pode ocorrer: a) as instituições financeiras; b) elos 
entre empresas; c) o sistema de universidades; d) o contexto 
legal e macroeconômico; 

D) Elementos que compõe as condições estruturais nas quais a 
inovação pode ocorrer: a) fatores de transferência; b) elos entre 
empresas; c) elos internacionais. 

 

 

___________________________________________________ 

7. O parágrafo abaixo refere-se a Administração 
Empreendedora e foi extraído do livro Inovação e Espírito 
Empreendedor, de Peter F. Drucker. 

O empreendimento se baseia nos mesmos princípios, tanto 
se o ___________________ é uma grande instituição 
existente ou se é um indivíduo que está começando o seu 
_________________________ sozinho. Não faz diferença 
alguma se o empreendedor é uma ___________________ ou 
uma organização de serviço público sem fins lucrativos, 
nem sequer se o empreendedor é uma instituição 
governamental ou não-governamental. 

Quais palavras completam as lacunas: 

A) empreendedor / novo negócio / empresa 

B) processo / espírito / produção 

C) inovador / virtude / missão 

D) previsão / entrega / produto  

 



PROCESSO SELETIVO SENAI – EDITAL Nº 006/2022 

INSTRUTOR-GESTÃO E HUMANAS - ÊNFASE EM EMPREENDEDORISMO CÓD 603 

 

 

___________________________________________________ 

8. Observe as frases abaixo em relação "O Novo Caminho do 
Consumidor" - Livro Marketing 4.0 de Philip Kotler 

I- Um dos primeiros e mais usados modelos para descrever o 
caminho do consumidor é o modelo AINDA: atenção, interesse, 
desejo e ação; 

II- Derek Rucker, da Kellogg School of Management, apresenta 
uma modificação do AINDA que é chamado de quatro "As": 
assimilação, atitude, ação e ação nova. 

III- No mapeamento do caminho do consumidor ao longo dos 
cincos "As", a impressão-chave do consumidor é: a) 
assimilação: eu sei; b) atração: eu gosto; c) arguição: estou 
convencido; d) ação: estou comprando; e) apologia: eu 
recomendo. 

IV- A Zona POE é outra ferramenta que ajuda os profissionais 
de marketing a otimizar seus esforços.  

Qual a única alternativa abaixo que está CORRETA? 

A) I, II, III 

B) III e IV 

C) I, II, III, IV 

D) II e III 

 

___________________________________________________ 

9. GESTÃO DA INOVAÇÃO 

As inovações aumentam a produtividade econômica apenas se 
alcançarem os mercados desejados e alcançarem resultados 
comerciais esperados. Entretanto, a inovação, por si só, 
__________________________________________________
, pois precisa ser combinada com uma abordagem 
empreendedora para reconhecer oportunidades, que podem ser 
__________________________________________ para 
fornecer um resultado financeiro bem-sucedido. 

Fonte: EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO HUMANO NO MUNDO: 

ANÁLISE COMPARATIVA. Revista Gestão e 
Desenvolvimento. 

 

Quais frases completam essas lacunas? 

A) ideal para a competitividade / pouco utilizadas; 

B) previsão de prazo / determinado produto; 

C) não é suficiente para o sucesso dos negócios / exploradas por 
meio da inovação; 

D) é capaz para a empresa / inexplorado a lacuna; 

 

___________________________________________________ 

10. Leia o texto: 

EVOLUÇÃO DA ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

"Estratégia empresarial é a ação básica estruturada e 
desenvolvida pela empresa para alcançar, de forma adequada e, 
preferencialmente, diferenciada, os objetivos idealizados para o 
futuro, no melhor posicionamento da empresa perante seu 
trabalho".  

Fonte: Estratégia Empresarial e Vantagem Competitiva - 
Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira 

 

Com base nos estudos feitos sobre o tema acima, qual a única 
afirmativa abaixo é CORRETA? 

A) A estratégia deve ser sempre a última opção a ser adotada na 
organização. 

B) As estratégias empresariais têm três fundamentos essenciais: 
1) turbulência ambiental; 2) estratégia adotada; e, 3) 
capacitação para lidar com as mudanças. 

C) As características da decisão estratégicas são os roteiros das 
entrevistas e o escopo da comunicação; 

D) Os elementos básicos da estratégia são: 1) PMBOK; 2) Ciclo 
PDCA.  

 

 

___________________________________________________ 

GABARITO DA SEÇÃO  
1 D 2 C 3 B 4 D 5 C  

6 A 7 A 8 C 9 C 10 B 


