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INSTRUÇÕES 

 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 

RESPOSTA. 

 Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha de 

respostas a alternativa que julgar correta. 

 Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e Códigos 

Jurídicos. 

 O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 

 Tempo máximo para entrega da prova: 3 horas 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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Disciplina: INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE 

Profª. Maria José Floriano Ferracini 

 

01) Assinale, dentre as alternativas apresentadas a seguir, aquela que apresenta 

adequadamente o objetivo da Contabilidade. 

 a) A Contabilidade tem por objetivo o controle dos impostos a pagar.  

 b) A Contabilidade tem por objetivo gerar informações para o controle dos estoques 

das indústrias. 

 c) A Contabilidade tem por objetivo controlar as dívidas e os impostos a serem pagos.  

 d) A Contabilidade tem por objetivo gerar informações para o apoio das decisões 

econômico-financeiras. 

 

02) Assinale a alternativa que apresenta a responda correta para a seguinte questão: 

O governo, os acionistas, os gestores e a comunidade, representada por associações 

profissionais e entidades de classe, dentre muitas outras entidades, são usuários da 

Contabilidade? 

 a) Não, pois, a comunidade não tem interesse na informação contábil das organizações. 

 b) Sim, no caso de acionistas e gestores apenas. 

 c) Sim, todas essas entidades são usuárias potenciais da informação contábil.  

 d) Sim, no caso do governo e acionistas apenas. 

 

03) Considere uma venda de R$ 40.000,00 com 50% recebidos à vista e 50% a prazo. 

De acordo com essas condições, no momento da venda, o lançamento contábil mais 

correto, dentre os apresentados a seguir, será:  

 a) Débito: Receita de Vendas, no valor de R$ 40.000,00; Crédito: Caixa, no valor de 

R$ 20.000,00; Débito: Clientes – Valores a Receber, no valor de R$ 20.000,00. 

 b) Débito: Caixa, no valor de R$ 20.000,00; Crédito: Receita de Vendas, no valor de 

R$ 20.000; Crédito: Clientes – Valores a Receber, no valor de R$ 40.000,00. 

 c) Débito: Caixa, no valor de R$ 20.000,00; Débito: Clientes – Valores a Receber, no 

valor de R$ 20.000,00; Crédito: Receita de Vendas, no valor de R$ 40.000,00.  

 d)Débito: Receita de Vendas, no valor de R$ 20.000,00; Débito: Caixa, no valor de R$ 

20.000,00; Crédito: Clientes – Valores a Receber, no valor de R$ 40.000,00. 

 

 

04) A aquisição de mercadorias a prazo teve o seguinte registro contábil: 

 

D – Mercadorias       R$ 1.200,00 

C- Caixa        R$ 1.200,00 

Na regularização desse registro encontramos o seguinte lançamento; 

a)( ) D- Mercadorias      R$ 2.400,00 

              C- Caixa       R$ 2.400,00 

b)( ) D – Caixa       R$ 1.200,00 

              C – Mercadorias      R$ 1.200,00 

c)( ) D- Caixa       R$ 1.200,00 

              C- Fornecedores      R$ 1.200,00 

d)( ) D- Caixa       R$ 2.400,00 

              C- Mercadorias      R$ 2.400,00 
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Disciplina: FILOSOFIA E ÉTICA 

Prof. Dr. Ronaldo Mello 

 

05) A História da filosofia não deve constituir a principal orientação para o ensino da 

disciplina nos cursos de graduação, pois é com o olhar voltado para o mundo que se 

aprende a pensar filosoficamente - muitas vezes, recolhendo material nas ruas que o 

aluno percorre para chegar à faculdade. Um jornalista, por exemplo, realiza entrevistas 

com crianças que vivem no tráfico ou na prostituição e encerra aí o seu trabalho; mas 

certamente a compreensão da questão poderá ser mais bem sintetizada, a partir de seus 

fundamentos, pelo professor de Filosofia. Caberá a ele valer-se de sua formação para 

orientar debates em sala de aula, usando aí os elementos que conformam sua erudição.  

Baseado nesta proposta é possível afirmar que o ensino da Filosofia em cursos do 

ensino superior, deve: 

a) ignorar completamente a História da Filosofia, na medida em que ela não possui 

nenhuma ligação com o mundo do aluno.  

b) partir apenas dos conhecimentos pessoais do professor, sem a necessidade de se 

basear nos livros de Filosofia.  

c) manter os olhos voltados não apenas para a História da Filosofia, mas tentar 

coordená-la com a vida cotidiana dos alunos.  

d) ser um trabalho jornalístico, no qual o professor deve realizar entrevistas com os 

alunos que vivem no tráfico ou na prostituição.  

Marque a alternativa correta: 

 

06) A filosofia é uma ciência e uma arte que tem como premissa a descoberta da 

identidade singular do homem que a utiliza, com o fim de que este, possa cumprir o seu 

papel social, transformando a história, fazendo a história e sendo história (Melo, RM; 

2018). 

Não existe uma definição única de Filosofia. Existem diversas definições possíveis 

acerca de seu significado.  

Entretanto, é possível afirmar que a Filosofia NÃO pode ser definida como:  

a) uma visão de mundo de um povo, de uma civilização ou de uma cultura, nas quais ela 

corresponderia ao conjunto de ideias, valores e práticas pelos quais uma sociedade 

apreende e compreende o mundo e a si mesma.  

b) uma sabedoria de vida, na medida em que aprende e ensina a controlar os desejos, 

sentimentos e impulsos e a dirigir a própria vida de modo ético e sábio.  

c) uma fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas.  

d) uma visão particular de mundo em que predominam os valores e as opiniões 

individuais. 

 

 

07) Segundo Marilena Chaui (Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2006, p. 39), o 

período pré-socrático também poderia ser denominado período cosmológico. Dentre as 

principais características dessa cosmologia, NÃO se pode assinalar a: 

a) explicação racional e sistemática sobre a origem, ordem e transformação da natureza, 

da qual os seres humanos fazem parte.  

b) busca do princípio natural, eterno, imperecível e imortal, gerador de todos os seres.  

c) investigação mitológica da origem do Universo, que situaria as causas dos fenômenos 

da natureza nos seres supraterrenos.  
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d) afirmação de que, embora a physis (natureza) seja imperecível, ela dá origem a todos 

os seres infinitamente variados e diferentes do mundo.  

 

08) Imagine que Newton ou Einstein tivessem morrido ao nascer. A história das 

ciências teria sido outra, é claro, porém muito mais em seu ritmo do que em sua 

orientação. Nem a gravitação universal nem a equivalência da massa e da energia teriam 

se perdido: alguém, mais tarde, as teria descoberto, e é por isso que se trata de 

descobertas, de fato, e não [...] de criações. Mas se Shakespeare não tivesse existido, se 

Michelangelo ou Cézanne não tivessem existido, nunca teríamos tido nenhuma das suas 

obras nem nada que pudesse substituí-las. Não é apenas o ritmo, as personagens ou o 

desenrolar anedótico da história da arte que teriam sido diferentes, mas seu conteúdo 

mais essencial e, inclusive, em parte, sua orientação. Suprimamos Bach, Haydn e 

Beethoven da história da música: quem pode saber o que a música, sem eles, teria sido? 

(COMTE-SPONVILLE, A. Apresentação da Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 

2009, p. 105)  

O que NÃO se pode inferir da ideia acima descrita pelo autor?  

 

a) Se é possível dar uma definição para a arte é a de que ela tem como ponto de partida 

a subjetividade do artista.  

b) Para a arte é por vezes mais importante a singularidade da obra do que o grau de 

universalidade que ela traz em si.  

c) Na história da arte a figura do gênio é mais importante do que na história da ciência.  

d) Enquanto a arte almeja na obra a pura objetividade, a ciência somente progride por 

meio das criações subjetivas de gênios tais como Newton e Einstein. 

 

 

 

Disciplina: MICROECONOMIA 

Prof. Cleber Verginio 

 

09) Uma determinada empresa depois de realizar um estudo sobre suas vendas chegou à 

conclusão de que elasticidade preço-demanda de uma das suas principais mercadorias é 

igual a – 2.  Diante dessa informação pode-se afirmar que: 

a) Esta empresa não tem poder de mercado algum. 

b) Se o preço da mercadoria aumentar em 5% a queda percentual da quantidade 

demandada será ainda maior. 

c) Se for constatado que a demanda sofreu uma queda de 5% é porque o preço 

aumentou em 10%. 

d) O aumento do preço será correspondido por um aumento da receita advinda por meio 

das vendas da mercadoria em questão. 

 

10) “Uma série de eventos no fim de 1973 revolucionou a indústria do petróleo 

mundial. Em alguns meses, os 13 membros da Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) mais que quadruplicaram o preço em dólares do petróleo bruto, de 

US$2,59 para US$11,65 o barril. Os países exportadores de petróleo ficaram ricos (...) 

quase que da noite para o dia [pois a receita auferida com a exportação de petróleo 

aumentou consideravelmente]” 

LINDERT, Peter H. International Economics. 

9ht edition. Irwin. pp. 234-235. 

Com base no texto acima, é correto supor que, no curto prazo, a elasticidade preço-

demanda por petróleo é: 
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a) Elástica 

b) Inelástica 

c) Unitária 

d) Positiva 

 

11) A elasticidade preço-demanda representa a sensibilidade da demanda em relação ao 

preço. Logo, pode-se afirmar que quanto mais inelástica for a demanda de um dado 

produto em relação ao seu preço: 

a) menor é o poder de mercado da empresa. 

b) maior é o poder de mercado da empresa. 

c) o poder de mercado da empresa é nulo. 

d) o poder de mercado da empresa é menor do que 1. 

 

12) A relação preço/demanda por um dado produto está representada no quadro abaixo. 

 

Preço Demanda (em unidades) 

R$ 12,00 1.750 

R$ 15,00 1.500 

R$ 16,00 1.350 

 

Com base nas informações contidas no quadro, pode afirmar que: 

 

a) A demanda é elástica para o aumento de R$ 12,00 para R$15,00 no preço. 

b) O coeficiente da elasticidade preço-demanda, analisado em módulo, é menor do 

que 1 quando o preço se desloca de R$15,00 para R$16,00. 

c) A empresa consegue aumentar a receita apenas quando aumenta o preço de 

R$12,00 para R$15,00, porque nesta primeira variação a demanda é inelástica. 

d) A receita da empresa será menor ao aumentar o preço de R$15,00 para R$16,00 

porque a variação percentual da demanda é menor do que a variação percentual do 

preço. 

 

 

Disciplina: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Prof. Rodrigo Beraldo 

13) A primeira geração de computadores modernos tinha com principal característica o 

uso de válvulas eletrônicas, possuindo dimensões enormes. Eles utilizavam quilômetros 

de fios, chegando a atingir temperaturas muito elevadas, o que frequentemente causava 

problemas de funcionamento. Normalmente, todos os programas eram escritos 

diretamente na linguagem de máquina. Existiram várias máquinas dessa época, contudo 

ocorreu uma revolução no mundo da computação com o lançamento do primeiro 

computador, desenvolvido pelos cientistas norte-americanos John Eckert e John 

Mauchly para o Exercito Americano para seu laboratório de pesquisa  balística, pesava 

30 toneladas que ocupava uma área de 180 m² de área construída. Sua produção custou 

US$ 500 mil na época e a máquina contava com um hardware com 70 mil resistores e 

18 mil válvulas de vácuo que em funcionamento consumiam  200 mil watts de energia. 

Já seu “sistema operacional” eram cartões perfurados e necessitava de varias pessoas 

para opera-lo. Sua construção deu iniciou em plena guerra, em 1943, e apesar de ser 

mostrado em 46 só foi ser ligado pela primeira vez em julho de 47.  
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a) ÁBACO; 

b) APPLE; 

c) EDIVAC; 

d) ENIAC. 

 

14) No âmbito eletrônico, o termo é bastante utilizado, principalmente na área de 

computação, e se aplica à unidade central de processamento, à memória e aos 

dispositivos de entrada e saída. O termo  é usado para fazer referência a detalhes 

específicos de uma dada máquina, incluindo-se seu projeto lógico pormenorizado bem 

como a tecnologia de embalagem da máquina.
 
O conceito engloba todos os dispositivos 

físicos e equipamentos utilizados no processo de informações, não se refere apenas 

aos computadores pessoais, mas também aos equipamentos embarcados em produtos 

que necessitam de processamento computacional, como os dispositivos encontrados em 

equipamentos hospitalares, automóveis, aparelhos celulares, ou seja, todas a mídias de 

dados, objetos tangíveis nos quais são registrados dados desde folhas de papel até discos 

magnéticos
 
entre outros. 

a) CPU; 

b) Software; 

c) Hardware; 

d) Peopleware. 

 

15) Arquitetura de computadores  voltados para serem servidores de empresas ou 

grandes portes, envolvendo uma tecnologia totalmente voltada para esses casos, o que 

os fazem serem confiáveis e mais rápido do que os computadores convencionais. 

Contudo suas peças para substituição só são encontradas com o próprio fabricante, 

juntamente com a sua assistência técnica (manutenção apenas pela empresa). São mais 

caros e geralmente eles não são vendidos com sistemas operacionais ou programas, os 

deve adquirir muitas vezes pagando, porém pode-se utilizar sistemas livres, como o 

Linux, FreeBsb ou Sollaris. Consiste em empresas terem controle sobre outras empresas 

que fabricam computadores dessa arquitetura, fazendo com que os conflitos de 

hardware diminuam muito, o computador funcione mais rápido e com melhor 

qualidade. No entanto, nesse tipo de arquitetura, o utilizador está restringido a escolher 

dentre os produtos da empresa e não pode montar seu próprio computador. Neste 

momento, a Apple não pertence exatamente a uma arquitetura fechada, mas a ambas as 

arquiteturas, sendo a única empresa que produz computadores que podem correr seu 

sistema operativo de forma legal, mas também participando do mercado de compatíveis 

IBM. 

a) Arquitetura fechada; 

b) Arquitetura aberta; 

c) Arquitetura de computadores; 

d) Hardware fechado. 

 

 

16) Software cuja função é gerenciar os recursos do sistema, gerenciar memória, criar 

um sistema de arquivos, etc.), fornecendo uma interface entre o computador e o usuário. 

Embora possa ser executado imediatamente após a máquina ser ligada, a maioria dos 

computadores pessoais de hoje o executa através de outro programa armazenado em 

uma memória não volátil ROM  chamado BIOS, conceito em inglês usado para designar 

processos auto-sustentáveis, ou seja, capazes de prosseguirem sem ajuda externa. Após 

executar testes e iniciar os componentes da máquina (monitores, discos, etc), o BIOS 
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procura por esse sistema em alguma unidade de armazenamento, geralmente o Disco 

Rígido, e a partir daí, controla a máquina. Software presente além de computadores em 

geral também em smartfones e similares. 

a) Software básico O.S; 

b) Software aplicativo; 

c) Aplicativos; 

d) Programas. 

 

 

Disciplina: MATEMÁTICA APLICADA 

Prof. Onivaldo Batista 

17) Assinale a alternativa que indica corretamente entre quais números inteiros 

consecutivos está o valor da expressão a seguir. 

30  

a)1 e 2 

b)3 e 4 

c)5 e 6 

d)7 e 8 

 

 

18) Se  -  = - 20 , então x.y  é igual a : 

a) 0 

b) -1 

c) 5 

d)10 

19) Simplificando a expressão  ,vamos obter: 

a)  

b)  

c)  

d)a(x + y) 

 

20) (UNAERP SP/2006) Analisando as expressões: 

I.(2 -  
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II.(2 – 3 + 1) : (- 2 + 2) 

III(4 – 9): (- 5 + 3) 

IV.(2 – 3 +1) : (- 7) 

Podemos afirmar que zero é o resultado de: 

a) somente I, II e IV 

b) somente I e III 

c) somente IV 

d) somente II e IV 

 

 

Disciplina: PORTUGUÊS 

Prof. Cristiane 

21)  As charges podem fazer uma crítica social, cultural ou política. 
QUESTÃO 3 

 
 

A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet, porque 

a) Questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. 

b) Considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. 

c) Enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. 

d) Descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. 

 
22) 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

A conversa entre Mafalda e seus amigos  

a) revela a real dificuldade de entendimento entre posições que pareciam convergir.  

b) desvaloriza a diversidade social e cultural e a capacidade de entendimento e respeito 

entre as pessoas.  
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c) expressa o predomínio de uma forma de pensar e a possibilidade de entendimento 

entre posições divergentes.  

d) ilustra a possibilidade de entendimento e de respeito entre as pessoas a partir do 

debate político de ideias.  

 

23) Segunda maior produtora mundial de embalagem longa vida, a SIG Combibloc, 

principal divisão do grupo suíço SIG, prepara a abertura de uma fábrica no Brasil. A 

empresa, responsável por 1 bilhão do 1,5 bilhão de dólares de faturamento do grupo, 

chegou ao país há dois anos disposta  a brigar com a líder global, Tetrapak, que detém 

cerca de 80% dos negócios nesse mercado. Os estudos para a implantação da fábrica 

foram recentemente concluídos e apontam para o Sul do país, pela facilidade logística 

junto ao Mercosul. Entre os oito atuais clientes da Combibloc na região estão a 

Unilever, com a marca de atomatado Malloa, no Chile, e a italiana Cirio, no Brasil.  
(Denise Brito, na Exame, dez./2015) 

 

Segundo o texto, a SIG Combibloc: 
a) possui cliente no Brasil há dois anos, embora não esteja instalada no país. 

b) vai transferir suas fábricas brasileiras para o Sul. 

c) possui oito clientes no Brasil. 

d) vai abrir mais uma fábrica no Brasil. 

 

24) Os estudos apontam para o Sul porque: 

a) o clima favorece a produção de embalagens longa vida. 

b) está próximo aos demais países que compõem o MERCOSUL. 

c) a Cirio já se encontra estabelecida ali. 

d) nos países do MERCOSUL já há clientes da Combibloc. 

 

 

Disciplina: ESTUDOS SÓCIO-ANTROPOLÓGICOS 

Prof. André Baldan 

 

25)  A Antropologia, cujo objetivo é compreender o Homem (Outro), pode ter duas 

proto-origens possíveis, sendo elas: 

a) (I) com os Gregos, quando passam a refletir sobre a Metafísica; ou (II) com as 

grandes navegações do séc. XIX e o contato com ‘novas’ civilizações;  

b) (I) com os Gregos, quando passam a refletir sobre a Ética; ou (II) com as grandes 

navegações do séc. XVI e o contato com ‘novas’ civilizações;  

c) (I) com as grandes navegações do séc. XVI e o contato com ‘novas’ civilizações; ou 

(II) com os estudos de gabinete realizados a partir do séc. XIX. 

d) (I) com os Gregos, quando passam a refletir sobre o Homem; ou (II) com as grandes 

navegações do séc. XVI e o contato com ‘novas’ civilizações; 

 

26) O conceito de Etnocentrismo pode ser caracterizado como um preconceito do 

sujeito frente a cultura do Outro; posicionando a cultura do Outro como superior ou 

inferior à sua. Qual das frases a seguir expressa essa postura? 

a) Aquele indivíduo é muito magro; 

b) Aquele indivíduo é muito gordo; 

c) Somos melhores por sermos magros; 

d) Aquele povo usa vestes pretas. 

 



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2018/1 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 1º PERÍODO 

 
27) A Antropologia pode ser dividida em 3 grandes áreas: Antropologia Física, ou 

Biológica; Antropologia Sócio-cultural; e Antropologia Linguistica. Para que os estudos 

antropológicos fossem feitos de forma isenta, sem que o pesquisador utilizasse a sua 

cultura como ponto de comparação, o antropólogo Frans Boas estabelece o 

____________________________ como método de pesquisa que possibilita a 

superação de preconceitos. 

Assinale a alternativa que completa o enunciado anterior: 

a) Etnocentirmo; 

b) Relativismo Cultural; 

c) Teocentrismo; 

d) Eurocentirmo. 

 

28) Leia atentamente a letra da música “O Quadrado”, da banda folk Terra Celta: 

 

Um alemão que era engenheiro sugeriu motorizar 

Afirmando que o quadrado era fácil de rolar 

Só que quando fez o teste, o motor não aguentou! 

e a ideia do alemão, pelo jeito não rolou! 

O americano logo veio todo dono da razão 

Afirmando que o quadrado era sua invenção 

Mandou caça, tanque e tropa só pra cercar o lugar! 

O quadrado agora é nosso, se quiser tem que pagar! 

O quadrado não quer rolar! 

O quadrado não quer rolar, oh! 

O quadrado não quer rolar! 

O quadrado não quer rolar! 

Pra resolver essa questão ninguém melhor que o português 

Que brilhante solução ele trouxe pra vocês 

Usou azeite de oliva que era pra lubrificar! 

e o quadrado não rolou e eu não vou nem comentar! 

O quadrado não rolava e o mundo inteiro indignado 

Israel e Palestina meteram a bomba no quadrado 

A China se envolveu e até a Rússia quis tentar! 

Resultado como sempre era o quadrado no lugar! 

Sem nenhuma pretensão, pode vir, pode chegar 

Olha lá o brasileiro, acho que ele vai falar 

Mundão velho sem porteira para um pouco pra pensar 

É o jeito do quadrado ficar quieto no lugar! 

Ao invés de tanto empenho pra forçar ele a mudar 

Pega a bola, vem pra praia e vê se para de estressar! 

Tire seu quadrado do caminho que eu quero passar, quero passar! 

Ele não rolou! 

Tire seu quadrado do caminho que eu quero passar, quero passar! 

Ele não rolou! 

Tire seu quadrado do caminho que eu quero passar, quero passar! 

Ele não rolou! 

Tire seu quadrado, tire seu quadrado, tire seu quadrado! 

 

 

No início deste primeiro semestre do curso de Ciências Contábeis, na disciplina de 

Estudos Socioantropológicos, estudamos conceitos básicos para a compreensão da 



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2018/1 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 1º PERÍODO 

 
Antropologia. Na canção à cima percebemos passagens que exemplificam alguns destes 

conceitos, uma destas passagens seria: “É o jeito do quadrado ficar quieto no lugar”. 

Assinale a alternativa que apresenta o conceito exemplificado com a passagem 

destacada no enunciado anterior. 

a) Relativismo Cultural, pois o Quadrado é retratado como um sujeito diferente das 

outras culturas narradas, sem que haja um juízo de valor. 

b) Etnocentrismo, pois o Quadrado é retratado como um sujeito superior por sua 

passividade frente aos problemas do mundo; 

c) Teocentrismo, pois o Quadrado é retratado como um sujeito cuja crença religiosa é a 

correta; 

d) Agnosticismo, pois o Quadrado é retratado como um sujeito que nega conhecimento 

sobre as crenças religiosas. 

 

 

 

Disciplina: EMPREENDEDORISMO 

Prof. André Marcelo 

29) Em 1956, o caixeiro-viajante Pelegrino conheceu a balconista Luiza. Um ano 

depois, estavam casados e davam os primeiros passos na empresa que, anos mais tarde, 

revelaria aquela que é considerada hoje a mulher de negócios mais bem-sucedida do 

país. 

Depois de comprar uma loja de móveis e eletrodomésticos chamada A 

Cristaleira, Pelegrino e Luiza promoveram um concurso na rádio local para escolher um 

novo nome para o estabelecimento. Ganhou Magazine Luiza. O negócio ia bem, mas a 

verdadeira explosão estava por vir. Luiza Helena Trajano, que cresceu dentro da loja 

dos tios, logo começou a mostrar seu talento empreendedor e, no fim dos anos 1970, 

passou a fazer parte da direção da loja. No início dos anos 1980, ela informatizou a 

empresa (os computadores ainda eram uma novidade no Brasil), ajudou a abrir 32 filiais 

e montou um centro de distribuição em Ribeirão Preto.Em 1991, dona Luiza mandou 

um bilhete à sobrinha: “Logo vou fazer 62 anos. Estou ficando velha. Acho melhor você 

assumir o Magazine”. Decisão feliz. Luiza Helena, a sobrinha, diminuiu o poder da 

família e aumentou o dos funcionários, inaugurou a primeira loja virtual e passou a 

comprar concorrentes. Em junho de 2011, a rede anunciou a compra de 121 lojas do 

Baú da Felicidade, do Grupo Sílvio Santos, por R$ 83 milhões. Atualmente, o Magazine 

Luiza tem 613 lojas em 430 cidades e 21 mil funcionários. Faturou R$ 5,3 bilhões em 

2010. (Adaptação do texto Exemplo para todas as gerações, veiculado na internet – 

palavra de busca: título) 

 Pela história de Luíza, vê-se que a empresária revela algumas características 

do espírito inovador dentro do empreendedorismo. Pode-se dizer que Luíza apresenta: 

 

a)  Inovação evolucionária; inovação revolucionária e inovação disruptiva. 

b)  Inovação revogada; inovação judiciária e inovação prorrogativa. 

c)  Inovação pioneira; inovação reajustada e inovação criativa. 

d)  Inovação reajustada; inovação progressiva e inovação primitiva. 

 

 

 

30) Observe o Quadro 1: Ambiente total de organização. 
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Fonte:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75901979000200009#qua1, 2016. 

 

Considerando que as empresas não vivem isoladas do mundo, circunscritasnos 

limites de suas fronteiras, mas devem lançar-se também a espaços exteriores a elas, 

observe o quadro 1 acima e identifique os dois estratos diferentes em que uma empresa 

deve movimentar suas atividades: 

 

a) Ambiente longitudinal e ambiente latitudinal.  

b) Ambiente horizontal e ambiente vertical. 

c) Ambiente interno e ambiente operacional.  

d) Macroambiente e microambiente.  

 
 

31)  Leia, com atenção, o texto seguinte e assinale a alternativa que seja mais adequada 

com base no texto: 

“O momento de maior exposição do negócio será no 10º mês, em que o fluxo de caixa 

acumulado se encontra negativo em cerca de R$ 212.000,00.  A partir do 11º mês, o 

faturamento do negócio passa a ser superior às despesas, fazendo com que o caixa se 

torne positivo a partir do 25º mês. No início do 4º e 5º anos, haverá um investimento em 

um automóvel utilitário e o recrutamento de mais três funcionários para compor uma 

Filial Móvel. Ao final do 5º ano, estima-se um faturamento médio mensal de R$ 

240.000,00, com um lucro médio de R$ 66.000,00 e com o caixa acumulado de 

aproximadamente R$1.300.000,00. 

Para a execução do empreendimento será investido um montante de R$ 116.500,00 para 

obras, equipamentos, móveis, treinamentos, insumos e marketing. Os recursos 

financeiros para suprir esse investimento inicial serão provenientes da proprietária do 

negócio e de familiares e amigos” (CAIO JUNIOR, C. P. F. Plano de negócio: boutique 

de carro. Disponível em: <http://www.josedornelas.com.br/plano-de-negocios>). 
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O que se propõe nesta questão: 

a) se refere a um plano financeiro e ao aporte de recursos para a realização de um plano 

de negócios. 

b) remete à oportunidade de financiamento dos gastos com um provável plano de 

negócio. 

c) se refere ao sumário executivo, à estrutura e operações da empresa “Boutique de 

Carro”. 

d) diz respeito a uma fatia crescente de mercado (comercialização de carros) e a uma 

visão empresarial e empreendedora diante de uma oportunidade no mercado. 

 

  

32)  A “Boutique do carro” definiu: a) “Criar, para o público feminino, soluções de 

limpeza e serviços mecânicos em geral, de maneira transparente e ética, preservando o 

meio ambiente e garantindo lucro para o negócio; b) Ser referência no mercado 

brasileiro em serviços automotivos focados no público feminino; c) inscrição estampada 

em frente à loja: “Cuidando do seu carro e do seu tempo...” (CAIO JUNIOR, C. P. F. 

Plano de negócio: boutique de carro. Disponível em: 

<http://www.josedornelas.com.br/plano-de-negocios>). 

As três definições mencionadas em a, b e c indicam, respectivamente: 

a) missão, objetivo e estratégia do negócio. 

b) visão, objetivo específico e atividade da empresa. 

c) missão, marketing e tendência de mercado na comercialização de carros. 

d) missão, visão e slogan do negócio. 

 

 


