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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: 2 horas e 30 minutos. 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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DISCIPLINA: RESPONSABILIDADE SOCIAL/PROF. VICTOR ARTIOLI 

 

QUESTÃO 01 

Resgatando na história do conceito de Responsabilidade Social, o que é correto afirmar sobre um pouco do 

que aconteceu nas décadas finais do século XX? 

a) Mudanças da sociedade internacional. 

b) Novas tendências econômicas, sociais e culturais. 

c) Quebra de paradigmas pressionados pela própria sociedade, o homem começa a perceber sua 

responsabilidade para o bem-estar social da humanidade nos dias atuais e de suas futuras gerações, 

incluindo aí a preservação do meio ambiente, sobretudo dos recursos naturais não renováveis. 

d) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 

QUESTÃO 02 

"(...) É uma exigência cada vez mais presente a adoção de padrões de conduta ética que valorizem o ser 

humano, a sociedade e o meio ambiente. Relações de qualidade constroem-se a partir de valores e condutas 

capazes de satisfazer necessidades e interesses dos parceiros, gerando valor para todos. Empresas 

socialmente responsáveis estão melhor preparadas para assegurar a sustentabilidade a longo prazo dos 

negócios, por estarem sincronizadas com as novas dinâmicas que afetam a sociedade e o mundo empresarial. 

O necessário envolvimento de toda a organização na prática da responsabilidade social gera sinergias, 

precisamente com os públicos dos quais ela tanto depende, que fortalecem seu desempenho global. A 

empresa é socialmente responsável quando vai além da obrigação de respeitar as leis, pagar impostos e 

observar as condições adequadas de segurança e saúde para os trabalhadores, e faz isso por acreditar que 

assim será uma empresa melhor e estará contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa (...)”. 

Analisando a redação acima, o que a empresa pode conseguir com as práticas de Responsabilidade Social? 

a) Valorização da marca e aumento dos lucros. 

b) Aumento das despesas.  

c) Incentivos do governo.  

d) Todas as alternativas acima estão incorretas. 

 

QUESTÃO 03 

“(...) É uma pessoa ou um grupo, que legitima as ações de uma organização e que tem um papel direto ou 

indireto na gestão e resultados dessa mesma organização, podendo ser os seus funcionários, gestores, 

gerentes, proprietários, fornecedores, concorrentes, ONGs, clientes, o Estado, credores, sindicatos e diversas 

outras pessoas ou empresas que estejam relacionadas com uma determinada ação ou projeto (...)”. De quem 

a citação acima está se referindo? 

a) Shareholders. 

b) Acionistas. 

c) Stakeholders. 

d) Investidores. 

 

QUESTÃO 04 

Lançado em 2000 pelo então secretário-executivo das Nações Unidas, Kofi Annan, o Pacto Global nasceu 

da necessidade de mobilizar a comunidade empresarial do mundo para a adoção de valores fundamentais e 

internacionalmente aceitos em suas práticas de negócios. Responda o que é correto afirmar sobre os dez 

princípios do Pacto Global da ONU: 

a) As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente e 

assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos. Estes princípios referem-se ao Direito 

do Trabalho. 

b) As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação 

coletiva; a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório; a abolição efetiva do 

trabalho infantil e eliminar a discriminação no emprego. Estes princípios referem-se à prática do 

Trabalho.  
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c) As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; desenvolver iniciativas 

para promover maior responsabilidade ambiental e incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias 

ambientalmente amigáveis. Estes princípios referem-se à prática do Meio Ambiente. 

d) As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina. Este 

princípio refere-se à prática da Anticorrupção. 

 

 

DISCIPLINA: DIAGNÓSTICO E CONSULTORIA EMPRESARIAL/PROFª JUSCENI 

QUESTÃO 05 

A consultoria empresarial é constituída principalmente pela troca de conhecimentos e experiências de uma 

pessoa (consultor) para outra pessoa ou organização, em virtude de um objetivo qualquer, ou com a 

finalidade de diagnosticar e formular soluções acerca de um assunto específico, para isso os consultores 

fazem o diagnóstico e elaboram projetos. 

I - No desenvolvimento de um projeto de consultoria, o consultor é responsável por sua totalidade, pois o 

mesmo está baseado em metodologias e técnicas, para as quais o consultor foi contratado. 

II - Na implementação de um projeto de consultoria, o executivo da empresa cliente é responsável por sua 

totalidade, sendo que, neste caso, esta totalidade corresponde aos resultados efetivos apresentados pelo 

projeto de consultoria.  

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.  
a)  As asserções I e II são proposições verdadeiras. 

b) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

c) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

d) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

QUESTÃO 06  

Terceirização é o processo administrado de transferência para terceiros, de atividades que não constituem a 

essência tecnológica dos produtos e serviços da empresa, pois envolvem tecnologias de pleno domínio do 

mercado e por consequência, não consolidam quaisquer vantagens competitivas, quer sejam tecnológicas ou 

comerciais, além de contribuírem para o aumento dos custos fixos da empresa. De maneira geral, o processo 

de terceirização proporciona algumas vantagens para as empresas-origem. Que: 

I - Permite direcionar melhor os investimentos nas áreas de tecnologia que constituem a essência de seus 

produtos, visando, assim, garantir liderança tecnológica no mercado. 

II - Divide riscos com o mercado, principalmente o mercado fornecedor de serviços (caso específico da 

consultoria empresarial).  

III - Proporciona elevada agilidade decisória e administrativa pela maior flexibilidade nos processos.  

IV -Provoca aumento na cadeia de custos indiretos. 

É correto o que se afirma nas assertivas. 
a) I, II, III e IV; 

b) I, II e III apenas; 

c) IV apenas; 

d) I e III apenas. 

 

QUESTÃO 07  

Os consultores comumente ajudam a resolver os problemas de pessoas e organizações. Há, assim, dois 

aspectos principais em qualquer relacionamento de consultoria: a análise e solução do problema é o próprio 

relacionamento entre o consultor e o cliente.  

I - Uma das regras básicas sobre o uso de consultoria de organização diz respeito à definição do problema. 

Administradores que desejam pedir auxílio a consultores deveriam não apenas reconhecer a necessidade da 

ajuda, como também definir o problema como o veem e com o máximo de precisão. 

 

PORQUE 
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II - Em algumas organizações, públicas ou privadas, a alta administração nem sequer chegará a considerar 

um pedido de autorização para o uso de consultores, a menos que ele seja relatado com uma explícita 

definição do problema. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.  

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras. 

b) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

c) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

d) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

QUESTÃO 08  

Hoje em dia, a consultoria é muito utilizada de maneira formal dentro das empresas. Os desafios 

empresariais estão cada vez maiores e mais graves. A perda do controle, a incessante busca pela redução de 

custos, as alterações em leis e regulamentações, a fragmentação das atividades são alguns exemplos das 

atuais dificuldades que comprovam a urgência do conhecimento dentro das organizações. Assim, muitas 

empresas buscam no ambiente externo esse conhecimento, para que possam, dentro da organização, ter uma 

visão mais crítica e ampla para auxiliá-las.  

No nosso dia-a-dia, muito 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) Apenas elaborar um diagnóstico das áreas funcionais e propor soluções e mudanças específicas para as 

áreas julgadas mais necessitas após análise. 

c) Muita das vezes especifica-se pontos fracos, pontos fortes, oportunidades e ameaças sem elaboração de 

um diagnóstico das áreas funcionais. 

d) Identificar as ameaças e oportunidades, sem levar em conta a análise dos pontos francos e fortes. E 

posteriormente elaborar um diagnóstico dos mesmos. 

 

 

DISCIPLINA: JOGOS DE EMPRESAS I/PROF. WADISLAU CHALUBE 

QUESTÃO 09 

Jogos empresariais são elaborados por meio de modelos matemáticos, no entanto, os elementos básicos de 

um jogo são os jogadores que dele participam, assim, cada jogador tem um conjunto de estratégias ou ações 

finito de opções, do mesmo modo, para que um jogo ocorra é necessário entender suas diretrizes.  Diante do 

exposto, assinale a alternativa que identificam os principais atores dos jogos empresariais. 

a) Empresas, Fornecedores e Ações. 

b) Jogadores, Empresas e Fornecedores. 

c) Jogadores, Regras e Ações. 

d) Regras, Empresas e Consumidores 

 

QUESTÃO 10 

As modalidades dos jogos fazem parte das regras, dessa forma, temos duas modalidades: a sequencial e a 

simultânea, analise o texto abaixo e em sequência marque a alternativa correta.  

i. A modalidade sequencial é aquela que um jogador determina sua estratégia ao mesmo tempo em que o 

concorrente, logo, não é possível saber o que o concorrente irá fazer 

ii. A modalidade sequencial é aquela que um jogador determina sua estratégia depois de ver a estratégia do 

concorrente, logo é possível saber os passos do concorrente. 

iii. A modalidade simultânea é aquela que um jogador determina sua estratégia depois de ver a estratégia do 

concorrente, logo é possível saber os passos do concorrente. 



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2019.1 

ADMINISTRAÇÃO/ 7º PERÍODO 
 

iv. A modalidade simultânea é aquela que um jogador determina sua estratégia ao mesmo tempo em que o 

concorrente, logo, não é possível saber o que o concorrente irá fazer.  

a) As alternativas i e iii estão corretas. 

b) As alternativas i e iv estão corretas. 

c) As alternativas ii e iii estão corretas. 

d) As alternativas ii e iv estão corretas. 

 

QUESTÃO 11 

Para responder as questões 11 e 12, analise o texto e a matriz Payoff abaixo. 

Duas empresas (A e B) concorrentes têm a opção de investir ou não investir em tecnologia. Se as duas 

empresas investirem terão um ganho de 6 x 10
4
 reais cada uma. Se as duas não investir na tecnologia terão 

um ganho de 8 x 10
4 

cada. Se a empresa A investir e a B não investir, a A terá ganho de 9 x 10
4
 enquanto a 

B de 5 x 10
4
, se a empresa B investir (9 x 10

4
) e a A não investir (5 x 10

4
).  

  Empresa A 

  Investir Não investir 

Empresa B 
Investir 6,6 (Q1) 9,5 (Q2) 

Não investir 5,9 (Q3) 8,8 (Q4) 

* Q = quadrante.  

Assinale a alternativa correta que identifique a estratégia dominante e dominada das empresas A e B. 

a) Na visão da empresa A, Q3 é dominante e Q2 é dominada. 

b) Na visão da empresa A, Q2 é dominante e Q3 é dominada. 

c) Na visão da empresa B, Q3 é dominante e Q2 é dominada. 

d) Tanto para a empresa A e B Q3 é dominante e Q2 é dominada. 

 

QUESTÃO 12 

Considerando que os conceitos de equilíbrio de Nash, assinale a alternativa que represente o equilíbrio. 

a) Q1 

b) Q2 

c) Q3 

d) Q4 

 

DISCIPLINA: CONTROLADORIA/PROF. EDUARDO COSTA 

QUESTÃO 13 

Com base na análise vertical e horizontal dos balanços apresentados, é correto concluir que em relação ao 

ano de 20 X1.   

 
 

a) Ativo Circulante aumentou sua participação no Ativo Total.  

b) Percentual de participação do Patrimônio Líquido no Passivo Total aumentou em 100%.  

c) Ativo Total apresentou tendência de crescimento maior que o Passivo Total.  
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d) índice horizontal do Ativo Circulante passou de 100 para 125, apesar de ter reduzido a participação no 

Ativo Total. 

 

QUESTÃO 14 

A empresa SYZ apresenta o seguinte Balanço Patrimonial: 

 
A empresa faz duas compras de mercadorias:  

1ª) Aquisição de R$500,00 a vista;  

2ª) Aquisição de R$2.000,00 a prazo (pagamento em 30 dias). 

 

Após as aquisições das mercadorias, assinale a alternativa CORRETA.  

a) Liquidez Corrente de 1,60.  

b) Liquidez Seca de 1,00.  

c) Liquidez Imediata de 0,33.  

d) Liquidez Geral de 2,10. 

 

QUESTÃO 15 

Sobre as análise das Demonstrações Financeiras, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa 

correta. 

1) (   ) O CCL é a soma do Ativo Circulante e o Passivo Circulante.  

2) (   ) O índice de liquidez imediata é a capacidade de pagamento das dividas de curto e longo prazo. 

3) (   ) O índice de endividamento quanto maior mais autonomia financeira. 

4) (   ) O Balanço Patrimonial representa naquele momento da análise um momento estático. 

5) (   ) A análise vertical representa a variação de um item de período a período. 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

a) F-F-V-V-F 

b) F-F-F-V-F 

c) V-F-V-V-V 

d) V-F-V-F-V. 

 

QUESTÃO 16 

A liquidez de uma empresa é medida pela sua capacidade de honrar suas obrigações no curto prazo, que 

pode ser medida, basicamente, através da liquidez corrente e liquidez seca. Sobre o assunto, é correto 

afirmar que: 

a) índice de valor corrente é igual a ativo circulante/passivo circulante.  

b) para o cálculo da liquidez seca o valor em estoque é muito importante para determinar o índice desejado.  

c) quanto mais baixo o índice de liquidez corrente, mais a empresa é considerada líquida.  

d) a liquidez corrente mede a capacidade da empresa de saldar suas obrigações com o saldo em conta 

corrente. 
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DISCIPLINA: GESTÃO DA QUALIDADE/PROF. WILLIAM 

 

QUESTÃO 17 

Diversas ferramentas auxiliares possibilitam o desenvolvimento do projeto de qualidade e auxiliam na 

manutenção da conformidade de qualidade com o projeto. Dentre as afirmativas abaixo apresentadas 

assinale a alternativa que não corresponde a uma ferramenta auxiliar que pode ser usada para a gestão da 

qualidade. 

a) brainstorming. 

b) benchamarking. 

c) árvore dos porquês. 

d) kanban. 

 

QUESTÃO 18 

Juran, Deming, Feigenbaum, Ishikawa, Shingo, Taguchi, Crosby e Garvin são todos teóricos da qualidade, 

que contribuíram decisivamente para a definição do escopo do que é qualidade, bem como o 

desenvolvimento de técnicas de avaliação da qualidade. Acerca do pensamento dos diversos autores, 

assinale a alternativa que não corresponde a uma definição da qualidade. 

a) um conjunto de características do produto ou serviço em uso, as quais satisfazem as expectativas do 

cliente. 

b) conjunto de características padrão para todas as classes de consumidores. 

c) conformidade com os requisitos. 

d) desenvolver, projetar, produzir e comercializar um produto econômico, útil e satisfatório para o 

consumidor. 

 

QUESTÃO 19 

A fim de avaliar a qualidade em serviços se utiliza a ferramenta 5 Gaps que pode ser utilizada paralelamente 

com o método de pesquisa SERVQUAL (Parasuraman; Zeithaml e Berry) ou SERVPERF (Cronin e 

Taylor). Acerca da ferramenta 5 Gaps avalie a alternativa correta. 

a) expectativa é a avaliação do cliente posteriormente ao recebimento do serviço, ou seja, como avaliar o 

serviço prestado. 

b) percepção da qualidade é aquilo que o cliente entende como essencial em determinado serviço, ou seja, o 

critério que ele tem de qualidade antes de prestado. 

c) gap é a lacuna existente entre a expectativa do cliente e a qualidade percebida. 

d) o gap mais comum dentro da análise é a não interpretação da voz do cliente, que é fase final do projeto do 

produto. 

 

QUESTÃO 20 

A conjuntura japonesa foi propícia ao desenvolvimento da qualidade, pois reunia um país com poucos 

recursos e com uma forte cultura de fazer o certo da primeira vez. Dentre as técnicas criadas pelos japoneses 

destaca-se o 5S, cinco sensos de qualidade que são tidos como a base filosófica para implantação da 

qualidade em uma empresa. Acerca da técnica suprareferenciada assinale a alternativa incorreta.  

a) seiri é o senso de utilização, consistindo em manter no departamento de produção apenas aquilo que será 

útil para a produção de bens. 

b) seiton é o senso de organização, consistindo em manter na área de produção apenas aquilo que se utiliza 

com maior frequência, descartando os demais. 

c) seisou é o senso de limpeza, que consiste em manter o local limpo e organizado, o que consequentemente 

irá influenciar na qualidade de vida do trabalho 

d) o seiketsu e shitsuke são respectivamente senso de melhoria contínua e autodisciplina, estágios finais da 

filosofia de qualidade que tende a manter e buscar sempre melhorias no sistema de qualidade. 
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DISCIPLINA: TRABALHO DE CURSO I/PROFª MARIA DE LOURDES 

QUESTÃO 21 

A apresentação de textos, ideias, conteúdos e figuras de outra pessoa como se fossem próprios caracteriza 

plágio e, de acordo com a legislação brasileira, pode ser enquadrada na Lei dos Direitos Autorais 

(9.610/1998) como reprodução não autorizada de uma determinada obra original. Além disso, conforme o 

Código Penal (art. 184), a violação de direito autoral pode ter pena de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

Referente a plágio, analise as afirmativas a seguir:  

I. O plágio integral consiste na utilização da essência da obra do autor expressa de forma distinta da original.  

II. O plágio parcial consiste na cópia de um trabalho inteiro, sem citar a fonte.  

III. O plágio conceitual é a “colagem” resultante da seleção de parágrafos ou frases de um ou diversos 

autores, sem menção às obras.  

IV. O plágio conceitual consiste na utilização da essência da obra do autor expressa de forma distinta da 

original.  

A alternativa CORRETA é:  

a) Apenas a afirmativa I está correta.  

b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  

c) Apenas a afirmativa II está correta.  

d) Apenas a afirmativa IV está correta. 

 

QUESTÃO 22  

O objetivo geral de um projeto de pesquisa ou trabalho acadêmico é a expressão clara do que o pesquisador 

pretende conseguir através de sua investigação. Com relação aos objetivos específicos, analise as afirmações 

a seguir.  

I. Os objetivos específicos devem ser derivados do objetivo geral, devendo apresentar ações distintas que 

convirjam para este.  

II. Os objetivos específicos devem ser derivados do objetivo geral e, em sua definição devem-se utilizar 

verbos no gerúndio.  

III. Os objetivos específicos podem ser imediatos (os que se quer alcançar até o término da pesquisa) e 

mediatos (os que se pretende alcançar em um prazo maior, podendo se estender mesmo após a pesquisa).  

IV. Os objetivos específicos devem estar diretamente relacionados à delimitação do problema.  

São CORRETAS as afirmações  

a) I apenas.  

b) II apenas.  

c) III apenas.  

d) IV apenas. 

 

QUESTÃO 23  

A pesquisa científica visa à interpretação de dados, o que torna imprescindível que a mesma tenha uma base 

referencial teórica, realizando-se uma revisão dos trabalhos já existentes sobre o tema abordado. Sobre o 

referencial teórico, analise as afirmativas a seguir:  

I. O referencial teórico é que possibilita fundamentar, dar consistência a todo o estudo.  

II. Tem a função de nortear a pesquisa, apresentando um embasamento da literatura já publicada sobre o 

mesmo tema.  

III. O referencial teórico não demonstra que o pesquisador tem conhecimento suficiente em relação a 

pesquisas relacionadas e a tradições teóricas que apoiam e cercam o estudo.  

IV. O referencial teórico permite verificar o estado do problema a ser pesquisado, sob o aspecto teórico e de 

outros estudos e pesquisas já realizados.  

A alternativa CORRETA é:  

a) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  

b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.  
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c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  

d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

 

QUESTÃO 24  

Citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte. São trechos transcritos ou informações 

retiradas das publicações consultadas para a realização do trabalho e tem como objetivo esclarecer ou 

complementar o assunto apresentado. A respeito das citações no corpo de um trabalho científico, pode-se 

dizer que citações diretas são aquelas que: 

a) Remetem para a justificativa do trabalho científico e sua importância para o mundo acadêmico. 

b) Dispensam citar a fonte em que foram retiradas, bem como a separação da citação por vírgula e entre 

parênteses. 

c) É a transcrição textual de parte da obra do autor consultado, usando exatamente as mesmas palavras do 

texto em questão. 

d) Transcrevem palavras textuais ou conceitos de autores sendo ditos por um segundo autor da fonte. 

 

DISCIPLINA: MARKETING DE SERVIÇOS/PROF. NÉLIO BARBOSA 

QUESTÃO 25  

Os serviços se diferenciam dos produtos em quatro características: intangibilidade, inseparabilidade, 

variabilidade e perecibilidade. Essas características implicam na ampliação do mix de marketing em 3 “P”: 

pessoas, processo e prova física. Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir.  

I. Quanto à variabilidade em uma empresa de telefonia, a ampliação do mix com prova física é o que 

determina a qualidade ou não do serviço. 

II. Quanto à inseparabilidade em uma clínica de fisioterapia, a ampliação do mix com pessoas é o 

diferencial, pois são as pessoas que executam diretamente o serviço. 

III. Quanto à perecibilidade em uma empresa de cuidados pessoais, a ampliação do mix com foco no 

processo de armazenagem é o que viabiliza a entrega no tempo esperado. É correto o que se afirma em: 

a) I, apenas. 

b) II, apenas.  

c) I e III, apenas  

d) I, II e III. 

 

QUESTÃO 26  

Uma empresa da área de seguros, em função de forte concorrência em seu setor, vem trabalhando para a 

melhoria de seus serviços, com o objetivo de reter e ampliar sua carteira de clientes. Com relação às 

necessidades desse mercado - entre elas, a rapidez no pagamento das indenizações dos carros roubados -, a 

empresa sabe que os clientes buscam por fatores diferenciais que eles possam perceber como importantes 

para a escolha da empresa de seguros a ser contratada. Por exemplo, no caso de ter seu carro roubado, os 

clientes desejam poder contar com um carro reserva até receber a indenização do seguro. Com base em 

situações como essa, buscando gerar valor para o seu negócio, a empresa da área de seguros realizou uma 

reunião que levantou sugestões para que esta pudesse trabalhar, de forma estratégica, o seu composto de 

serviços. 

Avalie as afirmações a seguir, no que se refere às sugestões levantadas na reunião para o composto de 

serviços. 

I. Identificar os diferenciais mais relevantes na percepção dos clientes potenciais. 

II. Otimizar os processos, buscando a redução de tempo gasto e agilizando os serviços oferecidos aos 

clientes. 

III. Melhorar a aparência física das instalações de atendimento ao cliente e oferecer aos funcionários 

recursos para manterem uma apresentação adequada. 

IV. Aprimorar o processo de recrutamento e seleção das pessoas que atenderão aos clientes, além de investir 

em treinamento. 

É correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 
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b) I e II, apenas. 

c) III e IV, apenas. 

d) I, II, III e IV. 

 

QUESTÃO 27  

Considere o depoimento hipotético feito por um Gerente de Hospitalidade de uma rede de hotéis. "Não 

podemos controlar a qualidade de nosso produto tão bem quanto um engenheiro de controle em uma linha 

de produção de uma fábrica de sabão em pó, por exemplo. Quando você compra uma caixa de sabão em pó, 

pode ter 99% de certeza de que esse produto funcionará para limpar suas roupas. Quando o cliente reserva 

um quarto do hotel, é bem menor o percentual de certeza de que ele terá uma boa noite de sono, sem 

nenhuma perturbação, sem falhas em serviços, e sem todas as outras coisas ruins que podem comprometer a 

estada de um hóspede em um hotel." 

Em relação ao depoimento do Gerente de Hospitalidade do hotel, considerando algumas características de 

empresas que trabalham com serviços, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

I. Empresas de serviços devem dedicar atenção especial à seleção, ao treinamento e à motivação dos 

profissionais que atenderão clientes diretamente. 

PORQUE 

II. A interação direta entre profissionais e clientes torna difícil a padronização e o controle da qualidade dos 

processos na prestação de serviços. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras,mas a II não é uma justificativa correta da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira 

 

QUESTÃO 28  

No hotel Durmaqui, são oferecidos diversos serviços de qualidade aos seus hóspedes, da estética à locação 

de veículos. Muitos serviços têm hora certa para serem executados, como a preparação do café da manhã e a 

arrumação dos quartos dos hóspedes. 

Considerando o contexto apresentado, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

I. Agiu corretamente o gerente do Durmaqui que decidiu capacitar muito bem sua equipe para não haver 

atrasos nos serviços que têm hora certa para serem executados, já que não é possível armazenar esses 

serviços. 

PORQUE 

II. Em geral, os serviços disponibilizados pelo hotel Durmaqui possuem a característica da 

inseparabilidade, o que não permite separá-los das pessoas que os oferecem. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

 

DISCIPLINA: TÓPICOS EMERGENTES I/PROF. VICTOR ARTIOLI 

QUESTÃO 29 

Na atualidade, diante de tantas adversidades no cenário econômico brasileiro, o empreendedorismo está em 

alta por ser uma alternativa de trabalho e renda. Porém, como sabemos, não é tão simples empreender, então, 

podemos afirmar que: 
a) Ser empreendedor é um dom. 

b) Empreendedorismo se constitui em um conjunto de comportamentos e de hábitos que podem ser adquiridos, 

praticados e reforçados nos indivíduos, de forma a torná-los capazes de gerir e aproveitar oportunidades, melhorar 

processos e inventar negócios. 

c) Empreender se resume em arriscar em um negócio que seja lucrativo. 
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d) Empreendedorismo se constitui em copiar uma ideia que já está tendo resultado positivo, contando com a 

sorte e que com a opinião de terceiros, o negócio terá sucesso. 

 

QUESTÃO 30 

Historicamente, no mundo dos negócios e no mercado de trabalho, os homens são dominantes em relação às 

mulheres, entretanto, nas últimas décadas as mulheres estão se destacando como empreendedoras de 

sucesso. Em uma comparação exclusivamente comercial, o que não é correto afirmar? 
a) As mulheres empreendedoras, em sua grande maioria, costumam utilizar do seu gosto pessoal para orientar seus 

clientes a adquirirem produtos de sua preferência, o que resulta no sucesso do negócio. 

b) As mulheres empreendedoras prestam atenção maior a detalhes, são intuitivas e muito sensitivas, características 

que melhoram seu desempenho na gestão de negócios.  

c) Mulheres tendem a investir mais em capacitação. Pesquisas mostram que a proporção de mulheres 

empreendedoras com Ensino Médio é duas vezes maior que a de homens.  

d) As mulheres empreendedoras, em sua grande maioria, costumam ser mais atenciosas e cuidadosas com os 

clientes, o que cria um cenário propício à fidelização dos mesmos, criando assim um negócio com uma 

base sólida e duradoura de consumidores. 

 

QUESTÃO 31 

Os seres humanos sempre viveram em interação social e associação recíproca, e o domínio que o homem 

desenvolveu sob a terra surgiu de uma notável capacidade de cooperação. A vida em sociedade é formada de 

unidades sociais nas quais os indivíduos vivem, se relacionam e se influenciam ao longo de sua história, e, 

segundo Botsman e Rogers (2011, p. 58), esta mutualidade é caracterizada como “(...) comportamentos 

humanos automáticos que servem de base para cooperação e são núcleo da nossa existência”. Analisando a 

afirmação acima, a qual tópico estudado ela pertence? 
a) Economia Contemporânea. 

b) Empreendedorismo. 

c) Economia Colaborativa. 

d) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 

QUESTÃO 32 

As estratégias de garantia da redução da desigualdade social através de incentivos de políticas educacionais 

e sociais, nos últimos anos, no Brasil, demostrou avanços com relação a democratização dos espaços sociais 

e acesso a informação, viabilizando a inclusão social e a mobilidade entre as classes sociais. Nesse sentido, 

Barretto (2014) destaca o papel das empresas como espaços de apoio à propiciação dessa democratização, 

segundo o autor, as micro e pequenas empresas são uma opção democrática “[...] por que abre oportunidades 

para grupos por vezes discriminados no mercado de trabalho”. De qual classe ou quais classes sociais o texto 

acima se refere? 
a) Empreendedorismo Feminino. 

b) Empreendedorismo. 

c) Desempregados. 

d) Negros e mulheres. 
 

 
 

 

 


