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Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,

use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

EMPREENDEDORISMO E PEQUENOS NEGÓCIOS

QUESTÃO 1

A respeito de empreendedorismo e suas características, assinale a

opção correta.

A O empreendedor é um indivíduo promotor de mudanças, de

comportamento inato, portador de traços que não se aprendem.

B Embora não gere impactos sociais, o empreendedorismo

promove mudanças nas empresas e no ambiente de negócios.

C Devido à crise econômica e ao pequeno número de empresas

de empreendedores, o empreendedorismo está em baixa no

Brasil.

D O empreendedor está associado à promoção de inovações por

meio do aproveitamento de oportunidades empreendedoras.

QUESTÃO 2

A propósito dos estudos de empreendedorismo, assinale a opção

correta.

A Dimensões ambientais, psicológicas e sociais afetam a ação

dos indivíduos empreendedores.

B Os aspectos da promoção de mudanças ambientais associados

às ações dos indivíduos empreendedores são de grande

interesse para os estudos da psicologia voltados ao fenômeno

do empreendedorismo.

C Para os economistas, o empreendedorismo está associado ao

comportamento do indivíduo empreendedor, à sua criatividade

e às suas ações.

D Embora o empreendedorismo seja estudado em mais de um

campo do conhecimento, adota-se um conceito comum de

empreendedorismo, que é aceito de forma consolidada entre os

diversos campos. 

QUESTÃO 3

Assinale a opção correta a respeito das qualidades esperadas nos

indivíduos empreendedores.

A Iniciativa é uma prerrogativa do empreendedor, pois ele deve

se antecipar aos acontecimentos para aproveitar oportunidades.

B O empreendedor não precisa ser criativo, basta que reconheça

oportunidades de negócios para empreender.

C O empreendedor é motivado por sua criatividade, o que o

impede de se comprometer com um projeto.

D Planejamento é uma tarefa que cabe ao gestor da empresa, não

ao empreendedor.

QUESTÃO 4

Com referência às práticas de inovação e de prospecção de

oportunidades empreendedoras, assinale a opção correta.

A Os empreendimentos de sucesso são aqueles que apresentam

ideias inéditas e as exploram com rapidez.

B Para o empreendedor, o pioneirismo é uma necessidade

constante.

C Empreendedores devem buscar oportunidades reais de

negócios e, nesse caso, a inovação será um diferencial.

D Empreendedores não são necessariamente os indivíduos que

sonham com uma ideia, mas os que a colocam em prática.

QUESTÃO 5

Assinale a opção correta acerca das características de

comportamento empreendedor.

A O empreendedor preocupa-se com a realização de suas

projeções para o negócio. Questões relacionadas a qualidade,

eficiência e eficácia não cabem nesse papel.

B Um empreendedor, quando dono de seu negócio, deve ocupar

a posição de chefe e garantir que seus empregados cuidem de

tarefas operacionais.

C Apesar de não estarem subordinados a exigências de formação

em gestão, os empreendedores adotam ações de planejamento

ao estabelecerem metas e objetivos para seus negócios.

D O empreendedor sonha, realiza e executa. Tarefas associadas

a controle e monitoramento cabem ao gestor da empresa.

QUESTÃO 6

No que se refere ao papel dos empreendedores no ambiente de

negócios, assinale a opção correta.

A O empreendedor é o responsável por dar início a novos

negócios, sendo essa sua principal função.

B Empreendedores são capazes de gerar iniciativas

modificadoras do ambiente social em que se inserem.

C Cabe aos empreendedores gerar novas tecnologias que serão

exploradas no futuro.

D O empreendedor deve concentrar sua atenção em problemas

atuais, e seu papel deve ser o de melhorar o dia a dia dos

consumidores.
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QUESTÃO 7

Com relação a intraempreendedores e ao fenômeno do

intraempreendedorismo, assinale a opção correta.

A Não é possível adotar ações para incentivar o

intraempreendedorismo, pois essa é uma característica

individual espontânea.

B Intraempreendedores são aqueles indivíduos que geram

novas empresas enquanto ainda são empregados de outra

organização.

C Os indivíduos intraempreendedores são resultado do incentivo

das organizações para melhoria da eficiência produtiva.

D Melhoria produtiva, eficiência, eficácia na produção

e inovação são preocupações constantes dos

intraempreendedores quando eles analisam os cenários em que

atuam.

QUESTÃO 8

No tocante a barreiras e facilitadores para as ações de

intraempreendedores em empresas, assinale a opção correta.

A Uma cultura organizacional desfavorável ao

empreendedorismo não é capaz de reduzir as iniciativas

intraempreendedoras dos colaboradores de uma organização.

B Treinamento é um elemento secundário para o

desenvolvimento de capacidades intraempreendedoras em

colaboradores de uma organização.

C Liderança e motivação são elementos que atuam tanto como

barreiras às ações dos indivíduos intraempreendedores nas

organizações quanto como facilitadores dessas ações.

D Falta de recursos financeiros não é uma barreira para a ação

dos intraempreendedores, pois a iniciativa característica desses

indivíduos supera essa adversidade.

QUESTÃO 9

Assinale a opção correta com referência às condições para

empreender no Brasil apresentadas na pesquisa GEM 2012.

A Clima econômico é considerado um fator favorável à atividade

empreendedora no Brasil, referindo-se ao nível de motivação

e valorização do empreendedor em seu meio.

B Infraestrutura comercial e profissional é apontada como o

principal fator limitante à atividade empreendedora no Brasil.

C Normas culturais e sociais são consideradas fatores favoráveis

à atividade empreendedora, representando as políticas

governamentais para o setor.

D Os níveis de educação e de capacitação são fatores limitantes

para a ação de empreendedores no país.

QUESTÃO 10

Ainda com base nas características dos empreendimentos brasileiros

divulgadas na pesquisa GEM, assinale a opção correta.

A O perfil mais comum de empreendimento nascente no Brasil

está associado a empreendedores jovens com idade entre 25 e

34 anos de idade, com ensino médio completo e renda abaixo

de seis salários mínimos.

B Nos novos negócios, ainda permanece uma parcela elevada,

acima de 42%, de empreendedores que não possuem nenhuma

educação formal.

C Entre as diferentes regiões brasileiras, há disparidades muito

significativas nos perfis dos novos negócios abertos.

D A maior parte dos negócios no Brasil é aberta por

empreendedores com renda acima de nove salários mínimos,

última faixa medida na pesquisa.

QUESTÃO 11

A propósito da sobrevivência de empresas no Brasil, assinale a

opção correta.

A O setor de construção civil é o que apresenta a maior taxa de

sobrevivência para as empresas brasileiras.

B Quanto mais acesso a recursos financeiros possui uma

empresa, menor é sua taxa de sobrevivência.

C O aumento nas taxas de sobrevivência para empresas

brasileiras pode ser explicado pelo aumento da escolaridade

dos empreendedores.

D As taxas de sobrevivência mostram-se mais elevadas em

empresas de menor porte comparativamente às de maior porte.

QUESTÃO 12

Com referência às características do perfil empreendedor, assinale

a opção correta.

A O empreendedor é totalmente motivado por recompensas

financeiras.

B O indivíduo empreendedor possui autoconfiança.

C O empreendedor assume riscos sem análise prévia.

D O empreendedor é imediatista e espera recompensas imediatas.
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QUESTÃO 13

Assinale a opção correta acerca do processo de geração de ideias de

negócio.

A A técnica de brainstorming consiste na visualização da

imagem do negócio e na estruturação deste pelo empreendedor.

B A análise morfológica é realizada dividindo-se um problema

complexo em diversos elementos ou componentes.

C O objetivo da técnica de visualização é propiciar a observação

dos aspectos a serem melhorados de um negócio já existente.

D A técnica mais apropriada para a geração de novas ideias de

negócios é a análise dos negócios já existentes.

QUESTÃO 14

Com base na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (MPEs),

assinale a opção correta.

A A obrigatoriedade de regulamentação da Lei Geral das MPEs

limita-se aos municípios, não abrangendo, portanto, os estados-

membros.

B A classificação do porte das empresas deve ser realizada com

base no número de funcionários registrados que nela atuam. 

C Qualquer empresa que detenha participação no capital de outra

pessoa jurídica não poderá usufruir do tratamento diferenciado

previsto na Lei Geral das MPEs.

D A microempresa que não optar pelo simples nacional não

poderá mais usufruir dos benefícios previstos na Lei Geral das

MPEs.

QUESTÃO 15

O conjunto de contribuições/impostos unificados pelo

SUPERSIMPLES não inclui o(a)

A FGTS.

B ISS.

C CSLL.

D IRPJ.

QUESTÃO 16

Assinale a opção em que se apresenta a característica de uma

pessoa que queira fazer parte da categoria de empreendedor

individual (MEI).

A Ter um rendimento anual de até 100 mil reais.

B Ser optante do SIMPLES Nacional.

C Ter um endereço do estabelecimento distinto daquele de sua

residência.

D Ter contabilidade formal, como livro diário e razão.

QUESTÃO 17

O SEBRAE tem um público de atendimento diversificado,

composto por “indivíduos adultos, que possuem negócio próprio,

mas sem CNPJ ou registro rural, e(ou) indivíduos adultos que ainda

não possuem negócio próprio, mas que estão ativamente envolvidos

na sua estruturação”. Com base nessas informações, um indivíduo

como esses requisitos mencionados pode ser classificado pelo

SEBRAE como

A empreendedor individual.

B microempresa.

C empreendedor rural.

D potencial empresário.

QUESTÃO 18

Considerando que um cidadão pretenda abrir uma lanchonete em

sua cidade e precise registrar sua empresa, assinale a opção correta

com relação aos passos essenciais para esse registro.

A Para que a lanchonete inicie suas atividades no Brasil, é

preciso ter registro na Receita Federal, na Previdência Social

e na prefeitura ou na administração regional da cidade.

B Os documentos exigidos para se realizar o registro legal são os

mesmos para todo o território nacional, e, entre eles, incluem-

se o contrato social e os documentos pessoais de cada sócio.

C Com o registro feito, o proprietário receberá o NIRE,

equivalente ao CNPJ em alguns estados.

D A partir da obtenção do registro legal da empresa, esta já

poderá começar a operar regularmente, embora ainda necessite

ser registrada em outros locais.

QUESTÃO 19

A escolha do tipo de sociedade é uma etapa importante para a

abertura de uma empresa. O novo Código Civil prevê que a

sociedade simples pode optar por três tipos, entre os quais se inclui

a

A sociedade anônima.

B sociedade com nome coletivo.

C sociedade em comandita por ações.

D sociedade anônima por ações.

QUESTÃO 20

Em um plano de negócios, a seção constituída por informações tais

como principais pontos do plano de negócio, dados dos

empreendedores, fontes de recurso e missão é conhecida como

A introdução ou justificativa.

B plano operacional.

C sumário executivo.

D plano de marketing.
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