
GABARITO – AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO 

Respostas corretas em negrito e em itálico. 

 

Acesso à prova e ao gabarito individual através do link, utilizando o Login e 

Senha elaborados pelo(a) candidato(a).  

 

Questões de Português 

O emprego do hífen está correto na alternativa: 

a) ultra-moderno 

b) anti-racismo 

c) micro-computador 

d) inter-estadual 

 

O emprego do hífen está incorreto na alternativa: 

a) ex-proprietário 

b) anti-social 

c) macro-história 

d) micro-ondas 

 

Assinale a alternativa em que o emprego do hífen está incorreto: 

a) auto-observação 

b) ex-funcionário 

c) auto-avaliação 

d) anti-higiênico 

 

Assinale a alternativa em que o emprego do hífen está correto: 

a) micro-computador 

b) super-racional 

c) anti-racismo 

d) ultra-moderno 

 

Assinale a alternativa em que o emprego do hífen está correto nas duas 

palavras: 

a) anti-aéreo, pan-americano 



b) semi-novo; para-quedas 

c) super-aquecimento; macro-história 

d) inter-relacional; vice-prefeito 

 

Assinale a alternativa em que o emprego do hífen não está correto nas duas 

palavras: 

a) semi-novo, auto-escola 

b) auto-aprendizagem; anti-inflamatório 

c) inter-relacional; pan-americano 

d) auto-observação; ex-funcionário 

 

 Assinale a alternativa que corresponde à grafia correta do vocábulo: 

a) conseqüência 

b) voo 

c) idéia 

d) concensual 

 

Assinale a alternativa que corresponde à grafia correta do vocábulo: 

a) pretenção 

b) idéia 

c) sauipe  

d) compuzeram 

 

Assinale a alternativa que corresponde à grafia incorreta do vocábulo: 

a) finalisar 

b) analisar 

c) abstenção  

d) compromisso 

 

Assinale a alternativa que corresponde à grafia correta do vocábulo: 

a) analizar 

b) vôo 

c) conseqüência 

d) ideia 



 

Assinale a alternativa que corresponde à grafia correta do vocábulo: 

a) pretensão 

b) agrecivo 

c) concensual 

d) vôo 

 

Assinale a alternativa que corresponde à grafia incorreta do vocábulo: 

a) compromisso 

b) analizar 

c) finalizar  

d) enjoo 

 

Assinale a alternativa que corresponde à grafia correta do vocábulo: 

a) idéia 

b) analizar 

c) conseqüência 

d) enjoo 

 

Assinale a alternativa que corresponde à grafia incorreta do vocábulo: 

a) pretensão 

b) eleissão 

c) difusora 

d) impressão 

 

Assinale a alternativa em que a frase está escrita incorretamente. 

a) Os candidatos chegarão daqui a pouco. 

b) Os candidatos chegarão em breve. 

c) Os candidatos chegarão em pouco tempo. 

d) Os candidatos chegarão daqui há pouco.  

 

Assinale a alternativa em que a frase está escrita corretamente. 

a) Ela é boa funcionária, mais costuma se atrasar. 

b) Ela é boa funcionária, mas costuma se atrasar. 



c) Ela é boa funcionária, mas mais costuma se atrasar. 

d) Ela é boa funcionária, jamas costuma se atrasar. 

 

Assinale a alternativa em que a frase está escrita incorretamente. 

a) Os estagiários chegaram atrasados à reunião de ontem. 

b) Os estagiários chegaram atrasados à reunião. 

c) Os estagiários chegaram atrasados a reunião. 

d) Os estagiários chegaram atrasados na reunião de ontem. 

 

Assinale a alternativa em que a frase está escrita corretamente. 

a) O candidato havia chegado atrasado na entrevista. 

b) O candidato havia chego atrasado na entrevista. 

c) O candidato chego atrasado na entrevista. 

d) O candidato havia chegando atrasado na entrevista. 

 

Assinale a alternativa em que a frase está escrita incorretamente. 

a) Ficarei ao aguardo de providências. 

b) Ficarei à espera de providências. 

c) Ficarei no aguardo de providências. 

d) Ficarei esperando providências. 

 

Assinale a alternativa em que a frase está escrita corretamente. 

a) Ele precisa passar no teste, se não irá perder a vaga. 

b) Ele precisa passar no teste, senão irá perder a vaga. 

c) Ele precisa passar no teste, se nem, irá perder a vaga. 

d) Ele precisa passar no teste, senem irá perder a vaga. 

 

Assinale a alternativa em que a frase está escrita corretamente. 

a) A recepcionista houve impresso todos os documentos naquele dia. 

b) Os documentos foram imprimidos naquele dia. 

c) A recepcionista havia impresso todos os documentos naquele dia. 

d) A recepcionista havia imprimido todos os documentos naquele dia.  

 

Assinale a alternativa em que a frase está escrita corretamente. 



a) Disseram as funcionárias: muito obrigadas!  

b) Disseram as funcionárias: muitas obrigada!  

c) Muito obrigado! – disse a funcionária. 

d) Disseram as funcionárias: muito obrigada!  

Marque a alternativa correta sobre as frases I, II e III apresentadas abaixo. 

I - O candidato soube da aprovação no concurso por meio do e-mail. 

II - O candidato soube da aprovação no concurso através do e-mail. 

III - O candidato soube da aprovação no concurso por intermédio do e-mail. 

a) Somente a frase I está escrita corretamente. 

b) Somente a frase II está escrita corretamente. 

c) As frases I e III estão escritas corretamente. 

d) As frases I e II estão escritas corretamente. 

 

Marque a alternativa incorreta sobre as frases I, II e III apresentadas abaixo. 

I - Ao meu ver, o evento foi um sucesso. 

II – A meu ver, o evento foi um sucesso. 

III – Estava ao par do sucesso do evento.  

a) As frases I e II estão escritas corretamente. 

b) A frase I está escrita corretamente. 

c) A frase III está escrita corretamente. 

d) As frases I e III estão escritas corretamente. 

 

Marque a alternativa correta sobre as frases I, II e III apresentadas abaixo. 

I - Há muitos motivos para a contratação daquele candidato. 

II - Há bastante motivos para a contratação daquele candidato. 

III - Há bastantes motivos para a contratação daquele candidato. 

a) Somente a frase I está escrita corretamente. 

b) Somente a frase III está escrita corretamente. 

c) As frases I e II estão escritas corretamente. 

d) As frases I e III estão escritas corretamente. 

 

Marque a alternativa incorreta sobre as frases I, II e III apresentadas abaixo. 

I - Na reunião, discutiu-se a cerca de corte de gastos. 



II - Na reunião, discutiu-se acerca de corte de gastos. 

III - O local da reunião fica a cerca de 5 km daqui.  

a) As frases II e III estão escritas corretamente. 

b) A frase I está escrita corretamente. 

c) A frase II está escrita corretamente. 

d) A frase III está escrita corretamente. 

 

Marque a alternativa correta sobre as frases I, II e III apresentadas abaixo. 

I - É proibida a entrada de pessoas não autorizadas. 

II - É proibido entrada de pessoas não autorizadas. 

III - É proibido a entrada de pessoas não autorizadas. 

a) As frases I e II estão escritas corretamente. 

b) Somente a frase I está escrita corretamente. 

c) Somente a frase II está escrita corretamente. 

d) As frases I e III estão escritas corretamente. 

 

Marque a alternativa incorreta sobre as frases I, II e III apresentadas abaixo. 

I - Os produtos podem ser comprados à vista ou a prazo. 

II – Os produtos podem ser comprados à vista ou à prazo. 

III – Os produtos podem ser comprados a vista ou a prazo.  

a) As frases II e III não estão escritas corretamente. 

b) A frase I está escrita corretamente. 

c) A frase II não está escrita corretamente. 

d) As frases II e III estão escritas corretamente. 

 

Marque a alternativa correta sobre as frases I, II e III apresentadas abaixo. 

I - Os responsáveis vem ao setor todos os dias e vêem o desempenho das 

máquinas trabalhando.  

II - Os responsáveis vem ao setor todos os dias e veem o desempenho das 

máquinas trabalhando.  

III - Os responsáveis vêm ao setor todos os dias e veem o desempenho das 

máquinas trabalhando. 

a) Somente a frase I está escrita corretamente. 

b) Somente a frase II está escrita corretamente. 



c) Somente a frase III está escrita corretamente. 

d) As frases II e III estão escritas corretamente. 

 

Marque a alternativa correta sobre as frases I, II e III apresentadas abaixo. 

I - Ao término do contrato, a empresa pagou o profissional. 

II - Ao término do contrato, a empresa pagou ao profissional. 

III - Ao término do contrato, a empresa pagou à profissional. 

a) Somente a frase I está escrita corretamente. 

b) Somente a frase II está escrita corretamente. 

c) Somente a frase III está escrita corretamente. 

d) As frases I e II estão escritas corretamente.  

 

Conhecimentos Específicos: 

 

Sobre Sustentabilidade: 

 

A palavra sustentabilidade tem sua origem relacionada ao termo 

“desenvolvimento sustentável”, definido como aquele que atende às 

necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades. Para que exista 

sustentabilidade é preciso que o homem, em qualquer ação, respeite os ciclos 

naturais, o tempo de recomposição dos recursos e os limites que os regem; 

conservando a integridade do ambiente; consumindo sem ultrapassar a 

capacidade de renovação dos recursos e respeite a diversidade humana que 

produz formas diferentes de existência. A sustentabilidade pressupõe uma 

relação equilibrada do homem com o ambiente em sua totalidade, 

considerando que todos os elementos afetam e são afetados reciprocamente 

pela ação humana. Nos relacionamentos entre as pessoas e delas com o 

ambiente, a sustentabilidade se dá por meio das escolhas equilibradas sobre 

as formas de produção, consumo, habitação, comunicação, alimentação, 

transporte, entre outras do cotidiano da vivência humana. 

 

Assinale a alternativa correta sobre o texto acima: 



a) A palavra sustentabilidade tem sua origem na restrição do 

desenvolvimento, especialmente do consumo de alimentos pelo homem para 

preservar o ambiente para futuras gerações. 

b) A sustentabilidade evita uma relação equilibrada do homem com o 

ambiente em sua totalidade, considerando que todos os elementos naturais 

são muito afetados pela ação humana. 

c) Sustentabilidade é uma forma equilibrada de relação do homem 

com o ambiente em sua totalidade, a fim de atender às necessidades das 

gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de suprirem suas próprias necessidades.  

d) A sustentabilidade ou o desenvolvimento sustentável ocorre quando as 

escolhas do ser humano sobre as formas de produção, consumo, habitação, 

comunicação, alimentação, transporte e de se relacionar entre si e com o 

ambiente estão baseadas nas leis ambientais.  

 

Segundo o texto: 

a) O consumo sustentável não está relacionado com a capacidade de 

renovação dos recursos  

b) A sustentabilidade não considera a recomposição dos recursos naturais, 

somente os limites que os regem. 

c) A sustentabilidade não respeita a diversidade humana, pois formas 

diferentes de existência causam danos ao ambiente. 

d) A palavra sustentabilidade tem sua origem no termo 

“desenvolvimento sustentável”. 

 

Os 3 R’s que significam reduzir, reutilizar e reciclar são práticas do 

desenvolvimento sustentável para preservação ambiental. Reduzir significa 

adquirir somente aquilo que necessitamos para evitar desperdícios. Esta 

atitude auxilia não somente o funcionamento do meio ambiente, mas também 

as finanças. Reutilização é o aproveitamento de algum material que iria para o 

lixo e pode ser útil para outra atividade ou para outra pessoa, desde que não 

exista riscos de danos à saúde. Reutilizar, de certa forma, também é reduzir. E 

reciclar é utilizar a matéria prima de um resíduo que será descartado para 

produzir algo novo, evitando extrair mais matéria prima da natureza. 



 

Assinale a alternativa correta sobre o texto acima: 

a) Reduzir significa consumir tudo o que você compra para evitar 

desperdícios. Esta atitude auxilia nas finanças, já que não há estoque de 

produtos e dinheiro parado. 

b) Reciclar é utilizar um material que já foi utilizado para produzir algo 

novo, evitando extrair matéria prima da natureza. 

c) Reutilização é o aproveitamento de algum alimento que iria para o lixo, 

pois está vencido, adicionando conservante e deixando-o novamente próprio 

para consumo. 

d) Na realidade são somente 2 R’s, reutilizar e reciclar são a mesma coisa.  

 

Segundo o texto: 

a) Reutilização é o aproveitamento de algum material que iria para o 

lixo e pode ser útil para outra atividade ou para outra pessoa. 

b) O desenvolvimento sustentável não proporciona a preservação 

ambiental. 

c) Sustentabilidade é não consumir aquilo que necessitamos para evitar 

desperdícios.  

d) Os 3 R’s que significam reduzir, repetir e reciclar. 

 

Sobre Ambiente e Gestão de Pequenos Negócios: 

 

O empreendedor é um realizador que, ao colocar em prática sua 

criatividade e imaginação no intuito de desenvolver um empreendimento ou 

negócio, consegue torná-lo realidade com suas ações. Apesar de conseguir 

fazer parte do mundo do empreendedorismo, o empresário entende logo que, 

não basta ter uma boa ideia e conseguir iniciar as atividades, é preciso saber 

administrar seu negócio, ser empresário. Por esse motivo, além da motivação 

advinda da autorrealização e do desejo de ter sucesso como empreendedor, 

também é necessário agir, assumir as responsabilidades, especialmente com 

relação às decisões que são tomadas a todo momento. Neste sentido, para 

empreender é preciso autoavaliação e autocrítica, a fim de ter o controle do 

próprio comportamento em busca do bom funcionamento da empresa, 



mantendo-a no mercado com boas perspectivas de crescimento. Assim, o 

autodesenvolvimento do empreendedor é essencial, sendo preciso reunir a 

imaginação, a determinação e a realização, características que já possuem, 

com a habilidade de organizar, liderar pessoas e de conhecer tecnicamente 

etapas e processos dos produtos ou serviços os quais desenvolve na sua 

empresa, sempre observando o mercado e as suas oportunidades. Quando 

novos negócios se tornam realidade, o empreendedor também precisa ser 

capaz de gerir novas ideias, produtos, ou até ser capaz de mudar tudo o que já 

existe em prol do sucesso. Desta forma, a pessoa que sonha em ter o seu 

próprio negócio movida pela ambição de ganhar muito dinheiro com sua ideia e 

ser independente, não estar subordinadas a alguém, muitas vezes não 

consegue realizar, pois se essa vontade não vier associada a muito trabalho, 

com uso do planejamento, da análise, do controle e, ainda, exercendo a 

liderança, dificilmente conseguirá manter as atividades do empreendimento. É 

preciso saber agir em conjunto com os outros profissionais que formam a 

empresa; ser firme e resistente ao enfrentar dificuldades, além de otimista, sem 

perder o contato com a realidade. Ser um empreendedor não é somente 

realizar, mas saber qual é a melhor forma de agir para conquistar o sucesso. 

 

O objetivo do texto acima é: 

a) Impedir que pessoas criativas sejam empreendedoras. 

b) Afirmar que o empreendedor precisa ser otimista, sem perder o contato 

com a realidade. 

c) Convencer que para ser um empreendedor de sucesso, basta querer 

ganhar muito dinheiro com uma ideia e ser independente, não estar 

subordinado a alguém, ser dono da sua própria empresa. 

d) Mostrar as características e ações necessárias para ser um 

empreendedor de sucesso. 

 

Segundo o texto acima, é correto afirmar: 

a) Para ser empreendedor é preciso muito trabalho, com uso do 

planejamento, da análise, do controle e, ainda, exercer a liderança. 

b) Para ser empreendedor basta ter uma boa ideia e conseguir iniciar as 

atividades, não é preciso saber administrar seu negócio  



c) Para ser empreendedor não é preciso saber qual é a melhor forma de 

agir para conquistar o sucesso. 

d) Para ser empreendedor basta ter a habilidade de organizar e liderar 

pessoas, não sendo necessário conhecer tecnicamente as etapas e processos 

dos produtos ou serviços os quais desenvolve na sua empresa. 

 

Sobre Empreendedorismo: 

 

Para abrir uma empresa e ser empreendedor, trabalhando para si 

mesmo, não basta apenas ter uma boa ideia, é preciso entender como funciona 

o mercado de atuação e manter-se atualizado sobre ele, a fim de administrar 

bem sua empresa e aproveitar as oportunidades de novos negócios que 

possam surgir. Assim, o empreendedorismo é formado por comportamentos e 

hábitos adequados, ou seja, por características que podem ser adquiridas pelo 

empreendedor com capacitação adequada. Para ser um empresário, é preciso 

dominar, ter pleno conhecimento sobre as atividades da empresa e de como 

funciona o mercado, para que seja possível controlar da melhor forma os 

recursos do negócio: financeiros, materiais e humanos (profissionais). Desta 

forma, as competências necessárias para ser um empreendedor de sucesso 

são: iniciativa, estando sempre atento ao mercado e em busca de 

oportunidades de negócio; perseverança, sabendo enfrentar as dificuldades; 

coragem, para correr riscos, desde que estes tenham sido calculados, 

analisados; capacidade de planejamento, traçando objetivos e colocando em 

prática planos de ação para alcança-los, além de monitorar, corrigir e rever 

sempre que necessário, avaliando as melhores alternativas; eficiência e 

qualidade, conseguindo conquistar o cliente vendendo produtos e/ou prestando 

serviços que suprem ou superam a expectativa do público alvo; ter uma rede 

de contatos, relacionada ao seu ramo de atividade, bem como expandi-la 

participando de eventos e feiras; liderança, pois o empreendedor deve ser um 

bom ouvinte e saber estimular permanentemente a equipe, a fim de deixá-la 

comprometida com seus objetivos. 

 

Assinale a alternativa que indica a ideia principal do texto acima: 



a) Para ser um empresário, é preciso somente ter os recursos necessários 

para manter um negócio, financeiros, materiais e humanos.  

b) Ter uma rede de contatos relacionada ao seu ramo de atividade, bem 

como expandi-la participando de eventos e feiras é o mais importante para ser 

um empreendedor. 

c) As competências necessárias para ser um empreendedor de 

sucesso são: iniciativa, perseverança, coragem, capacidade de 

planejamento, eficiência e qualidade; ter uma rede de contatos e 

liderança. 

d) Para abrir uma empresa e ser empreendedor, trabalhando para si 

mesmo, basta apenas ter uma boa ideia e saber como coloca-la em prática.  

 

Segundo o texto acima, é correto afirmar: 

a) É preciso que o empreendedor tenha coragem para correr riscos que 

não foram calculados. 

b) O empreendedor precisa ter comportamentos e hábitos adequados, 

ou seja, características que podem ser adquiridas com capacitação 

adequada. 

c) É preciso que o empreendedor entenda como funciona o mercado de 

atuação, mas não é necessário manter-se atualizado sobre ele. 

d) O empreendedor precisa traçar objetivos e colocar em prática planos de 

ação para alcança-los, mas não é necessário monitorar, corrigir e rever.  

 

Sobre Sebrae e CNPq: 

Textos extraídos dos sites do Sebrae e CNPq 

 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 

é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento 

sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte – aqueles com 

faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões. As soluções desenvolvidas pelo 

Sebrae atendem desde o empreendedor que pretende abrir seu primeiro 

negócio até pequenas empresas que já estão consolidadas e buscam um novo 

posicionamento no mercado. O Sebrae é agente de capacitação e de 

promoção do desenvolvimento, mas não é uma instituição financeira, por isso 



não empresta dinheiro. Articula (junto aos bancos, cooperativas de crédito e 

instituições de microcrédito) a criação de produtos financeiros adequados às 

necessidades do segmento. Também orienta os empreendedores para que o 

acesso ao crédito seja, de fato, um instrumento de melhoria do negócio. 

O Sebrae busca ampliar o mercado dos empreendimentos brasileiros 

por meio de acesso a novas cadeias de valor, diversificando sua carteira de 

clientes e proporcionando assim mais produtividade, melhoria do desempenho 

e desenvolvimento da economia local. Nossos focos de atuação são 

atendimentos presenciais e online e cursos a distância, além da disseminação 

do encadeamento produtivo e da atuação por setores da economia, iniciativas 

para promover a competitividade empresarial e setorial. 

 

 

De acordo com o texto acima, é correto afirmar sobre o Sebrae: 

a) Uma entidade pública que oferece serviço de apoio às micro e pequenas 

empresas no Brasil, que faturam até 4,8 milhões anuais, buscando ampliar o 

mercado dos empreendimentos brasileiros por meio de acesso a novas cadeias 

de valor. 

b) Uma entidade privada que oferece serviços de apoio às micro e 

pequenas empresas no Brasil, promovendo competitividade e o 

desenvolvimento sustentável dos empreendimentos e ampliar o mercado 

dos empreendimentos brasileiros por meio de acesso a novas cadeias de 

valor. 

c) Uma instituição que desenvolve soluções apenas para o empreendedor 

que pretende abrir o seu primeiro negócio, ampliando o mercado dos 

empreendimentos brasileiros por meio de acesso ao crédito necessário para 

empreender.  

d) Uma instituição financeira, mas que não empresta dinheiro às empresas, 

apenas articula junto aos bancos os produtos financeiros adequados para cada 

negócio, por meio de atendimentos presenciais e online e cursos a distância, 

de educação financeira.  

 

Em 9 de outubro de 1990, o Cebrae (Centro Brasileiro de Assistência 

Gerencial à Pequena Empresa), instituição que atuava com programas 



específicos para as pequenas e médias empresas e formava consultores 

especializados, foi transformado em Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas) pelo decreto nº 99.570, que complementa a Lei 

nº 8029, de 12 de abril. A entidade desvinculou-se da administração pública e 

transformou-se em uma instituição privada, sem fins lucrativos, mantida por 

repasses das maiores empresas do país, proporcionais ao valor de suas folhas 

de pagamento. De lá para cá, o Sebrae ampliou sua estrutura de atendimento 

para todos os estados do país, capacitou inúmeras pessoas e ajudou na 

criação e desenvolvimento de milhares de micro e pequenos negócios por todo 

o país. 

 

Sobre os dados históricos apresentados no texto acima, é correto afirmar: 

a) Na atualidade, o Sebrae continua sendo um a entidade pública sem fins 

lucrativos. 

b) Em 1990, o Cebrae transformou-se em Sebrae, mas continuou com a 

mesma estrutura de atendimento no Brasil  

c) Em 1990, o Cebrae transformou-se em Sebrae, instituição privada e 

sem fins lucrativos, mantida por repasses das maiores empresas do 

Brasil, auxiliando na criação e desenvolvimento de micro e pequenos 

negócios.  

d) Na atualidade, o Sebrae continua formando consultores especializados 

no desenvolvimento de empresas que já atuam no mercado, já que não auxilia 

na criação das mesmas.  

 

De maio a setembro de 2012, o Sistema Sebrae definiu o seu 

Direcionamento Estratégico para o período de 2013 a 2022. Teve como 

objetivo rever e reafirmar os conceitos fundamentais da organização e orientar 

a atuação das Unidades Estaduais e do Sebrae Nacional, rumo à excelência no 

apoio ao desenvolvimento dos pequenos negócios. O Direcionamento 

Estratégico do Sistema Sebrae 2022 dá continuidade aos direcionamentos 

estratégicos de períodos anteriores (2006-2010 e 2009-2015) e traz pontos de 

aprendizado essenciais para aperfeiçoar a formulação e a gestão da estratégia, 

entre os quais destacam-se: 



 a importância da construção participativa da estratégia, para que o 

direcionamento seja entendido por todos os níveis da organização; 

 o Mapa Estratégico como peça de comunicação da estratégia; 

 a seleção e definição de indicadores de esforço e de resultado; 

 a importância das metas para manter o foco nos resultados e mobilizar 

os colaboradores; 

 o monitoramento das alterações dos cenários nacional e internacional, e 

seus impactos na atuação do Sebrae; 

 um processo de gestão da estratégia uniforme para o Sistema Sebrae, 

coerente e consistente, envolvendo todos os atores relevantes. 

 

 

De acordo com o texto acima, o direcionamento estratégico 2022 do Sebrae é: 

a) Dar continuidade aos direcionamentos estratégicos dos períodos 

anteriores, utilizando pontos de aprendizado para aperfeiçoar a 

formulação e a gestão da estratégia. 

b) Descartar os conceitos fundamentais e consequentemente o 

direcionamento estratégico dos períodos anteriores (2006-2010 e 2009-2015), 

refazendo-os com base nos novos atores.  

c) Deixar de monitorar as alterações do cenário internacional, já que os 

impactos na atuação do Sebrae só estão relacionados às alterações do cenário 

nacional.  

d) Substituir as metas por um mapa de comunicação motivacional, para 

mobilizar os colaboradores a manter o foco nos resultados, sem a utilização de 

indicadores.  

 

O CNPq tem como principais atribuições fomentar a pesquisa científica, 

tecnológica e de inovação e promover a formação de recursos humanos 

qualificados para a pesquisa, em todas as áreas do conhecimento. 

Desempenha papel primordial na formulação e condução das políticas públicas 

de ciência, tecnologia e inovação. Sua atuação é essencial para o 

desenvolvimento nacional e o reconhecimento das instituições de pesquisa e 

dos pesquisadores brasileiros pela comunidade cientifica internacional.  



É também atribuição do CNPq fomentar a Ciência, Tecnologia e 

Inovação e atuar na formulação, execução, acompanhamento, avaliação e 

difusão de suas políticas, contribuindo para o avanço das fronteiras do 

conhecimento, o desenvolvimento sustentável e a soberania nacional. 

 

De acordo com o texto acima, assinale a alternativa correta sobre as 

atribuições do CNPq: 

a) Promover a formação de recursos humanos qualificados para a pesquisa 

apenas nas áreas do conhecimento de ciências, tecnologia e inovação, 

contribuindo para o avanço das fronteiras do conhecimento e obter 

reconhecimento da comunidade científica internacional. 

b) Fomentar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação e promover a 

criação de recursos tecnológicos essenciais para o desenvolvimento e 

soberania nacional, bem como o reconhecimento internacional.  

c) Fomentar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação 

promovendo a formação de recursos humanos qualificados em todas as 

áreas do conhecimento e atuar na formulação, execução, 

acompanhamento, avaliação e difusão de suas políticas.  

d) Executar as políticas do CNPq formuladas pelo governo, contribuindo 

para o avanço das fronteiras da tecnologia e inovação, disponibilizando as 

pesquisas científicas brasileiras para outros países a fim de ser instituição 

reconhecida internacionalmente.  

 

Conhecimento do Sebrae e CNPq: 

 

São a visão e a missão do Sebrae: 

a) Desenvolver com excelência programas específicos e formar consultores 

especializados em novas empresas, estimulando o empreendedorismo 

competitivo no Brasil. 

b) Ter excelência no desenvolvimento dos pequenos negócios, 

contribuindo para construção de um país mais justo, promovendo a 

competitividade, o desenvolvimento sustentável dos negócios e o 

estímulo ao empreendedorismo. 



c) Auxiliar de forma sustentável a administração pública no 

desenvolvimento das pequenas e médias empresas no Brasil para a 

construção de um país mais justo.  

d) Desenvolver e estimular o empreendedorismo, atuando em grandes 

empresas de forma sustentável, contribuindo para um país mais competitivo.  

 

Marque a alternativa correta sobre as afirmações I, II e III apresentadas abaixo. 

I - O Sebrae é uma entidade privada que oferece serviço de apoio às micro e 

pequenas empresas no Brasil. 

II - O Sebrae auxilia na criação e desenvolvimento de micro e pequenos 

negócios. 

III – A missão do Sebrae é promover a competitividade e o desenvolvimento 

sustentável dos pequenos negócios e estimular o empreendedorismo. 

e) Somente a afirmação I está correta. 

f) As afirmações I e II estão corretas. 

g) Somente a afirmação II está correta. 

h) Todas as afirmações I, II e III estão corretas. 

 

É correto afirmar ser competência do CNPq: 

a) Promover, implantar e manter mecanismos de coleta, análise, 

armazenamento, difusão e intercâmbio de dados e informações sobre o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia.  

b) Propor e aplicar normas e instrumentos de restrição à realização de 

atividades de pesquisa e desenvolvimento, de difusão e absorção de 

conhecimentos científicos e tecnológicos. 

c) Credenciar instituições para a realização de acordos, protocolos, 

convênios, programas e projetos de intercâmbio e transferência de tecnologia 

entre entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais. 

d) Prestar assistência na venda e exportação de equipamentos e insumos 

para uso em atividades de pesquisa científica e tecnológica, em consonância 

com a legislação em vigor. 

 

A lei 1310 de 15 de janeiro de 1951, criou o Conselho Nacional de Pesquisas 

com a finalidade de: 



a) Regular o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica em 

qualquer domínio do conhecimento. 

b) Promover e estimular o desenvolvimento da investigação científica e 

tecnológica em qualquer domínio do conhecimento. 

c) Promover e estimular o desenvolvimento da investigação científica 

especificamente na área de tecnologia. 

d) Regular o desenvolvimento da investigação científica especificamente na 

área de tecnologia. 

 

Marque a alternativa correta sobre as afirmações I, II e III apresentadas abaixo. 

I - O CNPq concede bolsas para a formação de recursos humanos no campo 

da pesquisa científica e tecnológica, tanto no Brasil como no exterior. 

II – O CNPq aporta recursos financeiros para a implementação de projetos, 

programas e redes de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).  

III – O CNPq não investe em ações de divulgação científica e tecnológica e 

nem realiza apoio financeiro à publicação de periódicos e promoção de 

eventos. 

a) Somente a afirmação II está correta. 

b) Somente a afirmação III está correta. 

c) As afirmações I e II estão corretas. 

d) As afirmações II e III estão corretas. 

. 

Sobre Inovação: 

Manual de Oslo – 3ª. Ed.  

 

Assinale a alternativa que corresponde ao requisito mínimo para ser definido 

como uma inovação: 

a) Que o produto, o processo, o método de marketing ou 

organizacional sejam novos (ou significativamente melhorados) para a 

empresa.  

b) Que os produtos ou funcionários da empresa sejam novos, sendo 

considerados novidades pelo cliente.  

c) Que o produto, o processo, o marketing e as políticas organizacionais 

sejam um pouco melhores do que antes da mudança.  



d) Que somente o método de marketing ou organizacional sejam novos 

(ou significativamente melhorados) para a empresa.  

 

Marque a alternativa correta sobre as afirmações I, II e III apresentadas abaixo. 

I - As atividades de inovação são as etapas científicas, tecnológicas, 

organizacionais, financeiras e comerciais que visam conduzir ou conduzem à 

implementação de inovações.  

II - As atividades de inovação são proporcionadas por aquisições científicas e 

tecnológicas, que visam conduzir ou conduzem à implementação de 

inovações. 

III – Algumas atividades de inovação são em si inovadoras, outras não são 

atividades novas, mas são necessárias para a implementação de inovações. 

a) Somente a afirmação I está correta. 

b) As afirmações I e II estão corretas. 

c) Somente a afirmação II está correta. 

d) As afirmações I e III estão corretas. 

 

Uma inovação é: 

a) a implementação de um produto ou serviço novo ou significativamente 

melhorado, após manter os métodos de marketing e organizacional 

direcionados para o uso de recursos tecnológicos que auxiliam na 

transição do antigo para o novo negócio, que é totalmente transformado 

pelas relações externas.  

b) a implementação de um produto ou serviço novo ou 

significativamente melhorado, um processo, um novo método de 

marketing ou organizacional nas práticas de negócios, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas. 

c) a implementação de processos e métodos organizacionais e de 

marketing para criar um produto ou serviço novo, sem alterar as práticas do 

negócio no que diz respeito a organização do local de trabalho e as relações 

externas.  

d) a implementação de processos e métodos organizacionais e de 

marketing para criar um produto ou serviço novo ou significativamente 



melhorado, sem alterar as práticas do negócio no que diz respeito as 

relações externas.  

 

Assinale a alternativa que corresponde ao aspecto geral de uma inovação: 

a) A inovação pode ser um produto, processo, método de marketing ou 

organizacional novos, mas nunca somente modificados ou melhorados, já 

que são criações.  

b) A inovação deve ter sido aprovada pelos órgãos competentes como uma 

ideia nova antes de ser implementada, seja ela um produto, processo, método 

de marketing ou organizacional novos.  

c) A inovação deve ter sido implementada, o  produto novo ou 

melhorado introduzido no mercado e novos processos, métodos de 

marketing e organizacionais efetivamente utilizados nas operações das 

empresas. 

d) Que a inovação seja avaliada como algo novo (ou significativamente 

melhorado) sem necessariamente devem ter sido implementada nas operações 

das empresas.  

 

Marque a alternativa correta sobre as afirmações I, II e III apresentadas abaixo. 

I - A inovação é considerada nova para o mercado quando a empresa é a 

primeira a introduzi-la dentro dele.  

II - O mercado que uma empresa está inserida corresponde aos seus 

concorrentes e pode incluir uma região geográfica ou uma linha de produto. 

III – Uma inovação é nova para o mundo quando a empresa é a primeira a 

introduzir a inovação em todos os mercados e indústrias, domésticos ou 

internacionais  

a) As afirmações I e II estão corretas. 

b) Somente a afirmação II está correta. 

c) As afirmações I e III estão corretas.  

d) Todas as afirmações I, II e III estão corretas. 

 

É correto afirmar ser uma inovação cooperativa: 



a) Aquela que envolve a participação conjunta e ativa de empresas e 

instituições não comerciais em projetos de inovação. Os parceiros não 

precisam obter benefícios comerciais imediatos do empreendimento.  

b) Aquela que envolve a participação ativa em projetos de inovação junto com 

outras organizações, que devem ser necessariamente empresas, parceiros para 

obter benefícios comerciais imediatos.  

c) Aquela que envolve a participação conjunta e ativa de empresas não 

comerciais em projetos de inovação. Os parceiros não podem obter benefícios 

comerciais do empreendimento.   

d) Aquela que envolve a participação ativa em projetos de inovação junto com 

outras organizações, que devem ser necessariamente empresas comerciais, mas 

nunca obter benefícios comerciais.  

 

A inovação cooperativa permite: 

a) que as empresas tenham acesso ao conhecimento e à tecnologia que 

estão aptas a utilizar sozinhas, com cooperação entre elas financeira para 

custear.  

b) que as empresas tenham acesso ao conhecimento e à tecnologia 

que elas não estariam aptas a utilizar sozinhas, cooperação e aprendizado 

mútuo.  

c) que as empresas tenham acesso à tecnologia que elas estão aptas a 

utilizar sozinhas, com cooperação entre elas financeira para custear.  

d) que as empresas tenham acesso à tecnologia que elas não estariam 

aptas a utilizar sozinhas, com cooperação e participação mútua na aquisição.  

 

Marque a alternativa correta sobre as afirmações I, II e III apresentadas abaixo. 

I - As informações sobre a atividade de inovação são úteis para fornecer 

dados sobre os tipos de inovações implementadas pelas empresas. 

II - A inovação é um processo complexo e a escala de atividades requeridas 

para a inovação pode variar.  

III – A inovação é um processo simples de implementação do novo e as 

atividades envolvidas são padronizadas.   

a) As afirmações I e III estão corretas. 

b) Somente a afirmação I está correta. 



c) As afirmações I e II estão corretas.  

d) Somente a afirmação II está correta. 

 

Assinale a alternativa que corresponde à afirmação correta sobre as atividades 

de inovação: 

a) As atividades de inovação devem ser desenvolvidas somente dentro 

da empresa e sem interferência de fontes externas. 

b) As atividades de inovação não podem envolver a aquisição de bens, 

serviços e conhecimentos de fontes externas, incluindo serviços de 

consultoria.  

c) As atividades de inovação podem ser desenvolvidas na empresa 

ou envolver a aquisição de bens, serviços e conhecimentos de fontes 

externas, incluindo serviços de consultoria.  

d) As atividades de inovação podem ser desenvolvidas na empresa ou 

envolver aquisição somente de serviços e conhecimentos de fontes externas, 

incluindo serviços de consultoria.  

 

Sobre aquisições para atividades de inovação é correto afirmar: 

a) Podem ser adquiridos conhecimentos externos e  tecnologias 

somente de forma incorporada. 

b) Podem ser adquiridos conhecimentos externos e  tecnologias 

de forma incorporada ou desincorporada. 

c) Podem ser adquiridas somente tecnologias de forma incorporada 

ou desincorporada. 

d) Podem ser adquiridas somente tecnologias e de forma incorporada. 

 

Sobre Marco Legal da Inovação: 

 

A lei 13243 de 11 janeiro 2016 dispõe sobre: 

a) estímulos ao desenvolvimento social e econômico que podem ser 

proporcionados pela inovação.  

b) estímulos ao desenvolvimento tecnológico em qualquer domínio do 

conhecimento. 



c) estímulos ao desenvolvimento social e econômico que podem ser 

proporcionados pela inovação.  

d) estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação 

científica e tecnológica e à inovação.  

 

Sobre o novo marco legal da inovação é correto afirmar: 

a) Permite aos pequenos negócios tomarem melhor proveito das 

grandes oportunidades trazidas por ele para o mercado e o sistema de 

inovação como um todo. 

b) Permite aos pequenos negócios tomarem melhor proveito do sistema de 

inovação criado por ele. 

c) Permite aos pequenos negócios legalizar seus sistemas de inovação 

para o mercado como um todo. 

d) Permite aos pequenos negócios tomarem melhor proveito das pequenas 

oportunidades trazidas por ele para o sistema de inovação de uma determinada 

empresa. 

 

Marque a alternativa correta sobre as afirmações I, II e III apresentadas abaixo. 

I - Os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) podem ser constituídos com 

personalidade jurídica própria, como entidade privada sem fins lucrativos, 

inclusive sob a forma de fundação de apoio. 

II - Instituições de ciência e tecnologia (ICT’s) públicas não podem exercer fora 

do território nacional atividades relacionadas com ciência, tecnologia e 

inovação. 

III - Os estímulos à constituição de alianças estratégicas no desenvolvimento 

de projetos de cooperação envolvem apenas instituições de ciência e 

tecnologia (ICT’s) públicas. 

a) As afirmações I e II estão corretas. 

b) Somente a afirmação II está correta. 

c) Somente a afirmação I está correta. 

d) Todas as afirmações I, II e III estão corretas. 

 

Assinale a alternativa que corresponde ao objetivo do novo marco legal da 

inovação: 



a) Visa criar um ambiente mais favorável à pesquisa, desenvolvimento e 

inovação nas empresas privadas, com a criação de nove leis que proporcionam 

facilidades para importações. 

b) Visa criar um ambiente mais favorável à pesquisa, desenvolvimento 

e inovação nas universidades, nos institutos públicos e nas empresas, 

por meio da alteração de nove leis. 

c) Visa criar um ambiente mais favorável à pesquisa, desenvolvimento e 

inovação nas empresas, por meio da alteração de cinco leis que proporcionam 

facilidades para importações. 

d) Visa criar um ambiente mais favorável à pesquisa, desenvolvimento e 

inovação nas universidades, nos institutos públicos e nas empresas, por meio 

da criação de cinco leis. 

 

São princípios do novo marco da inovação: 

a) O estímulo à atividade de inovação nas empresas e ICT’s e a 

promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas 

para o desenvolvimento econômico e social e da cooperação e interação 

entre entes públicos, entre os setores públicos e privados e entre 

empresas.  

b) A promoção de atividades de inovação no setor público, da cooperação 

e interação entre os entes privados e entre empresas dos setores público e 

privado e a simplificação de procedimentos controle de resultados. 

c) O estímulo à atividade de inovação nas empresas e nas ICTs, a 

promoção de estratégias de desenvolvimento das empresas e a simplificação 

de procedimentos de gestão de empresas dos setores público e privado por 

meio da adoção de atividades de inovação.  

d) A simplificação de procedimentos para gestão de projetos de ciência, 

tecnologia e inovação, a promoção de atividades de inovação no setor público 

e da cooperação e interação entre os entes privados e entre empresas dos 

setores público e privado. 

 

Assinale a alternativa que apresenta leis que foram alteradas no novo marco 

legal da inovação: 



a) Lei da Pesquisa; Lei do Magistrado Federal; Lei do Pesquisador 

Brasileiro. 

b) Lei das Empresas de Apoio; Regime Diferenciado de Contratações em 

Empresas Privadas;  

c) Lei de Licitações; Lei das Fundações de Apoio; Lei de Importações 

de Bens para Pesquisa. 

d) Lei do Pesquisador Estrangeiro; Lei de Isenções de Exportações; Lei da 

Pesquisa. 

 

Marque a alternativa correta sobre as afirmações I, II e III apresentadas abaixo. 

I – Um ponto importante do decreto 9283/2018 é a prestação de contas 

simplificada, privilegiando os resultados obtidos nos acordos de parceria e 

convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

II – Um ponto importante do decreto 9283/2018 é que o mesmo proporcionou 

facilidades para a transferência de tecnologia de ICT pública para o setor 

privado. 

III – Um ponto importante do decreto 9283/2018 é a necessidade de licitação 

para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento. 

a) Somente a afirmação I está correta. 

b) Somente a afirmação III está correta. 

c) As afirmações II e III estão corretas. 

d) As afirmações I e II estão corretas. 

 

É um ponto importante do Decreto 9283/2018: 

a) Autorização para empresas privadas apoiarem a criação, a implantação 

e a consolidação de ambientes promotores da inovação. 

b) Autorização para a administração pública direta, as agências de 

fomento e as ICT’s apoiarem a criação, a implantação e a consolidação de 

ambientes promotores da inovação. 

c) Autorização para a administração pública direta e as empresas privadas 

apoiarem a criação, a implantação e a consolidação de ambientes promotores 

da inovação. 



d) Autorização para as agências de fomento, as ICT’s e as empresas 

privadas apoiarem a criação, a implantação e a consolidação de ambientes 

promotores da inovação. 

 

Assinale a alternativa que corresponde ao propósito do Decreto 9283/2018: 

a) Regulamentar as medidas de incentivo à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação 

tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento 

do sistema produtivo nacional e regional. 

b) Regulamentar as medidas de incentivo à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação 

tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do 

sistema produtivo nacional e regional. 

c) Regulamentar as medidas de incentivo à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação 

tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do 

sistema produtivo nacional e regional. 

d) Regulamentar as medidas de incentivo à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação 

tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do 

sistema produtivo nacional e regional. 

 

Sobre Sustentabilidade: 

 

Cartilhas do Centro Sebrae de Sustentabilidade da Série Sustentabilidade nos 

Pequenos Negócios. 

Termo de Referência: Atuação do Sistema SEBRAE em acesso à Inovação e 

Tecnologia; 

 

Assinale a alternativa que corresponde à proposta do sistema circular: 

a) Que a produção de uma grande empresa continue funcionando e os 

resíduos gerados sejam enviados para outras empresas menores, que não 

conseguem comprar e são beneficiadas por meio da doação desses resíduos . 



b) Que a produção pare de funcionar por um período para gerar menos         

resíduos. Também propõe que os produtos fabricados passem por um 

reprocessamento após descartados, criando um novo produto com a mesma 

qualidade. 

c) Que a produção continue funcionando deixando menor quantidade de 

resíduos, de forma que uma parte dos produtos fabricados passem por um 

reprocessamento após descartados, criando um novo produto com a mesma 

qualidade. 

d) Que a produção continue funcionando sem deixar resíduos, de 

forma que os produtos fabricados passem por um reprocessamento após 

descartados, criando um novo produto com a mesma qualidade.  

 

Sustentabilidade empresarial é: 

a) um processo temporário de aperfeiçoamento de práticas de negócio, por 

meio do uso de metodologias que são capazes de detectar oportunidades 

sustentáveis.  

b) um processo permanente de aperfeiçoamento de práticas de 

negócio, por meio do uso de metodologias que são capazes de detectar 

oportunidades sustentáveis.  

c) um processo permanente de auditoria das práticas de negócio, por meio 

do uso de metodologias que são capazes de detectar oportunidades 

sustentáveis.  

d) um processo temporário de auditoria das práticas de negócio, por meio 

do uso de metodologias que são capazes de detectar oportunidades 

sustentáveis.  

 

Marque a alternativa correta sobre as afirmações I, II e III apresentadas abaixo. 

I - O encadeamento produtivo acontece quando empresas trabalham para 

fortalecer a sustentabilidade em sua “cadeia de valor”. 

II - O encadeamento produtivo acontece quando empresas cobram dos seus 

fornecedores as melhores práticas em gestão ambiental e social. 

III – No encadeamento produtivo as empresas exigem de seus fornecedores 

certificações e cumprimento de normas de qualidade, bem como certidões 

negativas de dívidas tributárias e trabalhistas. 



a) As afirmações I e II estão corretas. 

b) Somente a afirmação II está correta. 

c) Todas as afirmações I, II e III estão corretas. 

d) As afirmações I e III estão corretas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta o novo conceito de sustentabilidade 

empresarial: 

a) O “Tripé da sustentabilidade” prevê que os fatores econômicos, 

ambientais e sociais devem estar em equilíbrio nos resultados das 

empresas.  

b) A “Sustentabilidade organizacional” prevê que os fatores econômicos, 

ambientais e sociais devem estar em equilíbrio nos resultados das empresas.  

c) “Tripé da sustentabilidade” que prevê que os fatores econômicos, 

ambientais e tributários devem estar em equilíbrio nos resultados das 

empresas.  

d) A “Sustentabilidade organizacional” prevê que os fatores econômicos, 

ambientais e tributários devem estar em equilíbrio nos resultados das 

empresas.  

 

Um negócio é considerado sustentável quando: 

a) incorpora de forma integrada os aspectos ambientais e econômicos e 

suas estratégias abrangem todo o ciclo de vida do produto, da matéria prima à 

eliminação. 

b) incorpora de forma integrada os aspectos sociais, ambientais e 

econômicos e suas estratégias abrangem todo o ciclo de vida do produto, 

da matéria prima à eliminação. 

c) incorpora de forma integrada os aspectos ambientais e econômicos e 

suas estratégias abrangem todo o ciclo de produção do produto, da matéria 

prima ao produto final. 

d) incorpora de forma integrada os aspectos sociais, ambientais e 

econômicos e suas estratégias abrangem todo o ciclo de produção do produto, 

da matéria prima ao produto final. 

 

Marque a alternativa correta sobre as afirmações I, II e III apresentadas abaixo. 



I - Os benefícios ou ganho social das práticas sustentáveis são a relação ética 

com funcionários, fornecedores e consumidores, participando de forma cidadã 

nas comunidades que são impactadas de alguma forma pela empresa.  

II - Os benefícios ambientais de práticas sustentáveis são uma menor retirada 

de recursos naturais do meio ambiente, a redução de geração de resíduos e a 

compensação de emissões, ocasionando menor impacto ao ecossistema. 

III - Os benefícios econômicos de práticas sustentáveis são a redução dos 

custos na compra de matéria-prima e insumos, podendo assim aumentar a 

lucratividade e competitividade da empresa no mercado globalizado.  

a) As afirmações I e III estão corretas. 

b) Somente a afirmação I está correta. 

c) As afirmações I e II estão corretas.  

d) Somente a afirmação II está correta. 

 

Assinale a alternativa que apresenta conceito de ecomarketing ou marketing 

verde: 

a) Visa apenas mostrar aos clientes o que a empresa realiza pelo 

desenvolvimento sustentável, construindo, assim, vantagem competitiva e uma 

boa reputação.  

b) Visa não apenas mostrar aos clientes o que a empresa realiza pela 

ecologia, mas também pelo mercado de atuação, criando assim, vantagem 

competitiva e uma boa reputação.  

c) Visa apenas mostrar aos clientes o que a empresa realiza pela ecologia, 

construindo, assim, vantagem competitiva e uma boa reputação.  

d) Visa não apenas mostrar aos clientes o que a empresa realiza pelo 

desenvolvimento sustentável, mas também entusiasmá-los neste 

caminho responsável, construindo, assim, vantagem competitiva e uma 

boa reputação.  

 

Sobre Ecossistema da Inovação: 

MEI Tools 

Site do Sebrae 

 

Marque a alternativa correta sobre as afirmações I, II e III apresentadas abaixo. 



I - Ecossistema da inovação é a integração de diversos componentes da 

inovação em um sistema para fazer eco em organismos vivos, como em 

empresas, por exemplo. 

II – O ecossistema da inovação é construído pelo interesse e compromisso de 

diversos atores no impulsionamento dos organismos, implementando e 

realizando ações inovadoras em prol do desenvolvimento econômico, social e 

ambiental.  

III – No caso das empresas, os atores do ecossistema são os profissionais que 

trabalham para impulsionar um sistema de inovação, sejam eles proprietários, 

funcionários, colaboradores, fornecedores, consumidores, entre outros.  

a) As afirmações I e II estão corretas. 

b) Somente a afirmação II está correta. 

c) Todas as afirmações I, II e III estão corretas. 

d) As afirmações I e III estão corretas. 

 

Sobre a Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) é correto afirmar: 

a) Possui papel fundamental na construção de um ecossistema de 

inovação mais eficiente e próspero no Brasil e no fortalecimento do 

sistema nacional de financiamento e suporte técnico à inovação, criando, 

assim, a ferramenta MEI Tools.  

b) A MEI foi criada apenas para desenvolver a MEI Tools (ferramentas para 

promover a inovação nas empresas), que corresponde ao atual sistema 

nacional de financiamento e suporte técnico à inovação. 

c) Possui papel de criadora da inovação na área empresarial e também do 

sistema nacional de financiamento e suporte técnico à inovação nas empresas, 

chamado MEI Tools.  

d) Possui papel fundamental na construção da MEI Tools, que é um 

ecossistema de inovação eficiente e próspero no Brasil, que compreende o 

sistema nacional de financiamento e suporte técnico à inovação, essencial para 

as empresas.  

 

Assinale a alternativa que apresenta afirmação correta sobre o objetivo da MEI 

Tools: 



a) Visa determinar por meio de leis como deve ser o ambiente de inovação 

nas empresas, sendo, ao mesmo tempo, suporte técnico para aplicação da 

inovação e órgão de articulação de acordos e novos arranjos entre as 

empresas participantes. 

b) Visa oferecer novas soluções para a superação de desafios que 

marcam ambiente de inovação nas empresas, sendo um canal de 

informações atualizadas sobre os instrumentos de apoio nessa área, bem 

como uma iniciativa para articulação de acordos e novos arranjos entre 

as instituições parceiras. 

c) Visa oferecer novas soluções para a superação de desafios que marcam 

ambiente de inovação nas empresas, sendo, ao mesmo tempo, suporte técnico 

para aplicação da inovação e órgão de articulação de acordos e novos arranjos 

entre as empresas participantes. 

d) Visa determinar por meio de leis como deve ser o ambiente de inovação 

nas empresas, sendo um canal de informações atualizadas sobre os leis de 

apoio nessa área, bem como uma base para articulação de acordos e novos 

arranjos entre as empresas. 

 

MEI Tools é: 

a) Um manual de conduta que reúne informações atualizadas sobre as 

formas de inovação permitidas de acordo com as leis vigentes no país. 

b) Uma ferramenta que reúne a legislação atualizada sobre mecanismos de 

incentivo à inovação vigentes no país. 

c) Um manual que reúne informações atualizadas sobre a legislação de 

incentivo à inovação vigentes no país. 

d) Uma ferramenta que reúne informações atualizadas sobre 

programas e mecanismos de incentivo à inovação vigentes no país. 

 

Assinale a alternativa que corresponde aos objetivos do Serviço Brasileiro de 

Respostas Técnicas (SBRT): 

a) Fornecer suporte tecnológico para criar um ambiente mais favorável na 

fabricação de produtos. 

b) Fornecer informações tecnológicas sob medida para apoiar a 

melhoria de produtos e processos. 



c) Fornecer informações inovadoras para melhorar a fabricação de 

produtos e a qualidade dos serviços. 

d) Fornecer informações tecnológicas para certificar a fabricação de 

produtos e seus processos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta programas contidos no MEI Tools e que 

possuem participação do Sebrae: 

a) SEBRAETECNO; ALI Inovação; Sebrae Digital; SEMBRAPII. 

b) Agência ALI; SEMBRAPII; Mais DIGITAL; SEBRAETECNO. 

c) EMBRAPII; SEBRATEC; Projeto ALI; Up Digital. 

d) ALI Inovação; Sebrae Digital; SEBRATEC; EMBRASEBR. 

 

Marque a alternativa correta sobre as afirmações I, II e III apresentadas abaixo. 

I – O Projeto ALI visa contribuir para a melhoria da produtividade dos pequenos 

negócios de potencial inovador e de alto impacto, por meio de orientação 

proativa e personalizada.  

II – O Projeto ALI visa conectar os pequenos negócios a uma rede de 

prestadores de serviços qualificados, estimulando a transferência de tecnologia 

entre instituições e as micro e pequenas empresas. 

III – O acompanhamento e a orientação prestada pelo ALI tem por base os 4 

principais tipos de inovação (produto, processo, marketing e organizacional) 

como meio para geração de resultados concretos para as empresas 

participantes, seja na forma de aumento de receita, redução de custos e/ou 

aumento de produtividade. 

a) Somente a afirmação I está correta. 

b) As afirmações II e III estão corretas. 

c) Somente a afirmação II está correta. 

d) As afirmações I e III estão corretas. 

 

Sobre o projeto ALI – Agente Local de Inovação, é correto afirmar: 

a) Possibilitar que o pequeno negócio aumente a captura de valor, por 

meio da criação e entrega de soluções inovadoras de maneira acelerada. 

b) Possibilitar que o pequeno negócio seja modificado por meio da criação 

e entrega de soluções inovadoras. 



c) Possibilitar que o pequeno negócio aumente sua chance de 

sobrevivência, por meio da criação e entrega de soluções inovadoras de 

maneira acelerada. 

d) Possibilitar que o pequeno negócio seja restaurado por meio da criação 

e entrega de soluções inovadoras. 

 

Assinale a alternativa que corresponde a uma afirmação correta sobre o 

Prêmio Nacional de Inovação: 

a) Proporcionar visibilidade para empresas que estão criando práticas 

inovadoras e um ambiente mais favorável na fabricação de produtos. 

b) Incentivar e reconhecer os esforços bem-sucedidos de inovação e 

gestão da inovação nas organizações brasileiras.  

c) Reconhecer e proporcionar visibilidade aos órgãos governamentais que 

incentivam a inovação no Brasil.  

d)  Incentivar órgãos governamentais a autorizar novos programas de 

inovação.  

 

O programa Up Digital é: 

a) Uma jornada online de longa duração, que ao longo de 2 anos orienta 

pequenos negócios tradicionais sobre como planejar e organizar estratégias 

para a transformação digital, colaborando para implantação ou aprimoramento 

do uso de ferramentas e canais digitais, com compartilhamento de práticas, a 

fim de melhorar a produtividade e qualidade da gestão dos pequenos negócios.  

b) Uma jornada presencial e ágil que orienta pequenos negócios 

tradicionais sobre como planejar e organizar estratégias para a transformação 

digital, colaborando para implantação ou aprimoramento do uso de ferramentas 

e canais digitais, com compartilhamento de práticas, a fim de melhorar a 

produtividade e qualidade da gestão dos pequenos negócios.  

c) Uma jornada online ágil que orienta pequenos negócios 

tradicionais sobre como planejar e organizar estratégias para a 

transformação digital, colaborando para implantação ou aprimoramento 

do uso de ferramentas e canais digitais, com compartilhamento de 

práticas, a fim de melhorar a produtividade e qualidade da gestão.  



d) Uma jornada mista, de encontros online e presenciais que orientam 

pequenos negócios tradicionais sobre como planejar e organizar estratégias 

para a transformação digital, colaborando para implantação ou aprimoramento 

do uso de ferramentas e canais digitais, com compartilhamento de práticas, a 

fim de melhorar a produtividade e qualidade da gestão dos pequenos negócios.  

 

Sobre Empreendedorismo: 

Pesquisa GEM 

Site Sebrae 

 

Marque a alternativa correta sobre as afirmações I, II e III apresentadas abaixo. 

I – Os números da pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor) confirmam 

que nos últimos três anos, a proporção de empreendedorismo por oportunidade 

no universo de empreendedores iniciais cresceu significativamente, chegando 

a 62% em 2018.  

II - Em relação às taxas de empreendedores iniciais e estabelecidos, a 

pesquisa GEM 2018 indicou que a TEE (estabelecidos) com 20,2%, superou a 

TEA (iniciais) em pouco mais de 2 pontos percentuais. 

III – A pesquisa GEM revelou um crescimento do público jovem (18 a 24 anos) 

entre os novos empreendedores. De 2017 para 2018, a participação dessa 

faixa etária subiu de 18,9% para 22,2% do total de empreendedores que 

iniciavam uma atividade empresarial, com negócios (formais ou informais) de 

até 3,5 anos. 

a) Somente a afirmação I está correta. 

b) As afirmações I e II estão corretas. 

c) Somente a afirmação II está correta. 

d) Todas as afirmações I, II e III estão corretas. 

 

Assinale a alternativa que corresponde a uma afirmação correta sobre o 

empreendedorismo sustentável: 

a) Nem sempre requer investimento de recursos financeiros para 

colocar a sustentabilidade em prática nas empresas, pois diversas 

iniciativas são comportamentais, como a identificação de desperdícios, 



treinamento de funcionários, formas mais eficientes de realizar um 

processo e, até mesmo, a decisão de comprar dos fornecedores locais.  

b) Sempre requer investimento de recursos financeiros colocar a 

sustentabilidade em prática nas empresas, já que há custos com auditoria para 

a identificação de desperdícios, treinamento de funcionários, máquinas mais 

eficientes e, até mesmo, a decisão de comprar dos fornecedores locais.  

c) A única prática que requer investimento de recursos financeiros para 

implementar a sustentabilidade nas empresas é a de contratação para auditoria 

e treinamento de funcionários. 

d) Nunca será necessário investimento de recursos financeiros para 

colocar a sustentabilidade em prática nas empresas, pois todas as iniciativas 

são comportamentais, como a identificação de desperdícios, treinamento de 

funcionários, formas mais eficientes de realizar um processo e, até mesmo, a 

decisão de comprar dos fornecedores locais.  

  

A GEM é: 

a) Global Entrepreneurship Monitor, uma pesquisa realizada no Brasil e em 

mais 9 países, que constitui o segundo maior estudo em andamento sobre o 

empreendedorismo no mundo. 

b) Global Entrepreneurship Monitor, uma pesquisa realizada em quase 

cem países, constituindo o maior estudo em andamento sobre o 

empreendedorismo no mundo. 

c) Global Entrepreneurship Monitor, uma pesquisa realizada em 10 países 

que constitui o segundo maior estudo em andamento sobre o 

empreendedorismo no mundo. 

d) Global Entrepreneurship Monitor, é um evento realizado em quase cem 

países para divulgação da maior pesquisa em andamento sobre o 

empreendedorismo no mundo. 

 

Assinale a alternativa que corresponde a uma afirmação correta sobre a 

indicação da pesquisa GEM, em 2018, relacionada a empreendedores brancos 

e negros: 

a) Entre os empreendedores iniciais negros, 57,5% empreendiam por 

oportunidade e entre os empreendedores iniciais brancos, 59,5% empreendiam 



por oportunidade. A diferença entre a proporção de empreendedores brancos e 

negros que empreenderam por oportunidade alcançou o maior nível da série 

histórica (3 pontos).  

b) Entre os empreendedores iniciais negros, 53,5% empreendiam por 

oportunidade e entre os empreendedores iniciais brancos, 73,5% empreendiam 

por oportunidade. A diferença entre a proporção de empreendedores brancos e 

negros que empreenderam por oportunidade alcançou o maior nível da série 

histórica (16 pontos).  

c) Entre os empreendedores iniciais negros, 55,5% empreendiam por 

oportunidade e entre os empreendedores iniciais brancos, 71,5% 

empreendiam por oportunidade. A diferença entre a proporção de 

empreendedores brancos e negros que empreenderam por oportunidade 

alcançou o maior nível da série histórica (16 pontos).  

d) Entre os empreendedores iniciais negros, 57,3% empreendiam por 

oportunidade e entre os empreendedores iniciais brancos, 59,3% empreendiam 

por oportunidade. A diferença entre a proporção de empreendedores brancos e 

negros que empreenderam por oportunidade alcançou o maior nível da série 

histórica (3 pontos).  

 

Marque a alternativa correta sobre as afirmações I, II e III apresentadas abaixo. 

I - A pesquisa GEM 2018 indicou que mulheres respondem por 48% dos 

empreendimentos iniciais e, na média, são mais escolarizadas. Porém, 

empresas lideradas por mulheres tendem a faturar menos e ser menos 

intensivas em inovação, pincipalmente pela dificuldade de acesso ao crédito.   

II - As mulheres apresentam menor proporção em relação aos homens no 

grupo dos empreendimentos estabelecidos (43%). Essa diferença mostra que o 

impulso inicial para empreender é semelhante, porém, as mulheres enfrentam 

mais dificuldades para fazer seus empreendimentos prosperarem. 

III - A pesquisa GEM 2018 indicou que mulheres respondem por 48% dos 

empreendimentos iniciais e, na média, são mais escolarizadas. As empresas 

lideradas por mulheres faturam mais e são mais intensivas em inovação.  

a) As afirmações I e III estão corretas. 

b) Somente a afirmação I está correta. 

c) As afirmações I e II estão corretas.  



d) Somente a afirmação II está correta. 

 

Assinale a alternativa que corresponde a uma afirmação verdadeira sobre 

empreendedorismo em pequenos negócios: 

a) É um fenômeno ligado à criação de um negócio com o propósito de 

buscar uma oportunidade, no entanto, os pequenos negócios não são 

responsáveis pela maior parte da geração de postos de trabalho. 

b) É um fenômeno ligado à criação de um negócio com o propósito de 

explorar uma oportunidade, no entanto, os pequenos negócios também 

são responsáveis pela maior parte da geração de postos de trabalho. 

c) É um fenômeno ligado à criação de um negócio com o propósito de 

buscar uma oportunidade, no entanto, os pequenos negócios também são 

responsáveis pela maior parte da geração de postos de trabalho. 

d) É um fenômeno ligado à criação de um negócio com o propósito de 

gerar uma oportunidade, no entanto, os pequenos negócios não são 

responsáveis pela maior parte da geração de postos de trabalho. 

 

Intraempreendedorismo é: 

a) Um processo que ocorre em uma empresa que já existe, no qual a 

mesma adquiri novos negócios e ou seus produtos, serviços, tecnologias, entre 

outros benefícios que são transferidos na compra.   

b) Um processo que ocorre em uma empresa que ainda não existe e a leva 

não somente a se tornar um negócio, mas também uma forma inovadora de 

empreender com o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou 

tecnologias.  

c) Um processo que ocorre em uma empresa que ainda não existe, mas 

que o empreendedor já possui o plano de negócios ou projeto estruturado com 

base em atividades e orientações inovadoras como o desenvolvimento de 

novos produtos, serviços, tecnologias, técnicas administrativas e estratégias.  

d) Um processo que ocorre em uma empresa que já existe e que leva a 

mesma não somente novos negócios, mas também a outras atividades e 

orientações inovadoras como o desenvolvimento de novos produtos, 

serviços, tecnologias, técnicas administrativas, estratégias e posturas 

competitivas.  



 

Sobre Lei Complementar 123 - pequena empresa: 

 

 A Lei Geral, criada pela Lei Complementar nº 123/2016 dispõe sobre: 

a) Normas gerais relativas ao tratamento inferior que deve ser dispensado 

às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

b) Normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e desfavorecido a 

ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

c) Normas específicas relativas ao tratamento diferenciado e desfavorecido 

a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

d) Normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a 

ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no 

âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

 

Marque a alternativa correta sobre as afirmações I, II e III apresentadas abaixo. 

I – A Lei Geral, também conhecida como Estatuto Nacional da Microempresa e 

da Empresa de Pequeno Porte, foi criada pela Lei Complementar nº. 123/2006 

para regulamentar tratamento favorecido, simplificado e diferenciado a esse 

setor, conforme disposto na Constituição Federal.  

II – Os benefícios do tratamento tributário diferenciado criados pela Lei Geral 

aplicam-se a todo tipo de negócio, inclusive ao produtor rural pessoa física e ao 

agricultor familiar. 

III – O objetivo da Lei Geral é fomentar o desenvolvimento e a competitividade 

da micro e pequena empresa e do microempreendedor individual, como 

estratégia de geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social, 

redução da informalidade e fortalecimento da economia. 

Somente a afirmação I está correta. 

a) Somente a afirmação I está correta. 

b) As afirmações I e III estão corretas. 

c) Somente a afirmação II está correta. 



d) As afirmações II e III estão corretas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta todas as tratativas da Lei Geral 

Simplificada: 

a) Classificação dos negócios com base na receita bruta anual; Tratamento 

diferenciado para a micro e pequena empresa; Registro e legalização das 

empresas, Simples Nacional; Micro Empreendedor Individual (MEI); 

Fiscalização orientadora para pequenos negócios; Participação das micro e 

pequenas empresas em licitações públicas.  

b) Classificação dos negócios com base na receita líquida anual; 

Tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa; Registro e 

legalização das empresas, Simples Nacional; Micro Empreendedor Individual 

(MEI); Fiscalização orientadora para pequenos negócios; Participação das 

micro e pequenas empresas em licitações públicas; Exportações pelas micro e 

pequenas empresas.  

c) Classificação dos negócios com base na receita bruta anual; 

Tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa; Registro e 

legalização das empresas, Simples Nacional; Micro Empreendedor 

Individual (MEI); Fiscalização orientadora para pequenos negócios; 

Participação das micro e pequenas empresas em licitações públicas; 

Exportações pelas micro e pequenas empresas.  

d) Classificação dos negócios com base na receita bruta anual; Tratamento 

diferenciado para a micro e pequena empresa; Registro e legalização das 

empresas, Simples Nacional; Micro Empreendedor Individual (MEI); 

Fiscalização orientadora para pequenos negócios; Exportações pelas micro e 

pequenas empresas.  

 

O Micro Empreendedor Individual (MEI) é: 

a) o empresário individual legalizado com receita bruta anual de até 

R$ 81.000,00 e optante pelo Simples Nacional.  Só pode ter um empregado 

contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. 

b) o empresário individual legalizado com receita bruta anual de até R$ 

61.000,00 e optante pelo Simples Nacional.  Só pode ter um empregado 

contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. 



c) o empresário individual legalizado com receita bruta anual de até R$ 

81.000,00 e optante pelo Simples Nacional.  Só pode ter dois empregados 

contratados que recebam o salário mínimo ou o piso da categoria. 

d) o empresário individual legalizado com receita bruta anual de até R$ 

91.000,00 e optante pelo Simples Nacional.  Só pode ter um empregado 

contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. 

 

Sobre Ambiente e Gestão de Pequenos Negócios/Competitividade/ 

Produtividade: 

 

Marque a alternativa correta sobre as afirmações I, II e III apresentadas abaixo. 

I - As empresas que têm práticas de gestão sustentável, conseguem o 

benefício de diminuir seus custos por meio da redução do consumo de água, 

energia, matéria prima, entre outros, além de uma menor geração resíduos 

com a reutilização e reciclagem, resultando em economia e também no 

controle de poluição. 

II - O sistema de gestão ambiental e auditorias ambientais são ferramentas que 

ajudam a controlar e aperfeiçoar o desempenho socioambiental de acordo com 

a política da empresa.  

III - A gestão para a sustentabilidade agrega valor institucional à empresa, pois 

práticas sustentáveis aumentam a eficiência e qualidade dos produtos e 

serviços gerando no consumidor uma imagem positiva.  

a) As afirmações I e II estão corretas. 

b) Somente a afirmação II está correta. 

c) Todas as afirmações I, II e III estão corretas. 

d) As afirmações I e III estão corretas. 

 

Sobre a gestão da qualidade é correto afirmar:  

a) Que ela é parte integrante da sustentabilidade, pois passa por todas 

as etapas do negócio. Oferecer produtos e serviços de qualidade com uso 

eficiente de recursos e baixo impacto ambiental amplia a competitividade 

da empresa no mercado que ela atua.  

b) Que ela é parte integrante da inovação, pois precisa ser novo para ser 

considerado um negócio de qualidade. Oferecer produtos e serviços de 



qualidade é gerar certamente alto impacto nos consumidores, ampliando a 

competitividade da empresa no mercado que ela atua.  

c) Que ela não é parte integrante da sustentabilidade, pois não passa por 

todas as etapas do negócio. Oferecer produtos e serviços de qualidade com 

uso eficiente de recursos e baixo impacto ambiental não necessariamente 

amplia a competitividade da empresa no mercado que ela atua.  

d) Que ela é parte integrante da sustentabilidade, pois passa por todas as 

etapas do negócio. Oferecer produtos e serviços de qualidade com uso 

eficiente de recursos e baixo impacto ambiental não amplia a competitividade 

da empresa no mercado que ela atua.  

 

Assinale a alternativa que apresente o projeto Empreender Competitivo 

a) É um projeto de melhoria da competitividade das micro e pequenas 

empresas por meio do associativismo. Nele, empresários de um mesmo 

segmento são orientados individualmente por especialista e discutem seus 

problemas e buscam soluções de forma conjunta. 

b) É um projeto de melhoria da competitividade das micro e pequenas 

empresas por meio de cursos. Nele, empresários de um mesmo segmento se 

inscrevem em cursos que abordam como competir da melhor forma. 

c) É um projeto de melhoria da competitividade das micro e pequenas 

empresas por meio do incentivo à concorrência. Nele, empresários de um 

mesmo segmento são incentivados a competir de forma mais agressiva. 

d) É um projeto de melhoria da competitividade das micro e pequenas 

empresas por meio do associativismo. Nele, empresários de um mesmo 

segmento se reúnem em grupos e discutem seus problemas e buscam 

soluções de forma conjunta. 

 

Marque a alternativa correta sobre as afirmações I, II e III apresentadas abaixo. 

I – No planejamento estratégico da gestão de negócios devem ser traçados 

objetivos gerais e as estratégias gerais, o que querem alcançar e como, 

visando aproveitar as oportunidades identificadas no ambiente externo, 

aprendendo a lidar com as ameaças, também reconhecidas nesse mesmo 

ambiente. 



II - Para o alcance dos objetivos e estratégias gerais traçados em 

planejamento, aproveitando suas fortalezas e minimizando suas fraquezas, 

identificadas no ambiente interno, é necessário mais um plano, elaborar 

objetivos e estratégias por áreas funcionais das empresas. 

III – O planejamento estratégico da gestão de negócios deve iniciar antes da 

análise de cenário, quando os empresários devem elaborar os objetivos gerais 

e as estratégias gerais.  

a) Somente a afirmação I está correta. 

b) As afirmações I e II estão corretas.  

c) Somente a afirmação II está correta. 

d) Todas as afirmações I, II e III estão corretas.  

 

Marque a alternativa correta sobre as afirmações I, II e III apresentadas abaixo. 

I – O projeto de encadeamento produtivo é uma estratégia para promover a 

inserção competitiva e a melhoria do desempenho dos pequenos negócios nas 

cadeias de valor de grandes empresas. 

II – O encadeamento produtivo proporciona relacionamentos cooperativos de 

longo prazo, sustentáveis e mutuamente atraentes entre grandes, médias e 

pequenas empresas, parcerias.  

III – A competitividade empresarial não é apenas a atuação da empresa 

individualmente, mas sim o resultado da eficiência de toda a cadeia de valor ou 

aglomerado local no qual se estrutura um determinado segmento produtivo.  

a) Somente a afirmação I está correta. 

b) As afirmações I e II estão corretas.  

c) Somente a afirmação III está correta. 

d) Todas as afirmações I, II e III estão corretas.  

 

Assinale a alternativa que corresponde ao que é DLIS: 

a) É uma estratégia de indução do desenvolvimento local, por meio de um 

processo de tornar as empresas de uma determinada localidade comparativas 

e competitivas, favorecendo crescimento econômico por meio da disputa. 

b) É uma estratégia de indução do desenvolvimento local, por meio de 

um processo de tornar dinâmicas as vantagens comparativas e 

competitivas de uma determinada localidade, favorecendo crescimento 



econômico e elevando o capital humano, social, o uso sustentável capital 

natural e melhoria das condições do governo. 

c) É uma estratégia de indução do desenvolvimento local, por meio de um 

processo de modificação das empresas de uma determinada localidade, 

tornando-as competitivas em relação às empresas de outra localidade, 

favorecendo crescimento econômico. 

d) É uma estratégia de indução do desenvolvimento local, por meio de um 

processo de tornar proibida ações de outras empresas na região, 

proporcionando maiores vantagens competitivas. 

 


