
PROFESSOR: 

CONTEÚDO: 

DATA: 



01 – Um empreendedor possui algumas características que facilitam o

crescimento de qualquer negócio. Com base no tema, qual o conceito

de Negócio?
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RESPOSTA: Negócio é quando individualmente e/ou duas ou mais

pessoas se juntam em um esforço organizado para produzir bens

(produtos) e serviços, a fim de gerar lucros através da venda desses

para um determinado mercado.
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02 – Ser administrador não é sinónimo de ser empreendedor, visto

que conhecer as ferramentas de administrativas é importante, porém

desenvolver algumas características são fundamentais. Com base no

exposto, cite 3 características de um empreendedor:
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Resposta:

Ser dinâmico, ter espirito inovador, ser sagaz, ter auto poder de

resiliência, ser um bom administrador.
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03 – Vários autores trabalham sobre o conceito de empreendedor,

de forma que o resultado ou consenso prevalece, em diferentes

colocações. Segundo “Chiavenato” empreendedor é:

6



Resposta:

Ser empreendedor é ser uma pessoa com sensibilidade e “tino”

financeiro para os negócios; é ser dinâmico e realizador de propostas;

é alguém que inicia e opera um negócio para realização de uma ideia

ou um projeto pessoal, assumindo riscos, responsabilidades e, enfim,

inovando em sua área de atuação.
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04 – Diversos casos que mostram que o empreendo ismo iniciou a

muito tempo. Casos de sucesso no mundo inteiro, mostram que as

características são semelhantes os empreendedores que se

destacaram. Com base nos estudos e exposições feitas em sala,

quando o empreendedorismo teve início marcante no Brasil?
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Resposta:

Com a chegada dos portugueses, a partir do século XVII, época em

que foram realizados os mais diversos empreendimentos, como os

executados por Irineu Evangelista de Sousa, o Barão de Mauá. Até

hoje, ele ainda é reconhecido como uns dos primeiros grandes

empreendedores do Brasil.
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05 - Marque a alternativa correta. Dentro do Macroambiente, a variável

que está relacionada às leis e normas que regulam as atividades dos

negócios, seja um comércio interno, seja um comércio externo, é:

(a) Variável demográfica
(b) Variável tecnológica
(c) Variável legal
(d) Variável cultural
(e) Variável social

C
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06 – Um ambiente de negócio possui uma divisão que o caracteriza,

conforme suas atuações e abrangência, essas divisões são:

(a) Microambiente
(b) Macroambiente.
(c) Microrganismos
(d) Setores ambientais
(e) Alternativas “a” e “b” estão corretas E
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7 – De acordo com os assuntos abordados, cite um exemplo de Bens

duráveis:

(a) Vestuário
(b) Automóvel
(c) Alimentos
(d) Equipamentos
(e) Nenhuma das alternativas está correta. D
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08 – Conforme os conceitos abordados em aula, podemos classificar os

produtos ou bens por:

(a) Bens de consumo
(b) somente pelo tipo de usuário
(c) somente pelo grau de tangibilidade do bem
(d) tipos de usuários, por grau de tangibilidade do produto e número de
cooperados

(e) tipos de usuários e por grau de tangibilidade do produto E
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09 – Dentre as poucas desvantagem do empreendedorismo, podemos citar:

(a) Redução da economia informal.
(b) Encorajamento de pesquisas e estudos, bem como o desenvolvimento de

máquinas e equipamentos modernos para consumo doméstico.
(c) Desenvolvimento de qualidades e atitudes empreendedoras entre potenciais

empreendedores, os quais podem contribuir para mudanças significativas em
áreas distantes.

(d) Liberdade em relação à dependência do emprego oferecido por outros.
(e) Requer muito trabalho, horas de dedicação e energia emocional. E
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10 – Dentre as vantagens do empreendedorismo, destaca-se:

(a) Requer muito trabalho, horas de dedicação e energia emocional.
(b) Estímulo ao desenvolvimento de novos mercados.
(c) Ameaça constante de possibilidade de fracasso.
(d) Os empreendedores precisam assumir os riscos relacionados ao fracasso.
(e) Tensão inerente ao se dirigir um negócio próprio.

B
15



11 – De acordo com os conceitos estudados o que você entende por

fornecedores?
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Resposta:

São os fornecedores de recursos ou insumos para o negócio. Entre os

principais fornecedores estão os de recursos financeiros (mercado de

capitais, investimento, etc.), os fornecedores de recursos materiais

(matérias-primas), fornecedores de recursos tecnológicos (máquinas,

equipamentos, etc.), entre outros.
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12 – Com suas palavras, o que você entende por Macroambiente ?
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Resposta:

Todos os negócios operam em um ambiente geral formado por

variáveis que interagem dinamicamente entre si e provocam impactos

profundos em todas as empresas, tais como: variáveis econômicas,

sociais, tecnológicas, culturais, legais, demográficas e ecológicas.
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13 – Com suas palavras, o que entende por Microambiente ?
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Resposta:

Constitui uma parte específica do ambiente geral e é também

chamado de “ambiente de tarefa” ou “ambiente de operações” da

empresa. Abrange os fornecedores de insumos, os clientes e

consumidores, os concorrentes e agências reguladoras
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14 – Conforme seu conhecimento sobre empreendedorismo, a que

está relacionado às variáveis demográficas?

22



Resposta:

Variável que compõe um Macroambiente e relacionam-se ao

crescimento demográfico, densidade demográfica, distribuição

espacial, composição etária e étnica, entre outros.
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