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Assine conforme o documento de identidade:

INSTRUÇÕES DA AVALIAÇÃO

Prezado(a) candidato(a),

Antes de iniciar a Prova Online do seu Processo Seletivo, é muito importante que você leia COM
ATENÇÃO todas as INSTRUÇÕES a seguir:

1. A webcam deverá permanecer ligada e desobstruída durante todo o período da avaliação.

2. No início do exame, o sistema irá realizar o seu reconhecimento facial. Sendo assim, é necessário
que você realize o acesso de um dispositivo que tenha webcam, conforme mostra a imagem a
seguir:  

3. Para viabilizar a captura de sua imagem ao longo da prova, você deverá:

Ter uma boa iluminação no ambiente;
Enquadrar o rosto inteiro (visão frontal);
Não usar óculos escuros e/ou chapéu, boné, franjas ou colocar às mãos tampando o resto.

4. Você deverá manter-se à frente da câmera durante todo o tempo de prova para a execução do
reconhecimento e monitoramento online. Caso utilize de meios ilícitos para realizar a sua prova,
poderá sofrer eliminação do Processo Seletivo a qualquer tempo.

5. Fique atento(a) ao tempo de duração de sua prova. Você terá 3 (três) horas para realizar a
avaliação disponível, a partir do momento que iniciar.

6. Você não poderá deixar o local de prova a partir do início da mesma, por isso, organize suas idas
ao banheiro para os períodos que antecedem e sucedem a realização da prova.

7. Durante a realização da Prova, você usará o SAFE BROWSER 3.3, navegador seguro, conforme
Edital de Convocação, o que impedirá o uso de qualquer outra tela até a finalização da sua
avaliação.

• 
• 
• 
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8. O quadro ao lado das questões possui uma legenda com a suas marcações. Ou seja, se foram
selecionadas, salvas e/ou não salvas. Quando houver falha na conexão, a marcação da resposta
ficará amarela. Veja na imagem a seguir:

9. Certifique-se de enviar a sua avaliação ao término no ícone “Entregar minha prova”.

10. O sistema informará se houver perda de conectividade com a internet, como indicado na
imagem a seguir:

11. Caso haja falha na conexão, será aberta uma janela que notificará a tentativa de reconexão,
como indicado na tela a seguir:  

12. Após a leitura destas orientações, no canto inferior direito, você deve clicar em “Concordar com
as Instruções” e, em seguida, “Continuar a Prova Online”.

13. Em caso de dúvida, no canto superior direito, você terá acesso ao texto destas instruções.

Boa prova! 

Ethos Concursos Públicos
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Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao emprego da crase.

0,5 ponto 

De acordo com as regras de regência verbal, preencha as lacunas da seguinte frase e
assinale a alternativa correta.

 

Já  ______  anos  que  ______  muitas  coisas  boas  para  comemorar.  Hoje,  só  _________
tristezas.

0,5 ponto 

a Chegaremos às 16h da quarta-feira.

b Você irá à confraternização da família? 

c Tudo terá se resolvido à noite.

d Terminamos os trabalhos graças à todos que colaboraram.

e Eles estavam à espera de algum milagre.

a fazem / havia / existe

b fazem / houve / existiu 

c faz / havia / existem

d faz / havia / existe

e fazem / houveram / existiram
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A importância da leitura em tempos de isolamento

 

Além de ser uma forma de explorar o mundo sem sair de casa, ler também alivia o estresse e nos
deixa mais feliz. Confira algumas histórias inspiradoras

Por Sistema Fecomércio

 

A rápida propagação do Novo Coronavírus (COVID-19) levou o mundo inteiro a adotar medidas
preventivas  de  isolamento  social.  Nesse  período,  é  fundamental  ficar  em casa  para  conter  o
avanço da doença, assim como enfrentar os riscos para quem trabalha em serviços essenciais, o
que tem gerado impactos na vida das pessoas. A mudança da rotina de casa, dos filhos e do
trabalho, as incertezas sobre o presente e o futuro, o bombardeio de informações, o medo, enfim,
são apenas alguns dilemas enfrentados pela maioria da população neste período de pandemia e
isolamento social.

 

Além dos  cuidados  essenciais  com higienização  e  alimentação,  o  atual  momento  exige  uma
atenção especial  para nós mesmos, uma vez que a falta de conhecimento e de uma solução
imediata gera um aumento de ansiedade, insegurança, estresse, tristeza e outros sentimentos. Só
para se ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou algumas ações com o
objetivo de amenizar os impactos negativos da pandemia, como escrever e, principalmente, ler.
Neste momento, os livros têm sido ótimos companheiros de quarentena.

 

[...]

 

A psicóloga do Sesc Fortaleza, Telma Fernandes, explica que, diante do atual momento, muitos
estão desenvolvendo um nível alto de estresse. Para a profissional, uma das sugestões para as
pessoas lidarem melhor com a situação é ler.  Relaxamento muscular, meditação,  ativação da
memória e promoção da empatia são apenas alguns dos benefícios de uma boa leitura. “A dica é
escolher livros com temas e assuntos que você se identifica, que prenda a sua atenção e faça
você mergulhar  no contexto,  transformando-se,  assim, em mais um personagem da história”,
afirma.

 

A outra sugestão para aliviar a tensão é escrever. Conforme ressalta a psicóloga, adotar uma
rotina de anotações diárias sobre nossas emoções alivia os sentimentos, ajuda a processar as
angústias e organiza os pensamentos. “As anotações podem ser feitas em poucas linhas. Relate,
busque formas de entender, aceitar e trabalhar suas emoções”, orienta.

 

 

Disponível  em:  <https://g1.globo.com/ce/ceara/especial-publicitario/sistema-fecomercio/radar-do-
comercio/noticia/2020/06/01/a-importancia-da-leitura-em-tempos-de-isolamento.ghtml>.  Acesso
em: 29 mar 2021.
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Assinale a alternativa correta de acordo com as informações apresentadas no texto.

0,5 ponto 

Conforme o texto, é correto afirmar que a leitura

0,5 ponto 

a As  mudanças  ocorridas  na  rotina  diária  das  pessoas  não têm prejudicado seu
convívio familiar.

b A  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS)  recomendou  algumas  ações  com  o
objetivo de amenizar os impactos negativos da pandemia, como sair de casa e

passear, além de praticar esportes ao ar livre.

c Segundo a psicóloga Telma Fernandes, a leitura traz muitos benefícios para as
pessoas, tais como: relaxamento muscular, ativação da memória e meditação.

d Ainda segundo a psicóloga, é preferível escolher livros cujos temas sejam fora do
nosso dia a dia, pois não precisamos nos envolver com a história.

e Uma segunda sugestão apresentada no texto seria o ato de registrar anotações
diárias para ficarmos mais pensativos e ansiosos sobre o que fazemos ao longo do

dia.

a torna as pessoas mais ansiosas.

b faz com que as pessoas fiquem menos relaxadas fisicamente.

c aumenta os níveis de estresse nas pessoas.

d deixa as pessoas mais isoladas.

e torna as pessoas mais felizes.
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A respeito do texto, de forma geral, assinale a alternativa que melhor resume o
assunto tratado na notícia.

0,5 ponto 

O  planejamento  estratégico  tem  como  função  apontar  o  melhor  caminho  para
alcançar um destino, ou seja, a empresa analisa e reconhece sua situação atual e faz
uma  projeção  de  futuro,  isto  é,  como  ela  deseja  estar  em  alguns  anos.  São
características do planejamento estratégico, EXCETO

0,5 ponto 

a A  notícia  traz  uma regra  para  modificar  nosso  comportamento,  visto  que  não
precisamos nos isolar por conta do vírus.

b A notícia mostra uma forma de como as pessoas podem se tornar menos adeptas
à leitura e quais seriam os problemas gerados por ela.

c A notícia indica uma maneira de fazer com que as pessoas passem a viver em um
mundo imaginário que as ajudaria a fugir dos problemas do dia a dia.

d A notícia traz uma alternativa para melhorar nosso dia a dia durante o isolamento,
mostrando os benefícios da leitura.

e A notícia direciona as pessoas a buscarem mais a leitura para se isolar ainda mais
das outras pessoas, deixando de lado o convívio presencial.

a pressupõe uma desvantagem competitiva.

b demanda monitoramento do percurso.

c traduz a estratégia em iniciativas concretas.

d exige esforço organizacional contínuo.

e conduz a uma visão de negócio futuro.
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Os Sistemas de Informação Gerencial (SIG) são sistemas ou processos que fornecem
as  informações  necessárias  para  gerenciar  com  eficácia  as  organizações.  Esses
sistemas possuem uma multiplicidade de produtos de informação, apresentada por
meio  de  relatórios,  que  auxilia  os  gerentes  com  o  fornecimento  de  dados  e
informações para a tomada de decisões. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um
tipo de relatório fornecido pelo SIG.

0,5 ponto 

Podemos definir estrutura organizacional como o elemento fundamental para que
uma  empresa  mantenha  o  foco  nos  seus  objetivos.  Segundo  Djalma  Oliveira,  a
Organização da empresa é a ordenação e o agrupamento de atividades e recursos,
visando  ao  alcance  de  objetivos  e  resultados  estabelecidos.  A  estrutura
organizacional,  dentro  de  um contexto  geral,  subdivide-se  em  Estrutura  Formal  e
Informal. Nesse sentido, assinale a alternativa que NÃO apresenta uma característica
da estrutura formal.

0,5 ponto 

a Relatório de imprevisibilidade. 

b Relatório de exceção.

c Informes e respostas por solicitação.

d Relatórios programados.

e Relatórios em pilhas.

a Está sujeita a controle.

b Está na estrutura.

c É instável.

d Ênfase a posições em termos de autoridades e responsabilidades.

e Apresenta líder formal.
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Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. 

Para gerir  uma organização, o administrador deve utilizar diversas habilidades.  Na
década  de  70,  o  professor,  escritor  e  pesquisador  Robert  L.  Katz  revelou  que  os
administradores precisam de três habilidades essenciais para desempenhar bem seu
papel.  Segundo Katz,  “as habilidades _____________  estão relacionadas ao pensar,  ao
raciocinar,  ao  diagnosticar  situações  e  ao  formular  alternativas  para  solução  dos
problemas.”. 

0,5 ponto 

Processo administrativo pode ser definido como o conjunto integrado das funções
administrativas.  Essas  funções  formam  um  ciclo  contínuo  de  atividades
desempenhadas  pelos  administradores  em uma organização,  podendo  também ser
denominadas  “funções  organizacionais”.  Assinale  a  alternativa  que NÃO apresenta
uma função organizacional.

0,5 ponto 

a humanas

b comunicativas

c manuais

d conceituais

e técnicas

a Controle.

b Consolidação.

c Organização.

d Direção.

e Planejamento.
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No  que  se  refere  às  funções  do  marketing,  preencha  a  lacuna  e  assinale  a
alternativa correta.

“A ________________ acompanha o serviço desde a concepção aos estágios de pesquisas,
design, desenvolvimento e fabricação até o lançamento no mercado.”

0,5 ponto 

O conjunto de ações que auxilia o gestor a planejar, organizar e controlar processos
administrativos  com  maior  transparência  na  comunicação  das  decisões,  planos  e
resultado denomina-se

0,5 ponto 

a venda

b definição de preço

c publicidade

d distribuição

e gerência de produto

a filosofia de recompensas.

b estrutura administrativa.

c orientação estratégica.

d visão empreendedora.

e persistência.
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Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

Quanto  ao  Plano  de  Marketing,  o(a)  ___________________  diz  respeito  aos  canais  de
distribuição,  ou  seja,  como  os  produtos  e/ou  serviços  que  sua  empresa  oferece
chegarão até os seus clientes. 

0,5 ponto 

No que se refere às áreas do plano de negócios, a área em que uma empresa se
insere no mercado denomina-se

0,5 ponto 

Como se denomina o montante de recursos para garantir o funcionamento normal
da empresa, principalmente para as despesas e receitas?

0,5 ponto 

a estratégia promocional

b preço

c estrutura de comercialização

d localização do negócio

e descrição dos produtos e serviços

a mercado consumidor.

b concorrência.

c ramo de atividade.

d processo operacional.

e mercado fornecedor.

a Lucro líquido.

b Empréstimo subsidiado.

c Lucro presumido.

d Custo pré-operacional.

e Capital de giro.
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Os conceitos centrais de marketing (necessidades, desejos, demandas, produtos,
troca, transações e mercados) estão interligados em uma relação causal direta. Nesse
sentido, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta(s) a(s) correta(s).

 

I. Desejos são as necessidades humanas moldadas pela cultura e pelas características
individuais,  são mutáveis e se modificam conforme as transformações ocorridas na
sociedade.

II.  As  pessoas  têm  desejos  infinitos,  mas  recursos  limitados.  Sendo  assim,  elas
desejam produtos que proporcionam o máximo de satisfação possível em troca de seu
dinheiro. Por meio da capacidade de compra de cada indivíduo, os desejos se tornam
demandas.

III. O conceito de transações leva ao conceito de mercado. Pode-se definir mercado
como um grupo de compradores fictícios de determinado produto.

0,5 ponto 

O Modelo de Negócio Canvas, criado por Alexander Osterwalder, é uma ferramenta
de criação de projetos que permite desenvolver e esboçar modelos de negócios novos
ou existentes.  O modelo  Canvas é  composto por  nove blocos  de segmento.  Nesse
sentido, assinale a alternativa que NÃO apresenta um dos nove blocos.

0,5 ponto 

a Apenas I e II.

b Apenas I e III.

c Apenas II e III.

d I, II e III.

e Apenas I.

a Segmento de clientes.

b Canais.

c Fluxo de receita.

d Atividades derivadas.

e Estrutura de custos.
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A  análise  de  SWOT  é  uma  ferramenta  utilizada  para  realizar  planejamentos
estratégicos  e  tomar  decisões  antes  de  implementar  projetos  que  possam  gerar
grande  impacto  para  a  empresa.  Nesse  sentido,  preencha  a  lacuna  e  assinale  a
alternativa correta.

“As ______________ são todos os fatores que impactam sua empresa de forma negativa,
podendo  prejudicar  seu  planejamento  estratégico,  bem  como  retardar  o  seu
crescimento”.

0,5 ponto 

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

O empreendedor deve se dedicar ao seu negócio com tempo e sacrifício pessoal. O
empresário  de  sucesso  deve  apresentar  certos  aspectos  fundamentais  de
personalidade,  dentre  eles  a  ______________,  que  é  a  capacidade  de  controlar  seus
impulsos  para  ajustar-se  quando  a  situação  demandar  mudanças,  estar  aberto  e
disposto a estudar e aprender sempre, assim como ser capaz de se moldar à situação
atual. 

0,5 ponto 

a oportunidades

b ameaças

c forças

d competências

e fraquezas

a automotivação

b senso crítico

c criatividade

d flexibilidade

e organização
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As seguintes afirmações referem-se a qual característica do empreendedorismo?

 

1 - Traz para si mesmo as responsabilidades sobre sucesso e fracasso.

2 - Atua em conjunto com a sua equipe para atingir os resultados.

3 - Coloca o relacionamento com os clientes acima das necessidades de curto prazo.

0,5 ponto 

De que forma o trabalho coletivo pode impulsionar a transformação da sociedade?

2,5 pontos 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

a Correr riscos calculados.

b Persistência.

c Estabelecimento de metas.

d Exigência de qualidade e eficiência.

e Comprometimento.
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15. 

Você acredita que cada um é responsável pela mudança do mundo como um lugar melhor
para todos? Justifique.

2,5 pontos 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Algumas características são fundamentais para contribuir com o desenvolvimento
socioeconômico das comunidades. Quais dessas características você possui e julga importantes
para Salvador?

2,5 pontos 

1. 

2. 

3. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Como o estímulo ao empreendedorismo pode contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico das comunidades de Salvador?

2,5 pontos 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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12. 

13. 

14. 

15. 
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FOLHA DE RASCUNHO

MODELO DE PROVA

ALUNO: - MATRÍCULA: - 
AVALIAÇÃO: - VALOR: 20.00 pontos 
SÉRIE/CURSO: - PROFESSOR: - 
DISCIPLINA: - DATA: 15/11/2021 09:03 

Página 17 de 17


	INSTRUÇÕES DA AVALIAÇÃO
	FOLHA DE RASCUNHO

