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Empreendedorismo

O mundo dos 
negócios

Empresas

Empreendedor

Motivação

Liderança



1. Qual dessas características NÃO representa um 
empreendedor:

a) O indivíduo que transfere recursos econômicos de um setor de
baixa produtividade para um setor de produtividade mais
elevada.

b) O indivíduo que assumi riscos e começa algo novo.
c) Pessoa que transfere capital para negócios, sem assumir riscos e

sem participar da atividade administrativa desse
d) A pessoa que é capaz de modificar a economia introduzindo

novos produtos ou serviços no mercado.
e) 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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2. Apesar de uma atividade de risco o empreendedorismo 
apresenta muitas vantagens. São vantagens do 
empreendedorismo, EXCETO:

a) Capacidade Encorajamento do processamento de materiais locais em
bens acabados para consumo doméstico, bem como para
exportação.

b) de geração de emprego e aumento do crescimento econômico.

c) Estímulo ao desenvolvimento de novos mercados.

d) Encorajamento de pesquisas e estudos, bem como o
desenvolvimento de máquinas e equipamentos modernos para
consumo doméstico.

e) Ameaça constante de possibilidade de fracasso.
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3. No decorrer da atividade do negócio haverá a 
produção de produto e serviço, diferencie-os.
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Figura 2.1: Quadro de bens e serviços
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4. Quando se fala em ambiente de negócios se fala em tudo
que existe em torno de uma empresa. Isso porque elas não
vivem isoladas e não são instituições absolutas.

Nesse aspecto, e devido sua complexidade, pode-se dividir
esse ambiente de negócio em dois: o macroambiente e o
microambiente. Diferencie-os.
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Figura 2.2: Resumo do

macroambiente
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Figura 2.3: Resumo do microambiente



O macroambiente é mais geral, impacta o negócio de
forma mais ampla, tendo variáveis que existem como
social, cultural, leis, enquanto o microambiente é mais
imediato considerado a tarefa e tem como variáveis os
concorrentes, clientes, fornecedores, outros.
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5. A constituição de empresa consta com diversos
elementos que caracterizam esse negócio, como a
localização, forma jurídica, tipo de participação dos
sócios entre outros. Desse modo conceitue o que é
uma empresa.
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Uma empresa é uma pessoa jurídica ou sistema econômico

que tem como objetivo exercer uma atividade particular,

pública ou de economia mista, que produza e ofereça bens

e/ou serviços, com o objetivo de atender à alguma

necessidade humana.



6. Um empreendedor apresenta um conjunto de
características próprias de uma pessoa diferenciada.
Das seguintes alternativas apenas uma é uma
característica de um empreendedor, assinale a
alternativa correta:

a) Pessimistas

b) Dependentes do mercado
c) Desorganizados

d) Exploram oportunidades

e) Assumem risco sem planejamento
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7. A palavra motivação apresenta várias definições.
Com suas palavras defina motivação.
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Motivação envolve os motivos que impulsionam o
indivíduo a ter determinado comportamento; determinam
a conduta de um indivíduo; aquilo que movimenta; é o
desejo de exercer altos níveis de esforço em direção a
determinados objetivos organizacionais.
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8. A teoria de Maslow é de fundamental importância para o
estudo da motivação. Para ele, as necessidades humanas não
possuem a mesma intensidade, elas surgem seguindo
prioridades. São fatores motivacionais propostos por
Maslow, EXCETO:

a) Social
b) Higiênico
c) Fisiológico
d) Autorrealização
e) Autoestima
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Figura 5.2: Hierarquia das necessidadesde Maslow
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Tipos de fatores motivacionais
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Comparação entre a pirâmide de Maslow e a teoria ERC



9. Fazem parte do processo de automotivação, EXCETO:

a) Confie no potencial de outra afinal, você não está certo sobre nada e
nunca conseguirá alcançar o sucesso.

b) Planeje tudo o que deve executar a fim de que o risco de erro seja o
menor possível. Só assim o desânimo não poderá abater a luta.

c) Sempre realize o que gosta, jamais faça algo por obrigação e procure
ver o que há de positivo na atividade realizada. Só assim o trabalho
poderá ser feito com zelo.

d) Compreenda que muitas vezes o fracasso está relacionado ao sucesso.
e) Invista em qualificação profissional de modo que esteja sempre

agregando valor a si próprio, assim como às pessoas com quem você
tem contato.
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10. As qualidades de um líder são muitas e diversas,
algumas estão nas alternativas abaixo. Assinale a
alternativa que NÃO corresponde a uma qualidade de
um líder:

a) Paciência
b) Integridade
c) Imparcialidade
d) Impaciência
e) Respeito
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