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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: MARKETING DE SERVIÇOS/PROF. GLAUCIMARCOS 

FAKINE 

QUESTÃO 01 

O marketing de serviços necessita de considerações especiais para sua comercialização. Da mesma forma 

que o marketing de produtos, para o marketing de serviços também foi designado decisões referentes aos 

quatro P's. Esta designação "quatro P's", no marketing de serviços, refere-se a(ao): 

A) Produto, perfil, pesquisa e pessoas. 

B) Perfil, processos, procedimentos e pessoas. 

C) Pesquisa, pessoas, processos e precificação.  

D) Perfil, pesquisa, promoção e ponto de venda. 
 

QUESTÃO 02 

Considerando o pacote de serviços de um restaurante de luxo, relacione o componente desse pacote de 

serviços, apresentado na coluna da esquerda, com os exemplos apresentados na coluna da direita: 

1. Instalações de Apoio W. Comida e bebida 

2. Bens Facilitadores X. Mesas, cadeiras e talheres 

3. Serviços Explícitos Y. Fornecimento do alimento 

4. Serviços Implícitos Z. Ambiente, status 
 

A alternativa que apresenta a relação CORRETA é: 

A) 1 – X; 2 – W; 3 – Z; 4 – Y 

B) 1 – X; 2 – W; 3 – Y; 4 – Z 

C) 1 – Y; 2 – Z; 3 – X; 4 – W 

D) 1 – Z; 2 – X; 3 – W; 4 – Y 
 

QUESTÃO 03 

As razões para o sucesso dos tablets vão além do preço mais acessível e da portabilidade. O tablet é o 

símbolo de uma mudança na forma como as pessoas consomem tecnologia. Os usuários enviam e-mails e 

interagem nas redes sociais – as mesmas tarefas que motivam parte considerável dos usuários a ligar seu PC. 

Agora, eles fazem isso em uma tela fina e leve, que pode ser levada para qualquer lugar. A Gartner divulgou 

uma pesquisa afirmando que, em 2014, os computadores pessoais (PCs) deixarão de ser o centro de nossa 

vida digital. Considerando o uso dos tablets no dia a dia das pessoas, no campo pessoal e profissional, avalie 

as afirmações abaixo 

I. O comportamento de compra do consumidor de tablet é influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais 

e psicológicos, sendo os fatores culturais os que exercem a maior e mais intensa influência. 

II. Devido à tendência de generalização do uso do tablet, os profissionais de Marketing podem desconsiderar 

a ocupação e as circunstâncias econômicas do consumidor ao analisar os fatores pessoais que influenciam a 

compra desse aparelho.  

III. O aumento do consumo do tablete indica que os indivíduos estão mais preocupados com a qualidade dos 

serviços online do que com os aparelhos, dada a mudança no estilo de vida dos consumidores e as 

influências dos seus grupos de referência. 

É CORRETO o que se afirmar em 

A) III, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 04 

Nos últimos anos, os profissionais de Marketing têm aperfeiçoado a compreensão do comportamento do 

consumidor, com o objetivo de entender como os indivíduos, de fato, tomam suas decisões acerca da compra 

de produtos e serviços. Para isso, os especialistas em Marketing desenvolveram um modelo que representa 

um fluxo de etapas, denominado processo de decisão de compra do consumidor. Para lidar com a atitude do 

consumidor na terceira etapa do fluxo descrito acima, o profissional de Marketing 
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A) deverá propor a realocação da categorização de produtos na etapa de reconhecimento do problema pelo 

consumidor. 

B) deverá dar pouca importância a essa etapa, pois os consumidores dedicam pouco tempo e esforço 

avaliando marcas, produtos e serviços. 

C) deverá propor estratégias para compreender como o consumidor processa as informações de cada marca e 

faz um julgamento de valor final do produto/serviço. 

D) deverá defender a ideia de que os produtos do conjunto evocado (produtos memorizados e predominantes 

no ambiente de vendas) de um consumidor tendem a ser aqueles que possuem diferentes características. 

 

DISCIPLINA: DIAGNÓSTICO E CONSULTORIA EMPRESARIAL/PROFª JUSCENI 

 

QUESTÃO 05 

Os administradores convocam os consultores se precisam de ajuda na resolução de problemas. A palavra 

problema é usada para indicar uma situação que preocupa os dirigentes da organização (e que muito 

provavelmente irá demandar alguma ação administrativa), porém não está bem claro que ação deva ser 

empreendida, por onde começar e como proceder. É claro que essa é uma definição bem genérica do que 

seja um problema de administração, se bem que corresponda à realidade. Na verdade, o âmbito de 

problemas confiados a consultores é extraordinariamente vasto. Levando-se em consideração o tipo e nível 

da situação encontrada, um consultor pode ser chamado para restaurar uma situação deteriorada por se tratar 

de um problema: 

A) Criativo. 

B) Corretivo. 

C) Inovativo. 

D) Existente. 

 

QUESTÃO 06 

O moderno conceito de consultoria admite serem dois os papéis de mútuo apoio. Por exemplo, um consultor 

pode iniciar seu trabalho como um consultor de recurso para familiarizar-se com o problema e dar provas de 

um sólido conhecimento profissional em determinado campo de atuação. A partir de então, ele se empenhará 

em agir cada vez mais como um consultor de procedimento, só retornando temporariamente ao seu papel de 

consultor de recurso se as pessoas na organização-cliente estiverem em situação em que novo conhecimento 

tenha de ser ministrado a fim de que o processo de mudança não paralise. Seria então errôneo pensar que 

cada um dos papéis se aplica a diferentes áreas ou funções de administração. É prática corriqueira os 

consultores se comprometerem a executar serviços tais como: 

A) Diagnóstico organizacional, pesquisas e estudos especiais, elaboração e soluções para problemas 

específicos, assistência na implementação, aconselhamento, assessoria, conselho consultivo, consultoria 

executiva, consultoria de risco, treinamento, palestra, pesquisa e terceirização de serviços. 

B) Diagnóstico organizacional, aperfeiçoamento, treinamento, práticas organizacionais, assessoria 

executiva, planejamento estratégico, coaching, consultoria de risco. 

C) Práticas organizacionais, pesquisas e estudos genéricos, soluções para problemas inovativos, preferência 

na implementação, planejamento na elaboração dos planos de ação, diagnóstico empresarial, consultoria de 

risco, treinamento, palestra, terceirização de serviços e elaboração de projetos. 

D) Pesquisas e estudos genéricos, elementos propostos plausíveis, terceirização de serviços, projetos em 

ação, treinamento, palestra, assessoria consultiva, consultoria de risco, diagnóstico organizacional, práticas 

de pesquisas, método PEPS E UEPS. 

 

QUESTÃO 07 

O consultor que para introduzir mudanças fornece informações técnica e serviço ou recomenda um 

programa de ação, transferindo conhecimento para o indivíduo, grupo ou organização. E que por outro lado, 

espera-se que os conhecimentos ministrados aferem atitudes, comportamento individual subsequente e, 

finalmente, o desempenho da organização é considerado um consultor de: 

A) Procedimento; 
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B) Inovação; 

C) Recurso; 

D) Risco. 

 

QUESTÃO 08 

No nosso dia-a-dia, muitas são às vezes em que nós mesmos agimos como consultores ou buscamos algum 

consultor para nos ajudar com nossas dúvidas. No simples fato de pedir opinião sobre qual roupa usar, ou 

ainda dizer a alguém o que pensa sobre determinado assunto que diz respeito à sua vida, essas são maneiras 

informais de se ter consultoria no nosso cotidiano. Como objetivos específicos, a consultoria empresarial 

propõe: 

A) elaborar um diagnóstico das áreas funcionais da empresa em questão; identificar seus pontos fortes e 

pontos fracos; identificar suas ameaças e oportunidades e propor soluções e mudanças específicas para as 

áreas julgadas mais necessitadas após a análise. 

B) elaborar um diagnóstico das áreas primordiais da empresa em questão; identificar seus pontos fortes e 

pontos fracos; identificar suas ameaças e concorrências e propor soluções e mudanças específicas para as 

áreas julgadas mais necessitadas após a análise. 

C) elaborar um diagnóstico das áreas atuais da empresa em questão; identificar seus pontos fortes e pontos 

fracos; identificar suas ameaças e oportunidades e propor um diagnóstico de soluções e mudanças 

específicas para as áreas julgadas mais necessitadas após a análise. 

D) elaborar um diagnóstico das áreas funcionais da empresa em questão; identificar suas necessidades; 

identificar suas ameaças e oportunidades e propor algumas soluções especificas e mudança geral para as 

áreas julgadas mais necessitadas após a análise. 

 

DISCIPLINA: JOGOS DE EMPRESAS I/PROF. GLAUCIMARCOS FAKINE 

 

QUESTÃO 09 

Sobre o conceito de Jogos de Empresa. 

I. Os jogos são exemplos de micromundos e neles as questões e as dinâmicas de complexas situações de 

negócios podem ser exploradas, ao se experimentarem novas estratégias e políticas para verificar o que 

poderia acontecer. 

II. Jogo de empresas é uma simulação na qual pessoas participam ativamente como tomadores de decisões 

dentro de um sistema organizacional que está sendo simulado. 

III. Jogo de empresas é um exercício dinâmico de treinamento que utiliza um modelo de uma situação de 

negócios. 

IV. Jogo de empresas nada mais é que um exercício sequencial de tomada de decisões, estruturado dentro de 

um modelo de conhecimento empresarial, em que os participantes não assumem o papel de administradores 

de empresas. 

É correto o que se afirmar em: 

A) I, III e VI, apenas.  

B) III e IV, apenas.  

C) II e IV, apenas. 

D) I, II e III, apenas.  
 

QUESTÃO 10 

Um desafio das organizações contemporâneas é desenvolver e utilizar instrumentos de gestão que lhes 

garantam adequado nível de competitividade atual e futura. As propostas para a obtenção de vantagem 

competitiva, apesar das diferenças de ordem semântica, parecem caminhar em uma mesma direção: gestão 

estratégica de recursos humanos; gestão de competências; acumulação do saber e gestão do capital 

intelectual. Percebe-se a ênfase nas pessoas como recurso determinante do sucesso organizacional, uma vez 

que a busca da competitividade impõe às empresas a necessidade de contar com profissionais altamente 

capacitados, aptos a fazer frente a ameaças e oportunidades do mercado. 

Considerando esse contexto, avalie as afirmações a seguir. 
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I. A gestão de desempenho, ao contrário da gestão por competências, presume um processo em que haja a 

interdependência entre os atos de planejar, acompanhar e avaliar.  

II. Os mecanismos modernos de avaliação de desempenho devem contemplar o desempenho em diversos 

níveis, pois ele está associado tanto a competências inerentes ao indivíduo quanto a relações interpessoais, 

ambiente de trabalho e características da organização.  

III. Associar as competências humanas às competências da organização possibilita que essas competências 

fiquem inseridas em uma gestão estratégica de recursos humanos, entendida como a função de atrair, 

desenvolver e manter o pessoal necessário para serem atingidos os objetivos organizacionais.  

É CORRETO o que se afirmar em  

A) II e III, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) I, apenas. 
 

QUESTÃO 11 

Sobre os elementos que compõe um jogo de empresa faça a associação e posteriormente assinale a 

alternativa CORRETA:  

(I) Animador. 

(II) Processamento. 

(III) Jogador. 

(IV) O feedback. 

( ) pessoa encarregada da definição dos parâmetros iniciais, da operação do modelo matemático de 

simulação, da coordenação das equipes, do gerenciamento de jogadas e, geralmente, da avaliação das 

equipes e de todo o processo; 

( ) módulo no qual são executados os cálculos matemáticos que correspondem a simulação dos dados 

provenientes das decisões das equipes e emissão dos resultados gerados. Na maioria das vezes, um 

computador é responsável por, além de processar, armazenar todas as informações relativas á aplicação; 

( ) participante ou grupo de participantes encarregado das decisões. Representam, normalmente, uma 

empresa que traça estratégias no intuito de superar os demais competidores; 

( ) que é o resultado do processamento que transforma as decisões dos participantes em relatórios de 

performance. Este possibilita a análise, discussão e entendimento das consequências derivadas das escolhas 

diante a uma determinada realidade competitiva; 

A) I, II, III, IV.       

B) I, III, II, IV.        

C) I, IV, II, III.       

D) I, II, VI, III.      

 

QUESTÃO 12 

O empreendedor é aquele que arrisca, superando o seu medo de errar. Quando jogamos, percebemos 

habilidades as quais, muitas vezes, desconhecemos ter em potencial. Conhecendo o mundo dos jogos, os 

gestores ganham. 

I. Flexibilidade mental: Busca de soluções criativas a partir da construção de representações mentais mais 

plásticas e flexíveis. 

II. Foco: Habilidade para projetar e planejar ações que levem a soluções e tomadas de decisões assertivas. 

III. Gera novos processos e ideias: Percepção de evidências lógicas e criação de estratégias eficazes e 

planejadas para o alcance de objetivos. 

IV. Expressa suas emoções: Necessidade de se criar referências estáveis e contrapô-las às referências 

pessoais na adaptação de diversas situações. 

É correto o que se afirmar em: 

A) I, III e VI, apenas.  

B) III e IV, apenas.  

C) II e IV, apenas. 

D) I, II e III, e IV.  
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DISCIPLINA: CONTROLADORIA/PROF. EDUARDO COSTA 

 

QUESTÃO 13 

(ENADE, 2006) A Estelar Aérea S.A., uma das mais importantes empresas na vida empresarial recente do 

Brasil, viveu, durante o ano de 2006, um processo de insolvência, como se pode observar pelos seguintes 

grupos de contas em seu balanço de 31/12/2015: 

 
O Patrimônio Líquido da Estelar Aérea S.A, em 31 de dezembro de 2005, em R$ milhões, era de: 

A)  12.593. 

B)    2.336. 

C) – 7.921. 

D)   7.921. 

 

QUESTÃO 14 

(ENADE, 2009) Parte da revisão orçamentária de uma empresa consiste no acompanhamento do valor 

empregado em estoques. A tabela abaixo resume as diversas entradas e saídas de estoque de calças da 

Aramando & Silva Confecções Ltda.: 

 
Sobre esse assunto, considere as afirmativas sobre a avaliação do valor do estoque, ao final do mês de 

outubro, a seguir: 

  I. Considerando-se o método do Custo médio, o valor do estoque é de R$ 550,00 

 II. Considerando-se o método PEPS (Primeiro a entrar, Primeiro a Sair) o valor do estoque é de R$ 600,00. 

III. Considerando-se o método UEPS(Último a entrar, primeiro a Sair) o valor do estoque é de R$ 500,00 

Em relação a essa afirmativa, é CORRETO afirmar que: 

A) estão corretas somente as afirmativas I e II. 

B) estão corretas somente as afirmativas I e III. 

C) estão corretas somente as afirmativas II e III. 

D) nenhuma afirmativa está correta. 

 

QUESTÃO 15 

(ENADE, 2009) Num projeto para a construção de um parque temático, serão financiados 30% com 

recursos do BNDES, 20% com debêntures e 50% com capital dos sócios. O custo do financiamento com o 

BNDES é 10% a.a, a debêntures tem um custo de 15% a.a, e o custo do capital dos acionistas é de 

20%.Desprezando o efeito do imposto de renda, o retorno mínimo que o parque temático deverá ter, para ser 

interessante aos investidores é de: 
A)  20%. 
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B) 16%. 

C) 15%. 

D) 13%. 

 

QUESTÃO 16 

A empresa JCI Ltda apresenta um Ativo Circulante de R$ 1.800,00 e um Passivo de R$ 700,00. No mês x17 

fez uma aquisição extra de mercadorias, a prazo, na importância de R$ 400,00, aumentando seus estoques. 

Com esta movimentação podemos dizer que o índice de liquidez seca será: 

A)  3,10. 

B) 1,70. 

C) 1,64. 

D) 2,52. 

 

DISCIPLINA: GESTÃO DA QUALIDADE/PROF. WILLIAM 

 

QUESTÃO 17 

Os gurus da qualidade Juran, Deming, Feigenbaum, Ishikawa, Shingo, Taguchi, Crosby e Garvin 

conceituam qualidade cada qual segundo sua ótica, contudo todos convergem para um significado similar de 

qualidade. Este último, Garvin, conceitua que “Se a qualidade deve ser gerenciada, precisa ser primeiro 

entendida” o que remete a compreensão da voz do cliente. Acerca de tal afirmação assinale a alternativa que 

melhor expressa o conceito de Garvin sobre qualidade. 

A) A qualidade deve ser compreendida desde o projeto do produto, sendo que a fase do projeto é 

responsável por 80% das não conformidades, enquanto as outras 20% de não conformidades são oriundas da 

conformidade com o projeto do produto. 

B) A qualidade deve ser compreendida quanto a sua abordagem, a fim de que por meio de técnicas como 

Matriz de Kano, Análise dos 5 GAPS e QFD sejam percebidos os elementos da qualidade e assim traduzidas 

as características subjetivas em atributos objetivos. 

C) Qualidade é ausência de erros, uma vez que o produto não possui nenhum erro, a sua qualidade é 

garantida, desde que esteja conforme as normas de certificação que norteiam sua produção. 

D) A qualidade é o atendimento da necessidade do cliente, gerando satisfação, contudo considerando que 

cada pessoa possui necessidades diferentes, a qualidade pode ser considerada situacional, o que faz 

necessário a percepção do que o cliente deseja para padronizar o produto e assim entregar de forma única 

independentemente dos desejos. 

 

QUESTÃO 18 

A qualidade remete a um investimento contínuo no atendimento das necessidades do cliente, sempre 

buscando melhorar o produto para que esteja de acordo com as características buscadas pelo mercado 

consumidor, tal melhora contínua é aplicada pelo conceito do método Kaízen. O investimento em qualidade 

remete a quatro custos da qualidade: custo de prevenção, avaliação, falhas internas e falhas externas. Acerca 

de tais custos considere as afirmativas abaixo apresentadas. 

I – Os custos de prevenção remetem a todos esforços da empresa para que os erros não ocorram. A aplicação 

das sete ferramentas básicas da qualidade possibilita que seja monitorada essa prevenção.  

II – Os custos de avaliação são aqueles que partem do princípio de investimento da empresa na avaliação e 

monitoramento de em que medida o que foi planejamento está ocorrendo, ou seja, faz acompanhamento 

contínuo dos processos. 

III – Os custos de falhas internas são aqueles que a empresa durante o processo produtivo verifica falhas, 

sendo que não há necessidade de que o produto chegue ao final do processo produtivo para que seja sanada a 

inconformidade. 

IV – Os custos de falhas externas são aqueles que possuem o mais alto custo, inclusive com os custos de 

imagem, pois, o inspetor final da qualidade identifica o erro dentro da empresa e este ao ser sanado deve 

voltar ao ponto origem da falha e retrabalhado. 

Estão corretas as asserções: 
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A) I e II. 

B) III e IV. 

C) I, II e IV. 

D) I, II, III e IV. 

 

QUESTÃO 19 

Uma determinada empresa encontrou uma não conformidade em seu produto, sendo assim reuniu todos os 

colaboradores diretamente envolvidos no processo para um processo de _______, a fim de descobrir as 

possíveis causas dos problemas, desdobrando as causas na ferramenta ________ para ir o mais profundo 

possível nas possíveis causas. O processo de ________, foi utilizado posteriormente para a busca de 

soluções, que posteriormente foram testadas na ferramenta _______, validadas e elaborado o planejamento. 

Contudo, alguns processos passaram pelo ___________, uma vez que havia concorrentes que detinham 

técnicas superiores a da empresa, que foram adaptadas a realidade da empresa analisada. Com isso foi 

implementado a cultura da qualidade pela filosofia do _______ e elaborado um ________ com os seus 

respectivos _______, a fim de padronizar os novos padrões de qualidade. Assinale a alternativa que 

apresenta todas as técnicas utilizadas pela empresa. 

A) Benchmarking. Brainwriting. Método Delphi. 5S. Manual de Qualidade e Procedimentos Operacionais 

Padrões. 

B) Árvore dos porquês. 5W2H. Kaízen. Manual de Qualidade. 5S. Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle. 

C) Brainstorming. Árvore dos porquês. Kaízen. 5W2H. 5s. Manual de Qualidade. Benchmarking. 

Procedimentos Operacionais Padrões. 

D) Brainstorming. Árvore dos porquês. 5W2H. Benchmarking. 5S. Manual de Qualidade e Procedimentos 

Operacionais Padrões. 

 

QUESTÃO 20 

A teoria dos 5 Gaps desenvolvida por Parasuraman, Zeithaml e Berry trata das lacunas de qualidade entre 

aquilo que o cliente tem como expectativa com a percepção da qualidade acerca do produto. Tal teoria se 

pauta na pesquisa SERVQUAL que sofreu forte crítica de Cronin e Taylor acerca da limitação do escopo, 

inclusive utilizando-se do modelo SERVPERF para avaliação da qualidade em serviços. Acerca das cinco 

lacunas da qualidade assinale a alternativa incorreta. 

A) O primeiro GAP (Expectativa x Percepção da expectativa pela gerência) trata das lacunas oriundas da 

não percepção da voz do cliente, ou seja, o cliente necessita de determinadas características que não são 

compreendidas pela empresa. 

B) O segundo GAP (Percepção das expectativas pela gerência x Tradução das percepções em 

especificações) que trata da transformação de características subjetivas em atributos objetivos. 

C) O terceiro GAP (Tradução das percepções em especificações x Serviço fornecido) trata do erro de 

conformidade com o projeto, ou seja, aquilo que foi projetado para o serviço não está sendo executado 

corretamente. 

D) O quarto GAP (Serviço fornecido x Comunicação externa ao cliente) aquilo que a empresa fornece é 

exatamente o que a empresa comunica ao cliente que será fornecido, assim gerando uma lacuna da 

qualidade. 

 

DISCIPLINA: TRABALHO DE CURSO I/PROFª MARIA DE LOURDES 

 

QUESTÃO 21 

Em um trabalho acadêmico, como um projeto de pesquisa, devemos ter sempre a preocupação de fazer 

referências precisas às ideias, frases ou conclusões de outros autores, isto é, citar a fonte (livro, revista e todo 

tipo de material produzido gráfica ou eletronicamente) de onde são extraídos esses dados. Assim, na redação 

de trabalhos acadêmicos, a citação das fontes utilizadas deve obedecer às normas elaboradas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Com relação às citações, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
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A) A citação indireta é a citação livre de um texto, baseada na obra do autor consultado. 

B) A citação direta com até três linhas deve ser usada no texto corrido, entre aspas duplas e com a mesma 

fonte do texto. 

C) Na citação direta deve haver alteração por parte de quem elabora o trabalho acadêmico. 

D) A citação direta com mais de três linhas deve ser usada com recuo de 4 cm da margem esquerda, sem 

aspas e com fonte menor que a do texto. 

 

QUESTÃO 22  

A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em 

documentos, buscando conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas existentes sobre um 

determinado assunto, tema ou problema. Constitui geralmente o primeiro passo de qualquer pesquisa 

científica. Em função disso, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A escolha e a delimitação do tema constituem um ponto de grande importância no início da pesquisa 

bibliográfica, devendo este ser de acordo com as linhas de pesquisa do curso que o acadêmico frequenta. 

B) Outro passo importante é a compilação das obras, ou a reunião sistemática do material contido em livros, 

revistas, publicações avulsas ou trabalhos mimeografados. 

C) A redação da pesquisa bibliográfica varia de acordo com o tipo de trabalho científico que se deseja 

apresentar – pode ser uma monografia, uma dissertação, uma tese ou um artigo científico. 

D) Não é preciso que o pesquisador interprete os dados coletados, uma vez que os dados falam por si. 

 

QUESTÃO 23  

Na fase de planejamento de um projeto de pesquisa, um tópico da maior importância é quando se apresenta 

o tema que se pretende estudar, provar ou desenvolver. O tema pode surgir de uma dificuldade prática 

enfrentada pelo pesquisador, da sua curiosidade científica ou de desafios encontrados na leitura de outros 

trabalhos. Outro ponto importante é a elaboração da justificativa. Com relação à justificativa, assinale a 

alternativa CORRETA: 

A) O aluno deve apresentar a contribuição que espera dar com os resultados da pesquisa. 

B) O aluno deve apresentar o título, acompanhado ou não por subtítulo. 

C) O aluno deve delimitar o tema que pretende pesquisar. 

D) O aluno deve encadear os objetivos de forma lógica, dando unidade ao tema. 

 

QUESTÃO 24  

Todo projeto de pesquisa deve conter as premissas ou pressupostos teóricos sobre os quais o pesquisador 

fundamentará sua interpretação. O referencial teórico, portanto, é a fase que se refere à existência de 

manifestações, problemas ou postulados a respeito do tema escolhido, com as posições e controvérsias 

existentes. Nesse sentido assinale a alternativa CORRETA: 

A) O referencial teórico oferece, previamente, algumas soluções prováveis para o problema apresentado. 

B) O referencial teórico servirá para se saber em que estado se encontra atualmente o problema, que 

trabalhos já foram realizados a respeito e quais são as opiniões sobre o assunto. 

C) O referencial teórico deve apresentar como se pretende realizar a investigação. 

D) O referencial teórico apresenta os recursos financeiros a serem utilizados ao longo de todo o projeto. 

 

DISCIPLINA: FRANCHISING E TERCEIRIZAÇÃO/PROF. NÉLIO BARBOSA 

 

QUESTÃO 25 

As franquias estão em alta e não é por acaso. Esse modelo de negócio tem se mostrado uma alternativa 

relativamente segura de investimento, alimentando o sonho de muitos brasileiros que, mesmo com pouca 

experiência em gestão, desejam empreender e melhorar de situação financeira. Segundo a Associação 

Brasileira de Franchising, o faturamento no setor cresceu cerca de 398% entre 2002 e 2013, e nesse mesmo 

período o número de unidades franqueadas passou de 56 mil para mais de 114 mil no Brasil. Pode ser 

considerada uma vantagem de ser um franqueado: 

A) Recebimento de treinamento e suporte. 
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B) Taxa de franquia 

C) Risco de descumprimento do contrato 

D) Ter uma autonomia parcial 

QUESTÃO 26 

Quando um empresário licencia o uso de sua marca a outro, prestando-lhe serviços de organização 

empresarial, com ou sem venda de produtos, mediante remuneração direta ou indireta, sem que fique 

caracterizado vínculo empregatício, tem-se um contrato de 

A) compra e venda mercantil 

B) terceirização 

C) franquia 

D) merchandising  

 

QUESTÃO 27 

A franquia é um modelo de negócio muito interessante para os empreendedores, pois permite utilizar uma 

marca já consolidada, testada e padronizada, diminuindo assim os riscos e problemas de gestão. Estabelece, 

portanto, uma relação entre franqueador e franqueado para desenvolvimento do empreendimento. Sobre essa 

relação, a franquia tem como sua principal característica: 

A) uma relação de subordinação do franqueado para com o franqueador; 

B) ser a empresa franqueada uma sucursal da empresa franqueadora; 

C) a dependência jurídico-financeira do franqueado para com o franqueador; 

D) independência entre franqueado e franqueador sem qualquer vínculo empregatício entre ambos, 

respondendo cada um, autonomamente, pelos atos que pratica. 

 

QUESTÃO 28 

Para escolher a franquia mais adequada a cada empreendedor, é preciso analisar dados operacionais e 

mercadológicos da franqueadora, como também analisar os aspectos legais. A franquia é regulamentada de 

acordo com o texto da Lei de Franquia Empresarial (Lei nº 8.955/1994). Entre franqueador e franqueado 

deve ser firmado um contrato de utilização da marca, da tecnologia de implantação e administração de 

negócio ou sistema operacional. A respeito desse contrato de franquia estabelecido entre as partes 

envolvidas é correto afirmar que: 

A) configura-se relação trabalhista entre franqueado e franqueador. 

B) a validade do contrato de franquia depende do seu registro no órgão competente. 

C) o contrato de franquia pode ser apenas verbal. 

D) o franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de 

distribuição, exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços. 

 

DISCIPLINA: TÓPICOS EMERGENTES I/PROFª ARIANE 

 

QUESTÃO 29 

Sob o comando de Anne Mulcahy, presidente da Xerox, as relações organizacionais são fundadas na 

confiança com base no conhecimento. A confiança em Mulcahy tem como fundamento os seus 26 anos de 

empresa, período em que ela ganhou a reputação de honesta, assertiva, inteligente, trabalhadora, disciplinada 

e completamente leal à organização. Crente na credibilidade de Mulcahy, o conselho de administração da 

Xerox a escolheu para conduzir a empresa, então à da beira da falência, para o caminho do crescimento e da 

lucratividade. Podemos concluir que Anne Mulcahy foi escolhida por conhecer e ser leal a empresa, sua 

liderança foi baseada no conhecimento. Assinale a alternativa que define a confiança baseada no 

conhecimento: 

A) Baseia-se na informação sobre o individuo. 

B) Baseia-se no medo de represália. 

C) Baseia-se na compreensão mútua.    

D) Baseia-se na identificação. 
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QUESTÃO 30 

O influente discurso de Martin Luther King que começa com a frase “Eu tive um sonho...”, proferido nas 

escadarias do Lincoln Memorial em 1963, conseguiu colocar o tema dos direitos civis em uma linguagem 

viva e tocante que todos podiam entender. O enquadramento utilizado por King teve um efeito profundo na 

forma como as pessoas passaram a ver a questão da luta por justiça. Os fotógrafos costumam usar o 

enquadramento para captar as imagens mais belas, que traduzam sentimentos e/ou significado para as 

pessoas que visualizarem. Assim sendo, no contexto de liderança podemos dizer que: 

A) Enquadramento é a maneira que os lideres utilizam a linguagem para manipular os empregados e fazerem 

compreenderem a situação de seu ponto de vista. 

B) Enquadramento é a maneira de utilizar a linguagem para administrar significados. Utilizados pelos 

líderes para influenciarem a maneira como os eventos serão vistos e compreendidos. 

C) Enquadramento é a maneira de utilizar a linguagem para administrar conflitos dentro da organização. 

D) Enquadramento é a maneira de utilizar a linguagem para minimizar os impactos negativos sobre os 

empregados de decisões prejudiciais para equipe. 

 

QUESTÃO 31 

Sem a IE, uma pessoa pode ter um excelente treinamento, uma mente altamente analítica, uma visão de 

longo prazo e um inesgotável estoque de maravilhosas ideias sem que isso tudo faça dela um grande líder. 

As evidências indicam que, quanto mais alto o escalão do individuo considerado como um astro do 

desempenho, mais as capacidades de IE parecem ser a razão de sua eficácia.   

O texto acima se refere a: 
A) Inteligência Estrutural 

B) Inteligência Excepcional 

C) Inteligência Emocional 

D) Inteligência Espacial 

 

QUESTÃO 32 

Um conjunto de dados provenientes de numerosos estudos demonstra que, em muitas situações, as ações dos 

líderes são irrelevantes. Certas variáveis individuais, organizacionais ou relativas ao trabalho em si podem 

funcionar como substitutas da liderança ou neutralizar a influência do líder sobre seus liderados. Todas as 

alternativas estão relacionadas às variáveis substitutas ou neutralizadoras da liderança, exceto: 
A) Substituem a influencia do líder. 

B) Torna a liderança impossível ou desnecessária. 

C) Impossibilita que o comportamento do líder faça qualquer diferença para seus subordinados. 

D) Torna as lideranças mais efetivas e eficientes. 

 

 


