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TECNOLOGIA EM MARKETING
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1. Verifique se, além deste caderno, você recebeu o Caderno de Respostas, destinado à transcrição das
respostas das questões de múltipla escolha (objetivas), das questões discursivas e do questionário de
percepção da prova.
2. Confira se este caderno contém as questões discursivas (D) e de múltipla escolha (objetivas), de formação
geral e do componente específico da área, e as relativas à sua percepção da prova. As questões estão
assim distribuídas:

Número das
questões

Peso das
questões no
componente

D1 e D2

40%

1a8

60%

D3 a D5

15%

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐşĮĐŽͬKďũĞƟǀĂƐ

9 a 35

85%

YƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽĚĞWĞƌĐĞƉĕĆŽĚĂWƌŽǀĂ

1a9

Partes
Formação Geral/Discursivas
&ŽƌŵĂĕĆŽ'ĞƌĂůͬKďũĞƟǀĂƐ
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐşĮĐŽͬŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐ

Peso dos
componentes no
cálculo da nota
25%
75%

3. Verifique se a prova está completa e se o seu nome está correto no Caderno de Respostas. Caso contrário,
avise imediatamente um dos responsáveis pela aplicação da prova. Você deve assinar o Caderno de Respostas
no espaço próprio, com caneta esferográfica de tinta preta.
4. Observe as instruções de marcação das respostas das questões de múltipla escolha (apenas uma resposta por
questão), expressas no Caderno de Respostas.
5. Use caneta esferográfica de tinta preta, tanto para marcar as respostas das questões objetivas quanto para
escrever as respostas das questões discursivas.
6. Responda cada questão discursiva em, no máximo, 15 linhas. Qualquer texto que ultrapasse o espaço
destinado à resposta será desconsiderado.
7. Não use calculadora; não se comunique com os demais estudantes nem troque material com eles;
não consulte material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie.
8. Você terá quatro horas para responder às questões de múltipla escolha e discursivas e ao questionário de
percepção da prova.
9. Quando terminar, entregue seu Caderno de Respostas ao responsável pela aplicação da prova.
10. Atenção! Você deverá permanecer, no mínimo, por uma hora, na sala de aplicação das provas e só poderá
ůĞǀĂƌĞƐƚĞĂĚĞƌŶŽĚĞWƌŽǀĂĂƉſƐĚĞĐŽƌƌŝĚĂƐƚƌġƐŚŽƌĂƐĚŽŝŶşĐŝŽĚŽǆĂŵĞ͘
Ministério
da Educação
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FORMAÇÃO GERAL

QUESTÃO DISCURSIVA 1
A paquistanesa Malala Yousafzai, de dezessete anos de idade,
ŐĂŶŚŽƵŽWƌġŵŝŽEŽďĞůĚĂWĂǌĚĞϮϬϭϰ͕ƉĞůĂĚĞĨĞƐĂĚŽĚŝƌĞŝƚŽ
de todas as meninas e mulheres de estudar. “Nossos livros e
nossos lápis são nossas melhores armas. A educação é a única
solução, a educação em primeiro lugar”, afirmou a jovem
em seu primeiro pronunciamento público na Assembleia de
Jovens, na Organização das Nações Unidas (ONU), após o
atentado em que foi atingida por um tiro ao sair da escola, em
2012. Recuperada, Malala mudou-se para o Reino Unido, onde
estuda e mantém o ativismo em favor da paz e da igualdade
de gêneros.
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬŵĚĞŵƵůŚĞƌ͘Ăďƌŝů͘ĐŽŵ͘ďƌх͘
Acesso em: 18 ago. 2015 (adaptado).

ƉĂƌƟƌĚĞƐƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ƌĞĚŝũĂƵŵƚĞǆƚŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀŽƐŽďƌĞŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĚĂƉƌĞŵŝĂĕĆŽĚĞDĂůĂůĂzŽƵƐĂĨǌĂŝ
na luta pela igualdade de gêneros. Em seu texto, aborde os seguintes aspectos:
a) direito das jovens à educação formal; (valor: 5,0 pontos)
b) relações de poder entre homens e mulheres no mundo. (valor: 5,0 pontos)

RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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QUESTÃO DISCURSIVA 2
Após mais de um ano de molho, por conta de uma lei estadual que coibia sua realização no Rio de Janeiro,
os bailes funk estão de volta. Mas a polêmica permanece: os funkeiros querem, agora, que o ritmo
seja reconhecido como manifestação cultural. Eles sabem que têm pela frente um caminho tortuoso.
“Muita gente ainda confunde funkeiro com traficante”, lamenta Leonardo Mota, o MC Leonardo.
“Justamente porque ele tem cor que não é a branca, tem classe que não é a dominante e tem moradia que
não é no asfalto.”
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌŚďŶ͘ĐŽŵ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϵĂŐŽ͘ϮϬϭϱ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘
Todo sistema cultural está sempre em mudança. Entender essa dinâmica é importante para atenuar
o choque entre as gerações e evitar comportamentos preconceituosos. Da mesma forma que é
fundamental para a humanidade a compreensão das diferenças entre povos de culturas diferentes,
é necessário entender as diferenças dentro de um mesmo sistema. Esse é o único procedimento que
prepara o homem para enfrentar serenamente este constante e “admirável mundo novo” do povo.
LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008 (adaptado).

ŽŵďĂƐĞŶĞƐƐĞƐĞǆĐĞƌƚŽƐ͕ƌĞĚŝũĂƵŵƚĞǆƚŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀŽ͕ƉŽƐŝĐŝŽŶĂŶĚŽͲƐĞĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽ
funkĐŽŵŽůĞŐşƟŵĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽĂƌơƐƟĐĂĞĐƵůƚƵƌĂůĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͘;ǀĂůŽƌ͗ϭϬ͕ϬƉontos)

RASCUNHO
1
2
3
4
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7
8
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QUESTÃO 1

QUESTÃO 2

ĂůĨĂďĞƟzação miĚŝĄƟĐĂĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĂůƚĞŵĐŽŵŽ
proposta desenvolver a capacidade dos cidadãos
ĚĞ ƵƟůŝǌĂƌ ŵşĚŝĂƐ͕ ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ͕ ĂƌƋƵŝǀŽƐ Ğ ŽƵƚƌŽƐ
provedores de informação como ferramentas para a
liberdade de expressão, o pluralismo, o diálogo e
a tolerância intercultural, que contribuem para
o debate democrático e a boa governança. Nos
ƷůƟŵŽƐ ĂŶŽƐ͕ ƵŵĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĚĞŐƌĂŶĚĞǀĂůŝĂ ƉĂƌĂ
o aprendizado, dentro e fora da sala de aula, têm
ƐŝĚŽ ŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ ŵſǀĞŝƐ͘ ŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŵĞŝŽ
de acesso à internet e, por conseguinte, às redes
sociais, o telefone celular tem sido a ferramenta mais
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞƵƟůŝǌĂĕĆŽƐŽĐŝĂůĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵşĚŝĂƐ͕
ĐŽŵ ĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽ ĚĞ ƐĞƵ ƵƐŽ Ğ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ͕ ƐĞŶĚŽ͕
assim, uma das principais formas para o letramento
digital da população. Esse letramento desenvolve-se
Ğŵ ǀĄƌŝŽƐ ŶşǀĞŝƐ͕ ĚĞƐĚĞ Ă ƐŝŵƉůĞƐ ƵƟůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ
ĂƉůŝĐĂƟǀŽĚĞĐŽŶǀĞƌƐĂĕĆŽĐŽŵĐŽůĞŐĂƐĂƚĠĂƵƟůŝǌĂĕĆŽ
ĞŵƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĮŶanceiras nacionais e internacionais.

A ideia segundo a qual todo ser humano, sem
ĚŝƐƟŶĕĆŽ͕ ŵĞƌĞĐĞ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ ĚŝŐŶŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă
ƵŵǀĂůŽƌŵŽƌĂů͘KƉůƵƌĂůŝƐŵŽƉŽůşƟĐŽ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕
pressupõe um valor moral: os seres humanos
têm o direito de ter suas opiniões, expressá-las e
organizar-se em torno delas. Não se deve, portanto,
obrigá-los a silenciar ou a esconder seus pontos de
vista; vale dizer, são livres. Na sociedade brasileira,
ŶĆŽ Ġ ƉĞƌŵŝƟĚŽ ĂŐŝƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉƌĞĐŽŶĐĞŝƚƵŽƐĂ͕
presumindo a inferioridade de alguns (em razão de
etnia, raça, sexo ou cor), suntentando e promovendo
a desigualdade. Trata-se de um consenso mínimo,
de um conjunto central de valores, indispensável à
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͗ ƐĞŵ ĞƐƐĞ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐĞŶƚƌĂů͕
cai-se na anomia, entendida como ausência de regras
ŽƵĐŽŵŽƚŽƚĂůƌĞůĂƟǀŝǌĂĕĆŽĚĞůĂs.

WILSON, C. et al. ůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽŵŝĚŝĄƟĐĂĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĂů: currículo para
formação de professores. Brasília: UNESCO, 2013 (adaptado).

Com base nesse fragmento de texto, infere-se que a
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞŵŽĚĞƌŶĂĞĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ

BRASIL.ƟĐĂĞŝĚĂĚĂŶŝĂ. Brasília: MEC/SEB, 2007 (adaptado).

 ƉĂƌƟƌ ĚĞƐƐĂƐ ŝŶĨŽƌŵações, avalie as asserções a
seguir e a relação proposta entre elas.
I. Uma pessoa letrada digitalmente tem
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ƉĂƌĂ ůŽĐĂůŝǌĂƌ͕ ĮůƚƌĂƌ Ğ ĂǀĂůŝĂƌ
informação disponibilizada eletronicamente e
para se comunicar com outras pessoas por meio
de Tecnologias de Informação e Comunicação.
PORQUE
II. No letramento digital, desenvolve-se a
ŚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƐĞŶƟĚŽƐ Ă ƉĂƌƟƌ
de textos que se conectam a outros textos,
por meio de hipertextos, links e elementos
ŝŵĂŐĠƟĐŽƐĞƐŽŶŽƌŽƐ͘

A ƉƌŽŵŽǀĞ Ă ĂŶŽŵŝĂ͕ ĂŽ ŐĂƌĂŶƟƌ ŽƐ ĚŝƌĞŝƚŽƐ ĚĞ
minorias étnicas, de raça, de sexo ou de cor.
B admite o pluralismo político, que pressupõe a
promoção de algumas identidades étnicas em
detrimento de outras.
C sustenta-se em um conjunto de valores
pautados pela isonomia no tratamento dos
cidadãos.
D ĂƉŽŝĂͲƐĞ Ğŵ ƉƌĞĐĞŝƚŽƐ ĠƟĐŽƐ Ğ ŵŽƌĂŝƐ ƋƵĞ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŵĂĐŽŵƉůĞƚĂƌĞůĂƟǀŝǌĂĕĆŽĚĞǀĂůŽƌĞƐ͘
E ĂĚŽƚĂ ƉƌĞĐĞŝƚŽƐ ĠƟĐŽƐ Ğ ŵŽƌĂŝƐ ŝŶĐŽŵƉĂơǀĞŝƐ
ĐŽŵŽƉůƵƌĂůŝƐŵŽƉŽůşƟĐŽ͘

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e
Ă//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
B As asserções I e II são proposições verdadeiras,
ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é
uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma
proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.
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QUESTÃO 3
A percepção de parcela do empresariado sobre a necessidade de desenvolvimento sustentável vem gerando
uma postura que se contrapõe à cultura centrada na maximização do lucro dos acionistas. A natureza global de
algumas questões ambientais e de saúde, o reconhecimento da responsabilidade mundial pelo combate à
ƉŽďƌĞǌĂ͕ĂĐƌĞƐĐĞŶƚĞŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂĞĞĐŽŶƀŵŝĐĂĞĂĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚŝƐƉĞƌƐĆŽŐĞŽŐƌĄĮĐĂĚĂƐĐĂĚĞŝĂƐ
de valor evidenciam que assuntos relevantes para uma empresa do setor privado podem ter alcance muito
mais amplo que aqueles restritos à área mais imediata onde se localiza a empresa. Ilustra essa postura
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĂƉŝƌąŵŝĚĞĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂůĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĂƐĞŐƵŝƌ͘
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĮůĂŶƚƌſƉŝĐĂƐ
Promover a cidadania.

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĠƟĐĂƐ
ŐŝƌĐŽŵĠƟĐĂ͘

Responsabilidades legais
Obedecer à lei.

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ
Assegurar lucro.

ZZK>>͕͘͘dŚĞƉǇƌĂŵŝĚŽĨĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐŽĐŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚǇ͗ƚŽǁĂƌĚƚŚĞŵŽƌĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘
ƵƐŝŶĞƐƐŚŽƌŝǌŽŶƐ. July-August, 1991 (adaptado).

ŽŵƌĞůĂĕĆŽăƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂůĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂůƉƌĞƐƐƵƉƁĞĞƐƚƵĚŽĚĞŝŵƉĂĐƚŽƐƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐĞƌĞĂŝƐĚĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĚĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͕ŽƋƵĞĞǆŝŐĞĂƚĞŶĕĆŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞăƐĂĕƁĞƐĐŽƟĚŝĂŶĂƐƌĞŐƵůĂƌĞƐĚĞƵŵĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͘
II. ŵĞĚŝĚĂƋƵĞĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĞĐŽŶƀŵŝĐĂĚĞƵŵĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŝŵŝŶƵŝ͕ĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂů
ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂĂƵŵĞŶƚĂĞ͕ƉŽƌĐŽŶƐĞŐƵŝŶƚĞ͕ĂĞŵƉƌĞƐĂƉĂƐƐĂĂĂŐŝƌĐŽŵĠƟĐĂ͘
III.  ĐŽŶĐĞƐƐĆŽ ĚĞ ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ƐŽĐŝĂŝƐ͕ ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ Ğ ĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ Ġ ĨĂƚŽƌ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ
para a redução da responsabilidade legal empresarial.
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I, apenas.
B II, apenas.
C I e III, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.
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QUESTÃO 4
DĂŝƐĚĞƵŵƋƵĂƌƚŽĚŽƐƉƌĞƐŽƐĚŽĞŶƚƌŽĚĞĞƚĞŶĕĆŽWƌŽǀŝƐſƌŝĂ;WͿĚĞWŝŶŚĞŝƌŽƐ/͕ŶĂǌŽŶĂŽĞƐƚĞĚĂ
capital paulista, havia morado nas ruas. Há alguns anos, percebe-se progressiva mudança da população
ĐĂƌĐĞƌĄƌŝĂ ĚŽƐ WƐ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͗ ĂůĠŵ ĚĂ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů ƉĂƌĐĞůĂ ĚĞ ĂĐƵƐĂĚŽƐ Ğ ĐŽŶĚĞŶĂĚŽƐ ƉŽƌ ĐƌŝŵĞƐ
patrimoniais com emprego de violência ou por tráfico de drogas, passou a integrar o quadro prisional
uma parcela da população sem histórico de violência, habitante, majoritariamente, das ruas do centro
da cidade. Nos últimos três anos, o número de presos provenientes das ruas da região central da capital
paulista aumentou significativamente; a maioria deles é presa pela prática de pequenos furtos e/ou
porte de drogas. Os casos são, em geral, similares: pessoas dependentes de crack que vivem nas ruas
e são flagradas furtando lojas ou tentando roubar transeuntes, sem o uso de armas. Como são crimes
leves, os acusados poderiam aguardar a conclusão do inquérito em liberdade.
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬŝďĐĐƌŝŵ͘ũƵƐďƌĂƐŝů͘ĐŽŵ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϱũƵů͘ϮϬϭϱ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

dĞŶĚŽĞƐƐĞƚĞǆƚŽĐŽŵŽƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂĞƌĞĂůŝĚĂĚĞ
social nas metrópoles brasileiras, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.
I. A presença de policiais nas ruas das grandes cidades brasileiras atende, em geral, à solicitação de lojistas,
que constantemente se queixam da presença de moradores de rua dependentes de crack.
PORQUE
II. O encarceramento de moradores de rua viciados em crackƋƵĞƉƌĂƟĐĂŵƉĞƋƵĞŶŽƐĚĞůŝƚŽƐŶĆŽƌĞƐŽůǀĞ
os problemas que afetam a população, como os de segurança, violência, saúde, educação e moradia.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
A ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕ĞĂ//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
B ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.
ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 5
Ɛ ƚĂǆĂƐ ĚĞ ĞŵƉƌĞŐŽ ƉĂƌĂ ŵƵůŚĞƌĞƐ ƐĆŽ ĂĨĞƚĂĚĂƐ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ĐŝĐůŽƐ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ Ğ ƉŽƌ ƉŽůşƟĐĂƐ ĚĞ
ŐŽǀĞƌŶŽƋƵĞĐŽŶƚĞŵƉůĂŵĂŝŶĐůƵƐĆŽĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͘KŐƌĄĮĐŽĂƐĞŐƵŝƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂ
variações das taxas percentuais de emprego para mulheres em alguns países, no período de 2000 a 2011.
dĂǆĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞĞŵƉƌĞŐŽƉĂƌĂŵƵůŚĞƌĞƐĚĞϮϬϬϬĂϮϬϭϭ
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Disponível em: <ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĞĐĚͲŝůŝďƌĂƌǇ͘ŽƌŐх. Acesso em: 19 ago. 2015 (adaptado).

ŽŵďĂƐĞŶĞƐƐĞŐƌĄĮĐŽ͕ĐŽŶĐůƵŝͲƐĞƋƵĞ͕ĚĞϮϬϬϬĂϮϬϭϭ͕ĂƚĂǆĂĚĞĞŵƉƌĞŐŽƉĂƌĂŵƵůŚĞƌĞƐ
A manteve-se constante na Itália.
B manteve-se crescente na França e no Japão.
C ĂƟŶŐŝƵ͕ŶĂ'ƌĆͲƌĞƚĂŶŚĂ͕ƐĞƵǀĂůŽƌŵĄǆŝŵŽĞŵϮϬϭϭ͘
D aumentou mais na Alemanha que nos demais países pesquisados.
E manteve-se superior a 60% no Canadá, na Alemanha e nos Estados Unidos.
ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 6

QUESTÃO 7

Hoje, o conceito de ŝŶĐůƵƐĆŽ ĚŝŐŝƚĂů ĞƐƚĄ ŝŶƟŵĂŵĞŶƚĞ
ůŝŐĂĚŽ ĂŽ ĚĞ ŝŶĐůƵƐĆŽ ƐŽĐŝĂů͘ EĞƐƐĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ Ž
computador é uma ferramenta de construção e
aprimoramento de conhecimento que permite
acesso à educação e ao trabalho, desenvolvimento
pessoal e melhor qualidade de vida.

As projeções da Associação Brasileira da Indústria de
Óleos Vegetais vêm indicando, para 2020, produção
entre 104 milhões e 105 milhões de toneladas de
ƐŽũĂ͘ĄƌĞĂĚĞĐƵůƟǀŽĚĂƐŽũĂĚĞǀĞĂƵŵĞŶƚĂƌĐĞƌĐĂ
de 6,7 milhões de hectares, chegando, em 2023,
a 34,4 milhões. Isso representa um acréscimo de
Ϯϰ͕ϯй ŶĂ ĄƌĞĂ ŵĞŶƐƵƌĂĚĂ Ğŵ ϮϬϭϯ͘ EŽ WĂƌĂŶĄ͕ Ă
ĄƌĞĂĚĞĐƵůƟǀŽĚĞƐŽũĂƉŽĚĞĞǆƉĂŶĚŝƌͲƐĞƉĂƌĂĄƌĞĂƐĚĞ
outras culturas e, no Mato Grosso, para pastagens
degradadas e áreas novas.

FERREIRA, J. R. et al. Inclusão Digital. In: BRASIL. O Futuro da
/ŶĚƷƐƚƌŝĂĚĞ^ŽŌǁĂƌĞ͗ĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚŽƌĂƐŝů͘
Brasília: MDIC/STI, 2004 (adaptado).

Diante do cenário high tech (de alta tecnologia),
a inclusão digital faz-se necessária para todos.
As situações rotineiras geradas pelo avanço
tecnológico produzem fascínio, admiração,
euforia e curiosidade em alguns, mas, em
outros, provocam sentimento de impotência,
ansiedade, medo e insegurança. Algumas
pessoas ainda olham para a tecnologia como um
mundo complicado e desconhecido. No entanto,
conhecer as características da tecnologia e sua
linguagem digital é importante para a inclusão na
sociedade globalizada.

ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͘ŐŽǀ͘ďƌх͘
Acesso em: 19 ago. 2013 (adaptado).

Considerando esses dados e os impactos do
ĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ŶĂ ƌĞĐŽŶĮŐƵƌĂĕĆŽ ĚŽ ĐĂŵƉŽ͕ ĂǀĂůŝĞ ĂƐ
ĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. A expansão das áreas de monocultura de
soja amplia a mecanização no campo e gera
a migração de trabalhadores rurais para
centros urbanos.
II.  ŝŶƚĞŶƐŝĮĐĂĕĆŽ ĚĂ ŵŽŶŽĐƵůƚƵƌĂ ĚĞ ƐŽũĂ
acarreta aumento da concentração da
estrutura fundiária.
EĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞŝŶĐůƵƐĆŽĚŝŐŝƚĂů
III. ĞǆƉĂŶƐĆŽĚĂĐƵůƚƵƌĂĚĞƐŽũĂŶŽWĂƌĂŶĄĞŶŽ
ĚĞǀĞŵƐĞƌŶŽƌƚĞĂĚĂƐƉŽƌŽďũĞƟǀŽƐƋƵĞŝŶĐůƵĂŵ
DĂƚŽ'ƌŽƐƐŽƉƌŽŵŽǀĞƌĄŽĂǀĂŶĕŽĚŽƉůĂŶƟŽ
I. a inserção no mercado de trabalho e a geração
de outras culturas.
de renda.
É correto o queƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
II. Ž ĚŽŵşŶŝŽ ĚĞ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ ĚĞ ƌŽďſƟĐĂ Ğ ĚĞ
A I, apenas.
automação.
III. ĂŵĞůŚŽƌŝĂĞĂĨĂĐŝůŝƚĂĕĆŽĚĞƚĂƌĞĨĂƐĐŽƟĚŝĂŶĂƐ B III, apenas.
das pessoas.
C I e II, apenas.
IV. a difusão do conhecimento tecnológico.

D II e III, apenas.

ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ

E I, II e III.

A I e II.

ÁREA LIVRE

B I e IV.
C II e III.
D I, III e IV.
E II, III e IV.
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QUESTÃO 8

ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƵďƐŽůŽĂƌƚ͘ĐŽŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϳũƵů͘ϮϬϭϱ͘

Assim como o break, ŽŐƌĂĮƚĞĠƵŵĂĨŽƌŵĂĚĞĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽĚĂĐŝĚĂĚĞ͘KƐŵƵƌŽƐĐŝŶǌĞŶƚŽƐĞƐƵũŽƐĚĂƐ
cidades são cobertos por uma explosão de cores, personagens, linhas, traços, texturas e mensagens
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘KƐƵũŽĞŽŵŽŶſƚŽŶŽĚĆŽůƵŐĂƌĂŽĐŽůŽƌŝĚŽ͕ăĐƌŝĂƟǀŝĚĂĚĞĞĂŽƉƌŽƚĞƐƚŽ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĂĂƌƚĞĚĞ
ŐƌĂĮƚĂƌĨŽŝ͕ƉŽƌŵƵŝƚŽƚĞŵƉŽ͕ĚƵƌĂŵĞŶƚĞĐŽŵďĂƟĚĂ͕ƉŽŝƐĞƌĂǀŝƐƚĂĐŽŵŽĂƚŽĚĞǀĂŶĚĂůŝƐŵŽĞĐƌŝŵĞĐŽŶƚƌĂ
ŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽƉƷďůŝĐŽŽƵƉƌŝǀĂĚŽ͕ƐŽĨƌĞŶĚŽ͕ƉŽƌĐĂƵƐĂĚŝƐƐŽ͕ĨŽƌƚĞƌĞƉƌĞƐƐĆŽƉŽůŝĐŝĂů͘,ŽũĞ͕ĞƐƐĂƐŝƚƵĂĕĆŽ
ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞďĂƐƚĂŶƚĞĂŵĞŶŝǌĂĚĂ͕ƉŽŝƐŽŐƌĂĮƚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƵůĞŐŝƟŵŝĚĂĚĞĐŽŵŽĂƌƚĞĞ͕ĐŽŵŽƚĂů͕ƚĞŵƐŝĚŽ
reconhecido tanto por governantes quanto por proprietários de imóveis.
SOUZA, M.L.; RODRIGUES, G.B. WůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽĞĂƟǀŝƐŵŽƐŽĐŝĂů͘^ĆŽWĂƵůŽ͗hŶĞƐƉ͕ϮϬϬϰ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂĮŐƵƌĂĂĐŝŵĂĞĂƚĞŵĄƟĐĂĂďŽƌĚĂĚĂŶŽƚĞǆƚŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. K ŐƌĂĮƚĞ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ƵŵĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽ ĂƌơƐƟĐĂ ƉĂƵƚĂĚĂ ƉĞůŽ ĞŶŐĂũĂŵĞŶƚŽ ƐŽĐŝĂů͕
porque promove a sensibilização da população por meio não só de gravuras e grandes imagens,
mas também de letras e mensagens de luta e resistência.
II. Durante muito tempo, o grafite foi marginalizado como arte, por ser uma manifestação associada
a grupos minoritários.
III. ĂĚĂ ǀĞǌ ŵĂŝƐ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽ ĐŽŵŽ ĂĕĆŽ ĚĞ ŵƵĚĂŶĕĂ ƐŽĐŝĂů ŶĂƐ ĐŝĚĂĚĞƐ͕ Ž ŐƌĂĮƚĞ ŚƵŵĂŶŝǌĂ Ă
paisagem urbana ao transformá-la.
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A II, apenas.
B III, apenas.
C I e II, apenas.
D I e III, apenas.
E I, II e III.
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COMPONENTE ESPECÍFICO

QUESTÃO DISCURSIVA 3
ŽŶƐŝĚĞƌĞ Ž ĐĂƐŽ ĚĞ ĐŽŵƉĂŶŚŝĂƐ ĂĠƌĞĂƐ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ ƋƵĞ ĞƐƟǀĞƌĂŵ Ğŵ ĞƋƵŝůşďƌŝŽ͕ ĂƚƵĂŶĚŽ Ğŵ ƌŽƚĂƐ
ďĂƐƚĂŶƚĞ ƌĞŐƵůĂƌĞƐ Ğ ůƵĐƌĂƟǀĂƐ͕ Ğ Ž ƐƵƌŐŝŵĞŶƚŽ͕ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ͕ ĚĞ ĐŽŵƉĂŶŚŝĂƐ ĂĠƌĞĂƐ ĚĞ ďĂŝǆŽ ĐƵƐƚŽ͕
ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐĞŵƌŽƚĂƐƉŽƵĐŽĚĞƐĞũĂĚĂƐ͕ŶĆŽŚĂǀĞŶĚŽƋƵĂůƋƵĞƌƌĞĂĕĆŽĐŽŵƉĞƟƟǀĂƉŽƌƉĂƌƚĞ
ĚĂƐĐŽŵƉĂŶŚŝĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ͘ƉſƐĮƌŵĂƌͲƐĞĞĨŽƌƚĂůĞĐĞƌͲƐĞ͕ĂƐŶŽǀĂƐĐŽŵƉĂŶŚŝĂƐƉĂƐƐĂƌĂŵĂĚŝƐƉƵƚĂƌĂƐ
rotas principais com as tradicionais.
LevaŶĚŽ Ğŵ ĐŽŶƚĂ ƋƵĞ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƵŵĂ ǀĂŶƚĂŐĞŵ ĐŽŵƉĞƟƟǀĂ ĚĞǀĞ ďĂƐĞĂƌͲƐĞ Ğŵ ƐſůŝĚĂ
ĂŶĄůŝƐĞĚĂĐŽŶĐŽƌƌġŶĐŝĂĞƋƵĞƵŵĚŽƐŵŽĚĞůŽƐƉƌĄƟĐŽƐƉĂƌĂĞƐƐĂĂŶĄůŝƐĞĠŽĚĂƐĐŝŶĐŽĨŽƌĕĂƐ͕ĚĞDŝĐŚĂĞů
WŽƌƚĞƌ͕ĨĂĕĂŽƋƵĞƐĞƉĞĚĞŶŽƐŝƚĞŶƐĂƐĞŐƵŝƌ͕ŽƌŝĞŶƚĂŶĚŽͲƐĞƉŽƌĞƐƐĞŵŽĚĞůŽ͘
a) /ĚĞŶƟĮƋƵĞŽƟƉŽĚĞĂŵĞĂĕĂƐŽĨƌŝĚĂƉĞůĂƐĐŽŵƉĂŶŚŝĂƐĂĠƌĞĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĞĚĞƐĐƌĞǀĂĐŽŵŽĞůĂŽĐŽƌƌĞ͘
(valor: 4,0 pontos)
b) Descreva dois exemplos de barreiras que as companhias tradicionais poderiam criar para evitar a
ameaça da concorrência. (valor: 6,0 pontos)

RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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QUESTÃO DISCURSIVA 4
Nos novos formatos de açougues, não basta mais pedir um pedaço de filé ou de picanha. As
embrionárias butiques de carne (açougues premiumͿ͕ũĄĐŽŵƵŶƐĞŵŵĞƚƌſƉŽůĞƐĐŽŵŽEŽǀĂzŽƌŬ͕
WĂƌŝƐ Ğ >ŽŶĚƌĞƐ͕ ĐŽŵĞĕĂŵ Ă ƉƌŽůŝĨĞƌĂƌ ŶĂƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ĐĂƉŝƚĂŝƐ ďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐ͘ ͞Ɛ ĐĂƌŶĞƐ ĚĞ ƐĞŐƵŶĚĂ
sumiram das prateleiras, hoje focamos em itens dificilmente encontrados nos varejos tradicionais”,
conta um empresário que investiu duzentos mil reais na transformação do seu antigo açougue, na
tentativa de posicioná-lo como butique de carne.
Disponível em: <ŚƩƉ͗ͬͬǀĞũĂƌŝŽ͘Ăďƌŝů͘ĐŽŵ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϲũƵů͘ϮϬϭϱ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ƉĂƌƟƌĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŽƚĞǆƚŽĂƉƌĞƐĞŶtado, faça o que se pede nos itens a seguir.
a) Indique a consequência, para um açougue, caso as ações de diferenciação para posicioná-lo como
butique de carne não sejam percebidas pelo público-alvo. (valor: 4,0 pontos)
b) ĞƐĐƌĞǀĂ ƋƵĂƚƌŽ ĂĕƁĞƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĕĆŽ ƋƵĞ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ƵƟůŝǌĂĚĂƐ ƉĞůŽƐ ĞŵƉƌĞƐĄƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ƉŽƐŝĐŝŽŶĂƌ
seus açougues como bƵƟƋƵĞƐĚĞĐĂƌŶĞ͘;ǀĂůŽƌ͗ϲ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ

RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

11
TECNOLOGIA EM MARKETING

*R25201511*

2015
QUESTÃO DISCURSIVA 5
K ŵĂƌŬĞƟŶŐ ĚŝŐŝƚĂů Ġ ĂƉůŝĐĂĚŽ ĚŽ ŵĞƐŵŽ ŵŽĚŽ ƋƵĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽƵƚƌĂ ĐĂŵƉĂŶŚĂ ĚĞ ŵĂƌŬĞƟŶŐ͗ ƚĂŶƚŽ ĐŽŵ
ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ Ğ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ĚĞ ĞǆĞĐƵĕĆŽ͕ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŵ ŵĞƚĂƐ ŽďũĞƟǀĂƐ ƋƵĞ ǀŝƐĂŵ Ž ĚĞƐĂĮŽ ĚĞ ƉƌŽŵŽǀĞƌ
produtos, serviços e marcas. A divulgação pode ser apresentada ao público por meio do uso de diversas
ŵşĚŝĂƐ͕ƐĞŶĚŽĂƌĞĚĞƐŽĐŝĂůƵŵĂĚĂƐŵĞůŚŽƌĞƐŽƉĕƁĞƐ͘WŽƌŝƐƐŽ͕ǀĂůĞŵƵŝƚŽĂƉĞŶĂĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌŵĞůŚŽƌĞƐƐĞ
meio de comunicação.
ƉĂƌƟƌĚŽƚĞǆƚŽ͕ĨĂĕĂŽƋƵĞƐĞƉĞĚĞŶŽƐŝƚĞŶƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
a) Apresente três argumentos em defesa do uso de comunicação em redes sociais, considerando a sua
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƉĂƌĂƐŽůŝĚŝĮĐĂƌĂŵĂƌĐĂŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͘;ǀĂůŽƌ͗ϲ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
b) ǆƉůŝƋƵĞĚĞƋƵĞĨŽƌŵĂƵŵĂĂĕĆŽĚĞŵĂƌŬĞƟŶŐƉŽĚĞŐĞƌĂƌŵşĚŝĂĞƐƉŽŶƚąŶĞĂƉŽƌŵĞŝŽĚĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĞŵ
uma rede social. (valor: 4,0 pontos)
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QUESTÃO 9

Yh^dKϭϬ

Uma empresa da área de seguros, em função de
forte concorrência em seu setor, vem trabalhando
ƉĂƌĂ Ă ŵĞůŚŽƌŝĂ ĚĞ ƐĞƵƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ ĐŽŵ Ž ŽďũĞƟǀŽ
de reter e ampliar sua carteira de clientes.
Com relação às necessidades desse mercado — entre
elas, a rapidez no pagamento das indenizações dos
carros roubados —, a empresa sabe que os clientes
buscam por fatores diferenciais que eles possam
perceber como importantes para a escolha da
ĞŵƉƌĞƐĂĚĞƐĞŐƵƌŽƐĂƐĞƌĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕
no caso de ter seu carro roubado, os clientes
desejam poder contar com um carro reserva até
receber a indenização do seguro. Com base em
situações como essa, buscando gerar valor para o
seu negócio, a empresa da área de seguros realizou
uma reunião que levantou sugestões para que esta
pudesse trabalhar, de forma estratégica, o seu
composto de serviços.

Renomada empresa de fabricação de armação para
óculos pretende relançar um produto no mercado,
que, quando comercializado pela primeira vez, teve
ŐƌĂŶĚĞ ĂĐĞŝƚĂĕĆŽ͘ dŽĚĂǀŝĂ͕ ĞƐƐĞ ƉƌŽĚƵƚŽ ŶŽƐ ƷůƟŵŽƐ
seis meses foi perdendo mercado para concorrentes,
ƚĞŶĚŽƐŝĚŽ͕ĞŶƚĆŽ͕ƌĞƟƌĂĚŽĚĞĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ͘

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

D ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ŽƐ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐ Ğ ƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐ
que levaram clientes a deixarem de comprar o
produto.

^Ğ Ă ĞŵƉƌĞƐĂ ƋƵŝƐĞƌ ĞƐƟŵĂƌ ƋƵĂŶƚĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ
deixaram de adquirir o produto desde o seu
lançamento, ela deve
A buscar informações em profundidade e com
qualidade em relação à preferência dos clientes.
B ĞǆƉůŽƌĂƌ ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ Ğ ĂƐ ĐĂƵƐĂƐ ĚŽ
descontentamento dos consumidores com o
produto.
C fazer o levantamento dos índices de rejeição ao
produto à época em que ele estava no mercado.

I. /ĚĞŶƟĮĐĂƌ ŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐ ŵĂŝƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ŶĂ E promover discussões em pequenos grupos, visando
compreender os fatores que desencadearam a
percepção dos clientes potenciais.
rejeição ao produto.
II. KƟŵŝǌĂƌ ŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͕ ďƵƐĐĂŶĚŽ Ă ƌĞĚƵĕĆŽ
de tempo gasto e agilizando os serviços ÁREA LIVRE
oferecidos aos clientes.
III. DĞůŚŽƌĂƌ Ă ĂƉĂƌġŶĐŝĂ İƐŝĐĂ ĚĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĕƁĞƐ
de atendimento ao cliente e oferecer aos
funcionários recursos para manterem uma
apresentação adequada.
IV. Aprimorar o processo de recrutamento e
seleção das pessoas que atenderão aos
ĐůŝĞŶƚĞƐ͕ĂůĠŵĚĞŝŶǀĞƐƟƌĞŵƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I, apenas.
B I e II, apenas.
C III e IV, apenas.
D II, III e IV, apenas.
E I, II, III e IV.
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QUESTÃO 11
Uma empresa do ramo de cosméticos lançou um produto para as linhas de expressão faciais. Essa
empresa desenvolve e produz cremes para a prevenção e redução de rugas, tendo mulheres de idade
entre 30 e 69 anos como consumidoras potenciais. O grande investimento em tecnologia realizado
pela empresa permitiu que o seu novo produto obtivesse os melhores resultados do mercado,
ĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂŵĞŶƚĞ͘WŽƌĠŵ͕ĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĚĂĞŵƉƌĞƐĂĞƐƚĄĂƋƵĠŵĚĂƐĚĞŵĂŝƐ͘^ƵĂŵĂŝŽƌ
concorrente tem volume de produção acima da média do mercado, o que lhe permite distribuição mais
ampla, em relação às outras empresas.
Em relação a esse contexto, observa-se que, de acordo com pesquisas divulgadas, 78% das mulheres
ďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐĐŽŶƐŽŵĞŵĐŽƐŵĠƟĐŽƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌŽƵƌĞŵĞĚŝĂƌŽĞŶǀĞůŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĂƉŝƌąŵŝĚĞĞƚĄƌŝĂ
da população brasileira está invertendo-se, ou seja, a base, de jovens, está reduzindo-se na medida em que
o topo, de adultos e idosos, vem ampliando-se.
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂĞŽƐĚĂĚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͕ŶŽƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞ
à análise SWOT.
I. A ameaça que a empresa apresenta, por contar com distribuição restrita em relação às concorrentes,
permite-lhe potencializar a oportunidade de ter uma tecnologia mais desenvolvida.
II. Uma ameaça para a empresa é o fato da marca ser nova no mercado, no entando a empresa pode
considerar a vantagem de ser aquela que apresenta os melhores resultados, comprovadamente.
III. Um ponto forte da empresa é o fato de dispor da melhor tecnologia para a fabricação de seus produtos,
o que lhe permite aproveitar a oportunidade representada pelo fato de que 78% das mulheres
ďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐĐŽŶƐŽŵĞŵĐŽƐŵĠƟĐŽƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌŽƵƌĞŵĞĚŝĂƌ o envelhecimento.
É correto o quĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I, apenas.
B III, apenas.
C I e II, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.
ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 12
Um empreendedor deseja montar um food truck, automóvel que comercializa comida, ou seja,
restaurante sobre rodas que leva a consumidores cozinhas itinerantes, oferecendo pratos elaborados a
ƉƌĞĕŽƐĂĐĞƐƐşǀĞŝƐ͘WĂƌĂƚĂŶƚŽ͕ďƵƐĐŽƵŶĂDĂƚƌŝǌ';Boston Consulting Group) — representada na figura
a seguir — uma ferramenta de tomada de decisão e estratégia de vendas, para, a partir de análises e
informações, escolher o produto em que irá investir.

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE MERCADO

ALTO

BAIXO

Comidas Asiáticas

Pizzas e massas artesanais

Sanduíches

Doceria

ALTO
CRESCIMENTO
DO MERCADO

BAIXO

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞƉƌŽĚƵƚŽĞƐĐŽůŚŝĚŽĞĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĞǀĞŶĚĂ͕ŽĞŵƉƌĞĞŶĚĞĚŽƌĚĞǀĞ
ponderar que
A Ă ƉƌŽĚƵĕĆŽ Ğ Ă ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƐĂŶĚƵşĐŚĞƐ ƌĞƋƵĞƌĞŵ ĂůƚŽ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ Ğ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ďĂŝǆĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚĞƌĞƚŽƌŶŽ͕ƉŽŝƐƚƌĂƚĂͲƐĞĚĞƉƌŽĚƵƚŽƋƵĞƐĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĐŽŵŽĚŽƟƉŽǀĂĐĂůĞŝƚĞŝƌĂ͘
B ŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐĚŽƟƉŽĂďĂĐĂǆŝ͕ĐŽŵŽŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚŽƐĞŵĚŽĐĞƌŝĂƐ͕ƚĞŵƌĞĚƵǌŝĚŽƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ͕
ĂƉĞƐĂƌĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŵŐƌĂŶĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽŵĞƌĐĂĚŽĞƐĞƌĞŵďĞŵĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐƉŽƌĐůŝĞŶƚĞƐ͘
C ŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵƉŝǌǌĂƐĞŵĂƐƐĂƐĂƌƚĞƐĂŶĂŝƐͶƉƌŽĚƵƚŽƐĚŽƟƉŽƉŽŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌƌŽŐĂĕĆŽͶƚġŵŐƌĂŶĚĞ
ƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵƉĞƋƵĞŶĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽŵĞƌĐĂĚŽŶŽŝŶşĐŝŽĚŽŶĞŐſĐŝŽ͘
D ŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐŽŵŝĚĂƐĂƐŝĄƟĐĂƐĠƵŵĂďŽĂŽƉĕĆŽ͕ƉŽŝƐ͕ĞŵŵĞƌĐĂĚŽƐŝŶŽǀĂĚŽƌĞƐ͕
como é o caso do food truck͕ĞƐƐĞƟƉŽĚĞƉƌŽĚƵƚŽͶĞƐƚƌĞůĂͶƚĞŵŐƌĂŶĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ͕ŵĞƐŵŽƋƵĞĂƐ
taxas de crescimento sejam baixas.
E ŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐĚŽƐƟƉŽƐǀĂĐĂůĞŝƚĞŝƌĂĞĞƐƚƌĞůĂƚġŵƉĞƋƵĞŶĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͕ĞŵďŽƌĂĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵ
ŐƌĂŶĚĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĚĞ ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ Ğ ĂƟŶũĂŵ ƉƷďůŝĐŽ ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚŽ͕ ƐĞŶĚŽ͕ ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ ĂĐŽŶƐĞůŚĄǀĞů Ž
ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵƐĂŶĚƵşĐŚĞƐŽƵĐŽŵŝĚĂĂƐŝĄƟĐĂ͘
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

KƐ ĞǆĞĐƵƟǀŽƐ, de forma geral, queixam-se
constantemente de que a determinação de preços é
uma tremenda dor de cabeça — e que está piorando a
ĐĂĚĂĚŝĂ͘DƵŝƚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĂĐĂďĂŵĂĚŽƚĂŶĚŽƉƌĄƟĐĂƐ
como determinar os custos e aplicar as margens
tradicionais do setor, ou, descobrir como lidar com o
preço determinado pelo mercado. Outras empresas,
ƉŽƌƐƵĂǀĞǌ͕ĂĚŽƚĂŵƵŵĂĂƟƚƵĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞĂŽƵƟůŝǌĂƌ
o preço como ferramenta estratégica, descobrem o
seu efeito sobre os resultados. Essas empresas usam
estratégias poderosas de determinação de preço que
ĂƐĂũƵĚĂŵĂĮĐĂƌăĨƌĞŶƚĞ de suas concorrentes.

Uma importante rede de supermercados entrou
na onda do food truck, mas com uma abordagem
saudável e sustentável. Algumas lojas receberão um
ĐĂŵŝŶŚĆŽ ƋƵĞ ŽĨĞƌĞĐĞƌĄ ĂƵůĂƐ ŐƌĄƟƐ ĚĞ ĐƵůŝŶĄƌŝĂ
com foco em alimentação saudável. A estrutura
do food truck buscou soluções de menor impacto
ambiental. O veículo conta com um sistema para
geração de energia solar e captação de água das
ĐŚƵǀĂƐƉĂƌĂƌĞƵƟůŝǌĂĕĆŽŶĂƐůĂǀĂŐĞŶƐĚŽĐĂŵŝŶŚĆŽ͘
hƟůŝǌĂ ďŝŽĚŝĞƐĞů ĐŽŵŽ ĐŽŵďƵƐơǀĞů͕ ƉŽƐƐƵŝ ŵſǀĞŝƐ
ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐ͕ ĐĞƐƚŽƐ ĚĞ ĐŽůĞƚĂ ƉĂƌĂ ƌĞĐŝĐůĂŐĞŵ Ğ Ƶŵ
teto verde, que se transformará em uma horta no
decorrer da ação.

ROCHA, A. ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞŵĂƌŬĞƟŶŐ͗ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ͕ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ͕
ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗ƚůĂƐ͕ϮϬϭϮ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

 ƉĂƌƟƌ ĚĂƐ ŝŶformações apresentadas no texto
e considerando o estudo do comportamento do
consumidor e suas novas exigências no que diz
ƌĞƐƉĞŝƚŽĂŚĄďŝƚŽƐĞĐŽƐƚƵŵĞƐ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐ
a seguir.
I. A rede de supermercados investe na
gastronomia de rua e no caminhão
ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů ĐŽŵŽ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů ĐŽŵƉĞƟƟǀŽ
porque essas são duas tendências exigidas
pelo consumidor moderno.
II. O caminhão sustentável é uma solução
inovadora para a redução do uso de recursos
naturais, como água, petróleo e energia
elétrica, o que evita maiores danos ao meio
ambiente e vai ao encontro de exigências de
consumidores conscientes.
III. O cidadão que adota medidas para
economizar os recursos naturais, opta
por uma alimentação orgânica e menos
industrializada e preocupa-se com o futuro
do planeta e das próximas gerações pode ser
denominado consumidor consciente.
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ

Em relação à estratégia de ƉƌĞĕŽĂƉĂƌƟƌĚĂƉĞƌĐĞƉĕĆŽ
ĚĞǀĂůŽƌƉĞůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. Empresas que adotam esta estratégia de
ƉƌĞĕŽ ƵƟůŝǌĂŵ ŽƐ ŽƵƚƌŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚŽ mix
ĚĞ ŵĂƌŬĞƟŶŐ͕ ĐŽŵŽ ƉƌŽƉĂŐĂŶĚĂ Ğ ĨŽƌĕĂ ĚĞ
vendas, para aumentar o valor percebido
pelos clientes.
II. WĞůŽƉƌĞĕŽĚĞǀĂůŽƌƉĞƌĐĞďŝĚŽĂĞŵƉƌĞƐĂƚĞŵ
de ser capaz de demonstrar que seu produto
oferece mais valor do que o do concorrente.
III. A determinação de preços com base no
valor percebido depende da identificação
precisa da percepção do mercado relativa
ao valor de oferta.
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I, apenas.

A
B
C
D
E

B III, apenas.
C I e II, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.
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ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĞŝŽĞŵĞŶƐĂŐĞŵ͘ĐŽŵ͘ďƌх͘
Acesso em: 4 jul. 2015 (adaptado).

I, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

Uma empresa do segmento de alimentos para cães
pretende fazer o lançamento de um novo produto,
voltado apenas para raças pequenas. A ideia é
que o lançamento aconteça no próximo semestre
e a empresa já está elaborando as estratégias de
ŵĂƌŬĞƟŶŐ͘ůĂƐĂďĞƋƵĞƉĂƌĂŽďƚĞƌďŽŶƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
com esse produto é preciso implantar e controlar
ĂƐ ĂĕƁĞƐ ĚĞ ŵĂƌŬĞƟŶŐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ ƉĂƌĂ Ž ƐĞƵ
lançamento, além de desenvolver mecanismos para
mensurar os resultados e corrigir possíveis problemas.
KĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞDĂƌŬĞƟŶŐĚĂĞŵƉƌĞƐĂĂƉŽŶƚŽƵ
ĂůŐƵŵĂƐ ĂĕƁĞƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƟƌ ƐƵĐĞƐƐŽ
nesse lançamento.

Uma grande empresa de refrigerantes realizou uma
promoção de vendas por meio da qual o consumidor
que fosse contemplado com uma tampinha de garrafa
contendo o número sorteado receberia prêmio no
valor de R$ 10 000,00. Um consumidor encontrou
ƵŵĂĚĞƐƐĂƐƚĂŵƉŝŶŚĂƐ͕ƉŽƌĠŵĂŶƵŵĞƌĂĕĆŽĐŽŶƟĚĂ
nela apresentava defeito de impressão, de sorte que
gerava dúvida quanto a um dos algarismos. Assim, o
número da tampinha poderia ser entendido como
178 ou 173. Como o número sorteado fora 173, o
consumidor reclamou seu prêmio junto à empresa,
que alegou que não poderia ter absoluta certeza de
que aquele era o número sorteado e, que, por isso,
não poderia realizar o pagamento.
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůƵŵĞ͘ƵĨƌŐƐ͘ďƌх͘
Acesso em: 2 set. 2015 (adaptado).

ǀĂůŝĞ ĂƐ ĂĮƌŵĂĕƁĞƐ Ă ƐĞŐƵŝƌ͕ ŶŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞ ăƐ
estratégias relacionadas à segmentação de mercado. ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĞƐƐĂƐŝƚƵĂĕĆŽŚŝƉŽƚĠƟĐĂĞŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ
no Código de Defesa do Consumidor, bem como
I. DĞŶƐƵƌĂƌ Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ĚĂƐ ƌĂĕĂƐ ƉĞƋƵĞŶĂƐ
ŽƐ ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĠƟĐŽ͕ ĂǀĂůŝĞ ĂƐ
no mercado de alimento para cães,
asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
ŽďũĞƟǀĂŶĚŽ ĂǀĂůŝĂƌ Ž ƐĞƵ ƚĂŵĂŶŚŽ ƉĂƌĂ
I. A empresa agiu corretamente, pois
planejar o lançamento do produto.
atendeu ao princípio de equidade entre os
II. ǀĂůŝĂƌŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽƐŽƌƚĞŝŽ͘
para que o produto seja posto no mercado,
ÖÊÙØç
considerando a produção, a distribuição e o
II. O Código de Defesa do Consumidor prevê
lançamento do produto.
que, havendo uma relação de consumo,
III. WƌŽƉŽƌ͕ Ğŵ ƐƵĂƐ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ĚĞ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕
a empresa deve responder pelos defeitos
ações promocionais com os proprietários
ocultos do produto.
de cães de raças pequenas nos pontos
de venda, oferecendo amostras grátis, A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
estratégia que garante a fidelização do A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e
público por meio da empatia.
Ă//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
B As asserções I e II são proposições verdadeiras,
ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘

ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I, apenas.

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

B II, apenas.
C I e III, apenas.
D II e III, apenas.

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

E I, II e III.

E As asserções I e II são proposições falsas.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

KŵĂƌŬĞƟŶŐĚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŵento é uma das tendências
ŵĂŝƐĨŽĐĂĚĂƐĚŽŵĂƌŬĞƟŶŐĂƚƵĂů͕ƉŽŝƐƚĞŵŽŽďũĞƟǀŽ
de estabelecer relacionamentos mutuamente
ƐĂƟƐĨĂƚſƌŝŽƐ ĐŽŵ stakeholders, como clientes,
ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ Ğ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐ͕ ĐŽŵ Ă ĮŶĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ
atrair e manter os clientes de sua preferência e seus
negócios a longo prazo. A comunicação tem um papel
ĞƐƐĞŶĐŝĂů ƉĂƌĂ Ă ĐƌŝĂĕĆŽ ĚĞƐƐĞ ĚŝĄůŽŐŽ Ğ ĮĚĞůŝǌĂĕĆŽ
entre as partes; por isso, algumas empresas investem
Ğŵ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĮĚĞůŝǌĂĕĆŽ͕ Ğŵ ĞǀĞŶƚŽƐ ƋƵĞ
aproximam a marca dos seus stakeholders por meio
ĚĞ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ ƐĞŶƐŽƌŝĂŝƐ͕ Ă Įŵ ĚĞ ŐĞƌĂƌ ĞŵƉĂƟĂ͕
vínculo e relacionamento de longo prazo.

hŵĂ ŐƌĂŶĚĞ ƌĞĚĞ ǀĂƌĞũŝƐƚĂ ĚĞĐŝĚŝƵ ŝŶǀĞƐƟƌ Ğŵ
marca própria para algumas linhas de produtos.
Ela está atenta à seleção de seus stakeholders, mais
pontualmente, os fornecedores, que irão produzir
os itens com a marca da rede. Essa empresa tem
uma excelente imagem junto aos seus clientes como
marca de rede de varejo, por pautar-se na valorização
ĚĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĠƟĐĂƐĞƐŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͕ĂƐƉĞĐƚŽƐƋƵĞ
considera imprescindíveis e primordiais na escolha
de seus parceiros. Além disso, nesse novo projeto,
ela precisa trabalhar com produtos de qualidade e
ĐƵƐƚŽ ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ďĂŝǆŽ͘ WĂƌĂ Ă ĞŵƉƌĞƐĂ͕ Ƶŵ ĚŽƐ
requisitos essenciais para que um fornecedor possa
desenvolver a linha de produtos com marca própria é
ƐĞŐƵŝƌĂůŝŶŚĂĠƟĐĂƉŽƌĞůĂĂĚŽƚĂĚĂ͘

Disponível em: <ŚƩƉ͗ͬͬƌĞǀŝƐƚĂƐ͘ĞƐ͘ĞƐƚĂĐŝŽ͘ďƌх.
Acesso em: 9 jul. 2015 (adaptado).

Com base nas informações apresentadas, avalie as
ĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. ƵƟůŝǌĂĕĆŽĚŽŵĂƌŬĞƟŶŐĚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ŝŵƉůŝĐĂ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂĕƁĞƐ Ă ƉĂƌƟƌ
da análise de banco de dados, por meio de
CRM (ƵƐƚŽŵĞƌZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ), a
ĮŵĚĞƐĞĞŶƚĞŶĚĞƌŽƉĞƌĮůĚŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ͘
II. ŽŶƐŝĚĞƌĂƌ Ž ŵĂƌŬĞƟŶŐ ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŵŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞĐůŝĞŶƚĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂ
ignorar a orientação para o longo prazo.
III. K
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ĚĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
compreende a construção de vínculos
emocionais com os stakeholders e
o desenvolvimento de confiança e
comprometimento entre as partes.
IV. Uma
das
ferramentas
operacionais
ƵƟůŝǌĂĚĂƐ ĐŽŵŽ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ĚĞ ŵĂƌŬĞƟŶŐ ĚĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĠŽƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĮĚĞůŝǌĂĕĆŽ͕
que deve atender às necessidades e aos
desejos dos envolvidos na ação.

É condizente com a proposta da empresa adotar a(s)
conduta(s) expressa(s) em

ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ

A I, apenas.

A
B
C
D
E

B II, apenas.

I e II.
I e III.
II e IV.
I, III e IV.
II, III e IV.

*R25201518*

 ƉĂƌƟƌ ĚŽ ƚĞǆƚŽ͕ ĂǀĂůŝĞ ĂƐ ĂĮƌŵĂĕƁĞƐ Ă ƐĞŐƵŝƌ͕ ŶŽ
que se refere às condutas que podem ser adotadas
pela empresa.
I. Convidar todos os seus fornecedores a
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŵ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ
de produtos para sua marca própria, desde
que adotem procedimentos que valorizem a
responsabilidade socioambiental.
II. Esperar os fornecedores interessados na
produção dos itens para a sua marca própria
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŵƐƵĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĞƵƟůŝǌĂƌĐŽŵŽ
critério para escolha do fornecedor, o menor
preço apresentado.
III. Escolher o fornecedor que mantém o
melhor relacionamento com a empresa,
ƐĞŵ ĚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ŽƐ ƉƌĞĕŽƐ ƉƌĂƟĐĂĚŽƐ Ğ Ă
conduta desse fornecedor.

C I e III, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.
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TECNOLOGIA EM MARKETING

2015
QUESTÃO 19
Uma gƌĂŶĚĞ ŵŽŶƚĂĚŽƌĂ ĚĞ ĂƵƚŽŵſǀĞŝƐ ƚĞŵ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĂůŐƵŵĂƐ ƉƌĄƟĐĂƐ ũƵŶƚŽ Ă ƐĞƵƐ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͕ ƋƵĞ͕
acredita-se, contribuem para a construção tanto de uma marca mais forte, quanto de um melhor clima de
ƚƌĂďĂůŚŽ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐĂĨĂǌĞƌĞŵŽtest-drive (experimentação do veículo) de seus lançamentos
ƐĆŽ ƐĞƵƐ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͘ ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕ ĂƐ ĨĂŵşůŝĂƐ ĚŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ ƚĂŵďĠŵ ƐĆŽ ďĞŶĞĮĐŝĂĚĂƐ ƉŽƌ ĂĕƁĞƐ ĚĂ
empresa, que buscam estreitar relacionamentos oferecendo as festas de bodas e de debutante para as
ĮůŚĂƐĚĞƐĞƵƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͘ƐƐĂƐƐĆŽĨŽƌŵĂƐĚĞŝŶĐĞŶƟǀŽĂƉŽŝĂĚĂƐƉŽƌƉĞĕĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ĞŵŐĞƌĂů
disponibilizadas na plataforma digital (intranet). Nessa mesma plataforma, há um canal disponível para que
qualquer funcionário possa se comunicar diretamente com o presidente da companhia.
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĚĞŝĂĚĞŵĂƌŬĞƟŶŐ͘ĐŽŵ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭƐĞƚ͘ϮϬϭϱ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

Ao desenvolver referida estratégia, a empresa considerou o modelo expresso sinteticamente pelo
diagrama a seguir.

EMPRESA

AÇÕES
INTERNAS DE
COMUNICAÇÃO E
RELACIONAMENTO

SATISFAÇÃO
DOS
COLABORADORES

SATISFAÇÃO
DOS
CLIENTES

COLABORADORES

ŽŵďĂƐĞŶĞƐƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. A promoção de festasĂƉĂƌĞŶƚĞƐĚŽƐĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐĐŽŶƐƟƚƵŝ͕ŶĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ĂĕĆŽĚĞĞŶĚŽŵĂƌŬĞƟŶŐĞĚĞ
responsabilidade social.
II. A prioridade em test-drivesĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƵŵƟƉŽĚĞĂĕĆŽĚĞǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚŽƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͕ƋƵĞƉŽĚĞ
ůĞǀĂƌĂĂƵŵĞŶƚĂƌŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂƐĂƟƐĨĂĕĆŽĚŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ͘
III. K ĐĂŶĂů ĚĞ ĐŽŶƚĂƚŽ ĐŽŵ Ž ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ġ ƵŵĂ ĂĕĆŽ ĚĞ ĞŶĚŽŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĂƵŵĞŶƚĂƌ
indiretamente a satisfação dos clientes da empresa.
IV. KŵŽĚĞůŽƵƟůŝǌĂĚŽƉĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĠĨĂůŚŽĂŽƌĞůĂĐŝŽŶĂƌĂƐĂƟƐĨĂĕĆŽĚŽĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵ
ĂƐĂƟƐĨĂĕĆŽĚŽĐůŝĞŶƚĞ͘
ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I e III.
B I e IV.
C II e IV.
D I, II e III.
E II, III e IV.
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Yh^dKϮϬ
ƉĂƌƟƌĚĂĂŶĄůŝƐĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽŵĞƌĐĂĚŽͲĂůǀŽ͕ĠƉŽƐƐşǀĞůĨĂǌĞƌŽĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽ
ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƵŵĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͘ ƐƐĞ ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ Ġ ĨĞŝƚŽ ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽͲƐĞ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ ĨƌĂƋƵĞǌĂƐ Ğ
forças da organização, bem como ameaças por ela sofridas. Diante de um cenário mercadológico globalizado,
novas tecnologias surgem a todo momento e podem ameaçar as estratégias de uma empresa. Assim,
ĂŶĂůŝƐĂƌ Ž ĂŵďŝĞŶƚĞ ĚŽ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚŝŐŝƚĂů Ġ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ ƉŽŝƐ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ƚĂů ĂŶĄůŝƐĞ ƉŽĚĞŵ ƉĞƌŵŝƟƌ
que empresas determinem metas a serem cumpridas e estratégias para alcançá-las. No caso das ações de
ŵĂƌŬĞƟŶŐĚŝŐŝƚĂů͕ĚĞǀĞͲƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƉƷďůŝĐŽͲĂůǀŽ͘
TORRES, C. şďůŝĂĚŽŵĂƌŬĞƟŶŐĚŝŐŝƚĂů͘^ĆŽWĂƵůŽ͗EŽǀĂƚĞĐ͕ϮϬϬϵ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŽƚĞǆƚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. O uso das redes sociais digitais pelo público-alvo de uma organização representa uma fraqueza do seu
ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƉŽŝƐĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐĮĐĂŵĨƌĂŐŝůŝǌĂĚĂƐĐŽŵĂƐƌĞĐůĂŵĂĕƁĞƐƉŽƐƚĂĚĂƐŶĂŝŶƚĞƌŶĞƚ͘
II.  ĂŶĄůŝƐĞ ĚŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĞǆƚĞƌŶŽ ƉĞƌŵŝƚĞ ă ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ĂǀĂůŝĂƌ ŝŶŇƵġŶĐŝĂƐ Ğŵ ƐƵĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĚĞ
ŵĞƌĐĂĚŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂŵĞĂĕĂƐŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐĞŵƐĞƵŵŝĐƌŽĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽŽĂƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽ
de novos concorrentes.
III. A análise macroambiental consiste na coleta de dados do ambiente externo à organização, como
ůĞŐŝƐůĂĕƁĞƐĞƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽƵƐŽĚĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĚĞŵĂƌŬĞƟŶŐĚŝŐŝƚĂů͘
IV. WĂƌĂ ƉƌŽũĞƚĂƌ ĐĞŶĄƌŝŽƐ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚŝŐŝƚĂů͕ Ġ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ĨĂǌĞƌ ƵŵĂ ĂŶĄůŝƐĞ ŵĂĐƌŽĂŵďŝĞŶƚĂů ƋƵĞ ƐĞ
refere aos dados internos da organização, como a gestão do e-commerce, por exemplo.
É correto ĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I e II.
B II e III.
C III e IV.
D I, II e IV.
E I, III e IV.
ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 22

Uma grande empresa varejista de produtos
ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐĚĞƉĞŶĚĞĚĞƉĞƐƐŽĂƐĐĂƉĂǌĞƐĚĞƉƌĞƐƚĂƌ
atendimento especializado. Tendo em vista que
se trata de setor cuja concorrência é intensa e em
ĂŵďŝĞŶƚĞ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĂŝƐ ĐŽŵƉĞƟƟǀŽ͕ ĞƐƐĞ ƟƉŽ ĚĞ
ĞŵƉƌĞƐĂ ƚƌĂďĂůŚĂ ĐŽŵ Ă ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ĚĞ ŝŶƚĞŶƐŝĮĐĂƌ
Ă ƐƵĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĚĞ ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘  ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂ
considerada mais indicada para uma atuação
bem sucedida é dispor de atendentes com forte
orientação para o cliente. Somente os atendentes
ƋƵĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĞŵ ƉŽƐƐƵŝƌ Ž ƉĞƌĮů ĚĞƐĞũĂĚŽ ĚĞǀĞŵ
Considerando essa nova realidade, as organizações permanecer nessa empresa.
ĚĞǀĞŵŝŶǀĞƐƟƌŶĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐ
Ž ƐĞ ƵƟůŝǌĂƌ ĞƐƐĂ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ͕ ƉŽĚĞͲƐĞ ŝŶĨĞƌŝƌ ƋƵĞ
A que atendam a todos os consumidores, com uma equipes de atendentes
A crescente preocupação com a sustentabilidade
está mudando o mundo dos negócios e os hábitos
de consumo. As organizações desejam uma nova
visão na gestão de competência, em que a ética
garanta, além de agregação de valor na sociedade,
uma sustentabilidade dos valores individuais,
coletivos e organizacionais, que levarão a
organização a ser um referencial em seu setor de
atuação, proporcionando-lhe longevidade.

ǀŝĚĂƷƟůƌĞĚƵǌŝĚĂ͕ƉĂƌĂǀŝĂďŝůŝǌĂƌĂƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͘
B inovadores, pesquisando posteriormente os
impactos socioambientais na percepção dos
consumidores.

I. são propícias à inovação.
II. ŵĂŶƚġŵͲƐĞ ŵŽƟǀĂĚĂƐ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
da liderança que tenham.
III. têm como referência a cultura da organização
para a tomada de decisões.

ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
C ĐŽŵ ďĂƐĞ Ğŵ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ůŝŵƉĂ͕ ƵƟůŝǌĂŶĚŽ
A I, apenas.
ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐ͘
B III, apenas.

D de fácil manuseio, para que o consumidor não
ƚĞŶŚĂĚŝĮĐƵůĚĂĚĞĞŵƵƟůŝǌĂƌŽƉƌŽĚƵƚŽ͘

C I e II, apenas.

E ŝŶŽǀĂĚŽƌĞƐ͕ŐĂƌĂŶƟŶĚŽŽŵĞŶŽƌƉƌĞĕŽƉŽƌŵĞŝŽ D II e III, apenas.
de fornecedores globais de baixo custo.
E I, II e III.
ÁREA LIVRE

ÁREA LIVRE

21
TECNOLOGIA EM MARKETING

*R25201521*

2015
QUESTÃO 23

QUESTÃO 24

O Brasil gerou aproximadamente 1,100 mil toneladas A geração dos consumidores hiperconectados
ĚĞ ƌĞƐşĚƵŽƐ ĚĞ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ĞůĞƚƌŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ costuma saber mais sobre um produto do que os
(REEE) pequenos em 2014, número que deve
próprios vendedores (porque pesquisam nas redes
aumentar para 1,247 mil toneladas em 2015.
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĚŝĐ͘ŐŽǀ͘ďƌх͘ sociais especializadas), avalia a reputação de uma
Acesso em: 29 jul. 2015 (adaptado). empresa pelos sites de reclamação e tende a ser
Considerando as informações apresentadas, avalie as completamente indiferente aos apelos emocionais
ĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
do varejo tradicional e das compras por impulso.
I. Uma loja de e-commerce ĚĞ ĞůĞƚƌŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͕ WĂƌĂ ĞƐƐĞƐ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͕ WĂƉĂŝ EŽĞů Ġ Ž ĐŽƌƌĞŝŽ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ůŽũĂƐ İƐŝĐĂƐ͕ ĚĞǀĞ ou o motoboy do delivery. Alguns chegam a ir a
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ Ă ůŽŐşƐƟĐĂ ĚŽ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚŽƐ
uma loja física provar, por exemplo, um sapato.
ƉƌŽĚƵƚŽƐĂƚĠŽĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĮŶĂů͕ĚĞƐƉƌĞǌĂŶĚŽ
Depois escaneiam o código de barras, localizam
ĂůŽŐşƐƟĐĂƌĞǀĞƌƐĂ͘
II. A logística reversa é um instrumento de o item com preço melhor na concorrência e
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ Ğ ƐŽĐŝĂů encomendam o produto.
caracterizado pelo conjunto de ações,
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁϭ͘ĨŽůŚĂ͘ƵŽů͘ĐŽŵ͘ďƌх͘
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞŵĞŝŽƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂǀŝĂďŝůŝǌĂƌ
Acesso em: 30 jun. 2015 (adaptado).
ĂĐŽůĞƚĂĞĂƌĞƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐƌĞƐşĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐĂŽ
setor empresarial, para reaproveitamento em A tendência à qual o texto se refere pode ser
ƐĞƵ ĐŝĐůŽ ŽƵ Ğŵ ŽƵƚƌŽƐ ĐŝĐůŽƐ ƉƌŽĚƵƟǀŽƐ͕ ŽƵ descrita como
ƉĂƌĂŽƵƚƌĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽ͘
III.  ůŽŐşƐƟĐĂ ƌĞǀĞƌƐĂ Ġ ƵŵĂ ĚĂƐ ĂĕƁĞƐ ĚĞ A proliferação de práticas antiéticas entre
consumidores.
ĂŌĞƌŵĂƌŬĞƚ no e-commerce, tratando-se
de um instrumento de sustentabilidade B deterioração dos valores do consumidor.
ambiental.
C restrição dos direitos do consumidor.
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
D ƐĞĚŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽǀĂƌĞũŽŵƵůƟĐĂŶĂů͘
A I, apenas.
E ƐƵƉƌĞƐƐĆŽĚĂƐůŽũĂƐİƐŝĐĂƐ͘
B II, apenas.
C I e III, apenas.

ÁREA LIVRE

D II e III, apenas.
E I, II e III.
ÁREA LIVRE

*R25201522*

22
TECNOLOGIA EM MARKETING

2015
QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

O ambiente de loja é cada vez mais importante para
a construção da marca de um varejo. As técnicas de
merchandisingǀġŵƐĞƐŽĮƐƟĐĂŶĚŽĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶĚŽ
o espaço das lojas em muito mais que apenas locais
de vendas.

Um dos atributos de um consumidor responsável,
Ġ ͞ƐĞƌ ĞĐŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽƌƌĞƚŽ͘͟ WĂƌĂ ĞƐƐĞ ƟƉŽ
de consumidor, as empresas já oferecem vários
ƉƌŽĚƵƚŽƐ ƋƵĞ ƐĆŽ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐ ŶĂƐ ŐƀŶĚŽůĂƐ Ğ
prateleiras dos supermercados: frutas e legumes
sem agrotóxicos, detergentes biodegradáveis,
embalagens retornáveis e desodorantes, em cuja
composição não se ƵƟliza o gás CFC.

Considerando esse contexto, avalie as asserções a
seguir e a relação proposta entre elas.
I. Uma tendência atual do varejo é o
surgimento de lojas-conceito, ou seja, lojas
que proporcionam intensa experiência e
interação de seus clientes com a marca.

FERREL, O.C. e HARTLINE, M.D. ƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĞDĂƌŬĞƚŝŶŐ.
^ĆŽWĂƵůŽ͗dŚŽŵƐŽŶ>ĞĂƌŶŝŶŐ͕ϮϬϬϱ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

Considerando o exposto acima, para que uma
empresa tenha sucesso na venda de produtos para
ĞƐƐĞƟƉŽĚĞĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͕ĞůĂƉƌĞĐŝƐĂĞƐƚĂƌĐŝĞŶƚĞĚĞ
ƋƵĞ͕ŶĂĨĂƐĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
de compras, o consumidor

PORQUE
II. Nas lojas-conceito, a venda por metro
quadrado é superior à das lojas tradicionais.

A ŝĚĞŶƟĮĐĂƋƵĞƚĞŵƵŵƉƌŽďůĞŵĂŽƵŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ
não atendida.

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

B valoriza as informações disponibilizadas em
campanhas publicitárias sobre o produto.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras,
ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘

C deseja que o produto esteja disponível e que ofereça
ƐŽůƵĕƁĞƐƋƵĞĂƵŵĞŶƚĞŵĂƵƟůŝĚĂĚĞĚĞƉŽƐƐĞ͘

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

D informa a empresa sobre a sua percepção quanto
ăƐĂƟƐĨĂĕĆŽĐŽŵŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚŽƉƌŽĚƵƚŽ͘

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma
proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.

E avalia os produtos como pacotes de atributos
capazes de satisfazer as suas necessidades e o
seu perfil.

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 27
De 2003 a 2013, o consumo de sorvetes no Brasil passou dos 685 milhões de litros para 1,244 bilhão de
litros, um aumento de 81,6%. A expansão do setor projeta manter o ritmo nos próximos anos. Apesar
ĚŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ƉŽƐŝƟǀŽƐ͕ ŶĞŵ ƚƵĚŽ Ġ ĚŽĐĞ ƉĂƌĂ ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞ ƐŽƌǀĞƚĞ͘ dĂůǀĞǌ Ž ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŐĂƌŐĂůŽ ĚŽ
ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ Ă ŽŶĞƌŽƐĂ ůŽŐşƐƟĐĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ ĂŝŶĚĂ ĚĞƐĂĮĞ Ğ ĐŚĞŐƵĞ ĂƚĠ ŵĞƐŵŽ Ă
impossibilitar a expansão das indústrias do ramo.
DAROIT, G. ŵĞǆƉĂŶƐĆŽ͕ŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐŽƌǀĞƚĞƐĞŶĨƌĞŶƚĂĚĞƐĂĮŽƐ͘Disponível em: <ŚƩƉ͗ͬͬũĐƌƐ͘ƵŽů͘ĐŽŵ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϱũƵů͘ϮϬϭϱ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

Além de comercializar sorvetes individualizados em potes, nos supermercados, e picolés, nos pequenos
estabelecimentos, uma fabricante de sorvete decidiu vendê-lo diretamente ao consumidor. No ano passado,
a empresa abriu um quiosque da marca em um shopping e agora vai expandir o projeto por todo o Brasil.
MEYGE, A. ĂůŽƌĞůĂŶĕĂŵĞŶƚŽƐĨĂǌĞŵŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐŽƌǀĞƚĞĐƌĞƐĐĞƌ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǀĂůŽƌ͘ĐŽŵ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϱũƵů͘ϮϬϭϱ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

Com base nos textos apresentadŽƐ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. O gargalo do crescimento das empresas de sorvete está relacionado ao conceito de custo total,
que engloba os custos de estoque, transporte e processamento de pedidos.
II. ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞĚĞƐŽƌǀĞƚĞƐǀŝƐĂĂƉƌŽǆŝŵĂƌͲƐĞŵĂŝƐĚŽĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĮŶĂůĂŽƵƟůŝǌĂƌƵŵŶŽǀŽŵŽĚĞůŽ
de distribuição.
III. No comércio de sorvetes, os supermercados e pequenos estabelecimentos são considerados
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐ͕ƉŽŝƐǀĞŶĚĞŵŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐƉĂƌĂŽƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐĮŶĂŝƐ͘
IV.  ĂďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ŽƵƚƌŽ ƋƵŝŽƐƋƵĞ ƉƌſƉƌŝŽ ƉĞůĂ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ ĚĞ ƐŽƌǀĞƚĞƐ ǀĂŝ ĚĞƐĐŽŶĮŐƵƌĂƌ Ž ŵŽĚĞůŽ ĚĞ
venda direta.
É correto apenas o qƵĞƐĞĂĮƌŵĂ em
A I e II.
B I e IV.
C III e IV.
D I, II e III.
E II, III e IV.
ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

O mundo atravessa, atualmente, um novo cenário, e
ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƚġŵŽŐƌĂŶĚĞĚĞƐĂĮŽĚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂƌƐƵĂ
ŵĂƌĐĂĞŚĂƌŵŽŶŝǌĂƌĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽĐŽŵ
proteção ambiental, uma vez que os consumidores
ĞƐƚĆŽ ŵĂŝƐ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐ Ă ƌĞƐƉĞŝƚŽ ĚĂ ĮŶŝƚƵĚĞ ĚŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐ͘WĂƌĂĂĚĞƋƵĂƌͲƐĞĂĞƐƐĞĐĞŶĄƌŝŽ͕
uma empresa líder no ramo de fabricação de
ƉŶĞƵƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƵ Ƶŵ ĚŝƌĞƚŽƌ ĚĞ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ƉĂƌĂ
analisar o novo perfil de cliente, denominado
“consumidor verde”.

Considerando que as promoções de vendas são
ŵƵŝƚŽ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ĂƐ ĚĂƚĂƐ ĐŽŵĞŵŽƌĂƟǀĂƐ
para atrair consumidores, avalie as asserções a
seguir e a relação proposta entre elas.

Considerando-se ŽƉĞƌĮůĚĞƐƐĞŶŽǀŽĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͕ƋƵĞ
ĂĕĆŽĚĞǀĞƌŝĂƐĞƌƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞůŽĚŝƌĞƚŽƌĚĞŵĂƌŬĞƟŶŐ
recém contratado?

II. K ĞƐơŵƵůŽ ă ĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŵƉƌĂ ƐƵƌŐĞ
ĚŽ ďĞŶĞİĐŝŽ ĂĚŝĐŝŽŶĂů ƋƵĞ ĂƐ ĂĕƁĞƐ
ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂŝƐ ŽĨĞƌĞĐĞŵ Ğ ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŵ
vantagem para o consumidor.

I. K ďĞŶĞİĐŝŽ ĚĂ ƉƌŽŵŽĕĆŽ͕ ƉĂƌĂ ƚĞƌ ĞĨĞŝƚŽ
ŵƵůƟƉůŝĐĂĚŽƌ͕ ĚĞǀĞ ƚĞƌ ǀĂůŽƌ ĂŐƌĞŐĂĚŽ
ĐŽŶĚŝǌĞŶƚĞĐŽŵŽƟƉŽĚĞĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĂƋƵĞ
ƐĞ ĚĞƐƟŶĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ͕ Ž ƟƉŽ Ğ Ă ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
do produto.
PORQUE

A WƌŽĚƵĕĆŽĚĞƉŶĞƵƐĐŽŵǀŝĚĂƷƟůƌĞĚƵǌŝĚĂ͕ƉĂƌĂ
ĂƟŶŐŝƌƉƌĞĕŽƐŵĂŝƐĐŽŵƉĞƟƟǀŽƐ͘
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
B ƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵŇƵǆŽĚĞůŽŐşƐƟĐĂƌĞǀĞƌƐĂ
A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e
com sua cadeia de distribuição.
Ă//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
C hƟůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂŵƉĂŶŚĂƐ ĚĞ ƉƵďůŝĐŝĚĂĚĞ Ğ
B As asserções I e II são proposições verdadeiras,
propaganda veiculadas na mídia de massa.
ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
D WƌŽŵŽĕĆŽ ĚĞ ǀĞŶĚĂƐ ďĂƐĞĂĚĂƐ Ğŵ ƉƌĞĕŽƐ
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é
mais altos, como sinalização da característica
uma proposição falsa.
diferencial do produto.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma
E dĞůĞŵĂƌŬĞƟŶŐ ĐŽŵ ďĂƐĞ Ğŵ ZD ;Costumer
proposição verdadeira.
ZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ) que aponte o
E As asserções I e II são proposições falsas.
momento de troca do pneu.
ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 31

A companhia de trens de passageiros de uma grande
região metropolitana, desejando melhorar sua
ŝŵĂŐĞŵ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ͕ ĚĞĐŝĚŝƵ ŝŶǀĞƐƟƌ Ğŵ ƵŵĂ ĂĕĆŽ
de gestão de marca (branding): a reformulação de
ƐƵĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚĞ ǀŝƐƵĂů͘ WĂƌĂ ƚĂŶƚŽ͕ ĐŽŶƚƌĂƚŽƵ ƵŵĂ
consultoria que realizou uma pesquisa exploratória
junto a usuários do serviço. A conclusão da pesquisa
foi de que a maior parte dos usuários considerava
a marca como tradicional e conservadora, o que
contrastava com a faixa etária muito mais jovem
ĚĞƐƐĞƐ ƵƐƵĄƌŝŽƐ͘ WŽƌ ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ Ă ĐŽŵƉĂŶŚŝĂ
ĨĞƌƌŽǀŝĄƌŝĂƟŶŚĂĂĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĐŽŵŽ
posicionamento da marca.

Considerando o varejo como canal necessário para
que as indústrias possam disponibilizar e promover
ƐĞƵƐ ƉƌŽĚƵƚŽƐ͕ ƐŽůŝĚŝĮĐĂŶĚŽ ƐƵĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ŶŽ
mercado, avalie as asserções a seguir e a relação
proposta entre elas.

Considerando a situação
ĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘

descrita,

avalie

as

I. A formulação da identidade visual
prescinde de considerações sobre a
personalidade da marca.
II.  ĂĚĞƋƵĂĚĂ ƵŵĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚĞ ǀŝƐƵĂů ĐŽŵ
ƵƐŽ ĚĞ ĐŽƌĞƐ Ğ ŵŽƟǀŽƐ ƋƵĞ ƌĞŵĞƚĂŵ Ă Ƶŵ
público jovem.
III. KƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĂ ŶŽǀĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚĞ ǀŝƐƵĂů ĚĂ
ŵĂƌĐĂ ĚĞǀĞŵ ƌĞŵĞƚĞƌ ă ĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽƐ
serviços oferecidos pela companhia.
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ

I. KƐ ǀĂƌĞũŝƐƚĂƐ ĂůĐĂŶĕĂŵ ŵĂŝŽƌ ĞĮĐŝġŶĐŝĂ
quando dispõem de diversidade de produtos
e os tornam acessíveis aos mercados-alvo.
PORQUE
II. Os varejistas, por meio de seus contatos,
experiência, especialização e da conveniência
que proporcionam aos consumidores,
oferecem à indústria mais do que ela pode
conseguir trabalhando sem intermediário.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e
Ă//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
B As asserções I e II são proposições verdadeiras,
ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é
uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma
proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.

A I, apenas.

ÁREA LIVRE

B II, apenas.
C I e III, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.
ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

O principal produto das redes de fast food, o
ŚĂŵďƷƌŐƵĞƌ͕ǀŝǀĞƵŵĂĐƌŝƐĞĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚĞ͘ŶƋƵĂŶƚŽ
a maior rede do setor, ainda com foco no hambúrguer
tradicional, amarga constantes quedas em suas
vendas, as cadeias de fast food voltadas para a nova
geração de consumidores (geração Y) entenderam
a mudança setorial e adotaram a imagem de fast
casual, ou seja, aplicaram inspirações gourmet,
ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ ŵĂŝƐ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ͕ ĐŽŵďŝŶĂĕƁĞƐ ŇĞǆşǀĞŝƐ͕
entre outras ações.

O profissional dĞ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ĚĞ ƵŵĂ ĞŵƉƌĞƐĂ
de cosméticos foi encarregado de redesenhar o
aparelho de depilação feminino comercializado
ƉŽƌ ĞƐƐĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͘ WĂƌĂ ƚĂŶƚŽ͕ Ž ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂů ĨĞǌ
uma pesquisa de mercado utilizando entrevistas
e discussões em grupo (grupo focal) com
mulheres de segmentos diferentes do mercadoalvo potencial do produto, tendo em vista que a
depilação é considerada uma experiência pessoal
pelas mulheres. Essa técnica de entrevistas
permite investigação extensa de sentimentos.

Disponível em: <ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďĞĞĨƉŽŝŶƚ͘ĐŽŵ͘ďƌх͘
Acesso em: 15 jul. 2015 (adaptado).

Com base no texto apresentado e no ciclo de vida de ƉĂƌƟƌĚŽƚĞǆƚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐĂ
ƉƌŽĚƵƚŽƐ͕ĠĐŽƌƌĞƚŽĂĮƌŵĂƌƋƵĞ
seguir e a relação proposta entre elas.
A o fast casual já está na fase de maturidade, logo,
uma ação de reposicionamento da maior rede de
fast foodŶĆŽƐƵƌƟƌĄĞĨĞŝƚŽ͘

I. WĞƐƋƵŝƐĂƐ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂƐ ďĂƐĞŝĂŵͲƐĞ Ğŵ
amostras pequenas do mercado-alvo, cujos
ĚĂĚŽƐ ŶĆŽ ƐĆŽ ĂŶĂůŝƐĂĚŽƐ ĞƐƚĂƟƐƟĐĂŵĞŶƚĞ͕
sendo adequadas para entender as
necessidades de depilação das mulheres.

B o hambúrguer tradicional vive a fase de
maturidade para a maior rede de fast food, pois
suas vendas estão em queda constante.

PORQUE

C o hambúrguer tradicional voltará naturalmente
para a fase de maturidade devido ao
reposicionamento dos concorrentes em fast casual.

II. A discussão em grupo, realizada por
intermédio de um moderador treinado, é uma
ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ ƉĞƐƋƵŝƐĂ ĐƵũŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŽďũĞƟǀŽ Ġ
obter percepções das questões de interesse
do pesquisador.

D a maior rede de fast food deve adotar a estratégia
de penetração rápida, lançando hambúrgueres a
ƉƌĞĕŽƐ ďĂŝǆŽƐ Ğ ĐŽŵ ŐƌĂŶĚĞƐ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ Ğŵ
ações de promoção do produto.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
E a estratégia de fast casual͕ ƵƟůŝǌĂĚĂ ƉĞůĂƐ
A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e
cadeias de fast food voltadas para a geração Y,
Ă//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
ƵƟůŝǌŽƵͲƐĞĚŽƌĞƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽŚĂŵďƷƌŐƵĞƌ
tradicional para evitar a fase de declínio.
B As asserções I e II são proposições verdadeiras,
ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
ÁREA LIVRE
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é
uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma
proposição verdadeira.
E As asserções I e II são proposições falsas.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

ŽŶƐŝĚĞƌĞ Ž ĚĞƉŽŝŵĞŶƚŽ ŚŝƉŽƚĠƟĐŽ ĨĞŝƚŽ ƉŽƌ Ƶŵ
Gerente de Hospitalidade de uma rede de hotéis.
“Não podemos controlar a qualidade de nosso
produto tão bem quanto um engenheiro de controle
em uma linha de produção de uma fábrica de sabão
em pó, por exemplo. Quando você compra uma
caixa de sabão em pó, pode ter 99% de certeza
de que esse produto funcionará para limpar suas
roupas. Quando o cliente reserva um quarto do
hotel, é bem menor o percentual de certeza de
que ele terá uma boa noite de sono, sem nenhuma
perturbação, sem falhas em serviços, e sem todas
as outras coisas ruins que podem comprometer a
estada de um hóspede em um hotel.”

Determinada empresa deseja maximizar sua
ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ͘ ůĂ ĂĐƌĞĚŝƚĂ ƋƵĞ Ž ŵĂŝŽƌ
volume de vendas produzirá custos unitários
menores e maiores lucros a longo prazo. Assim,
estabeleceu o menor preço possível para seus
produtos, acreditando que seu mercado seja sensivel
ĂŽƉƌĞĕŽ͘ŽĂƚƵĂƌĚĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ĂĞŵƉƌĞƐĂƉƌĂƟĐŽƵĂ
estratégia de preços de penetração de mercado.

Em relação ao depoimento do Gerente de
Hospitalidade do hotel, considerando algumas
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƋƵĞ ƚƌĂďĂůŚĂŵ ĐŽŵ
serviços, avalie as asserções a seguir e a relação
proposta entre elas.

I. A existência de mercado altamente sensível
a preço, em que preços baixos estimulam
seu crescimento.

I. Empresas de serviços devem dedicar atenção
especial à seleção, ao treinamento e à
ŵŽƟǀĂĕĆŽ ĚŽƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ƋƵĞ ĂƚĞŶĚĞƌĆŽ
clientes diretamente.
PORQUE

ǀĂůŝĞ ĂƐ ĂĮƌŵĂĕƁĞƐ Ă ƐĞŐƵŝƌ͕ ŶŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞ ă
condição que favorece a empresa na determinação
de preço de penetração de mercado.

II. A ocorrência de custos de produção
decrescentes provenientes da experiência de
produção acumulada.
III. O desencorajamento das concorrências atual
e potencial provocado pelo preço baixo.
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ

II.  ŝŶƚĞƌĂĕĆŽ ĚŝƌĞƚĂ ĞŶƚƌĞ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ Ğ
A I, apenas.
ĐůŝĞŶƚĞƐ ƚŽƌŶĂ ĚŝİĐŝů Ă ƉĂĚƌŽŶŝǌĂĕĆŽ Ğ Ž
controle da qualidade dos processos na B III, apenas.
prestação de serviços.
C I e II, apenas.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
D II e III, apenas.
A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e
E I, II e III.
Ă//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
B As asserções I e II são proposições verdadeiras,
ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘

ÁREA LIVRE

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é
uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma
proposição verdadeira
E As asserções I e II são proposições falsas.
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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA
As questões abaixo visam levantar sua opinião sobre a qualidade e a adequação da prova que você acabou de realizar.
ƐƐŝŶĂůĞĂƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐăƐƵĂŽƉŝŶŝĆŽŶŽƐĞƐƉĂĕŽƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐĚŽĂĚĞƌŶŽĚĞZĞƐƉŽƐƚĂƐ͘

YƵĂů Ž ŐƌĂƵ ĚĞ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ ĚĞƐƚĂ ƉƌŽǀĂ ŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ As informações/instruções fornecidas para a resolução
ĚĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĨŽƌĂŵƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂƌĞƐŽůǀġͲůĂƐ͍
Formação Geral?
A Sim, até excessivas.
A Muito fácil.
B Sim, em todas elas.
B Fácil.
C Sim, na maioria delas.
C Médio.
D Sim, somente em algumas.
DŝİĐŝů͘
E Não, em nenhuma delas.
EDƵŝƚŽĚŝİĐŝů͘
YƵĂů Ž ŐƌĂƵ ĚĞ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ ĚĞƐƚĂ ƉƌŽǀĂ ŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ Você se deparou com alguma dificuldade ao responder
à prova. Qual?
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐşĮĐŽ͍
A Desconhecimento do conteúdo.
A Muito fácil.
B Forma diferente de abordagem do conteúdo.
B Fácil.
CƐƉĂĕŽŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌăƐƋƵĞƐƚƁĞƐ͘
C Médio.
D&ĂůƚĂĚĞŵŽƟǀĂĕĆŽƉĂƌĂĨĂǌĞƌĂƉƌŽǀĂ͘
DŝİĐŝů͘
EEĆŽƟǀĞƋƵĂůƋƵĞƌƟƉŽĚĞĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌ
EDƵŝƚŽĚŝİĐŝů͘
à prova.
Considerando a extensão da prova, em relação ao tempo
total, você considera que a prova foi
A muito longa.
B longa.
C adequada.
D curta.
E muito curta.

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĂƉĞŶĂƐ ĂƐ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ŽďũĞƟǀĂƐ ĚĂ ƉƌŽǀĂ͕
você percebeu que
A não estudou ainda a maioria desses conteúdos.
B estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu.
C estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu.
D estudou e aprendeu muitos desses conteúdos.
E estudou e aprendeu todos esses conteúdos.

Os enunciados das questões da prova na parte de
&ŽƌŵĂĕĆŽ'ĞƌĂůĞƐƚĂǀĂŵĐůĂƌŽƐĞŽďũĞƟǀŽƐ͍
A Sim, todos.
B Sim, a maioria.
C Apenas cerca da metade.
DWŽƵĐŽƐ͘
E Não, nenhum.

Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?
A Menos de uma hora.
B Entre uma e duas horas.
C Entre duas e três horas.
D Entre três e quatro horas.
E Quatro horas, e não consegui terminar.

Os enunciados das questões da prova na parte de
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐşĮĐŽĞƐƚĂǀĂŵĐůĂƌŽƐĞŽďũĞƟǀŽƐ͍
A Sim, todos.
B Sim, a maioria.
C Apenas cerca da metade.
DWŽƵĐŽƐ͘
E Não, nenhum.
29
TECNOLOGIA EM MARKETING

*R25201529*

2015
ÁREA LIVRE

*R25201530*

30
TECNOLOGIA EM MARKETING

2015
ÁREA LIVRE

31
TECNOLOGIA EM MARKETING

*R25201531*

2015

2015

Ministério
da Educação

*R25201532*

32
TECNOLOGIA EM MARKETING

