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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 3h (três horas) 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 3.3.0, 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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Considere a seguinte tirinha:

 

(Disponível em: https://www.revistabula.com/35967-o-melhor-de-quino-dez-tiras-iconicas/. Acesso
em: 20 jul. 2022.)

É possível classificar como locução verbal o seguinte trecho:

MODELO DE PROVA

ALUNO: - MATRÍCULA: - 
AVALIAÇÃO: - VALOR: 20.00 pontos 
SÉRIE/CURSO: - PROFESSOR: - 
DISCIPLINA: - DATA: 14/08/2022 09:10 

Página 3 de 15



2)

3)

500040159 

 

 

0,5 ponto 

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente.

0,5 ponto 

Em qual das seguintes frases a regência do verbo está inadequada?

0,5 ponto 

a “está assim”.

b “Que história é essa”.

c “estou entendendo”.

d “está cheio”.

e “é isso mesmo”.

a ideia, xerém, excessão, crucifiqso, juízo.

b idéia, xerem, esceção, crucifixo, juízo.

c idéia, xerem, esseção, crucifixo, juízo.

d ideia, xerém, esceção, crussifixo, juízo.

e ideia, xerém, exceção, crucifixo, juízo.

a Visamos ao sucesso de todos.

b Aquela decisão custou ao filho.

c Chegamos ao local indicado.

d Eles assistiram o filme.

e Ela aspirava ao cargo máximo. 
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A palavra “jamais” pode ser classificada, gramaticalmente, como:

0,5 ponto 

a advérbio.

b substantivo.

c adjetivo

d interjeição.

e verbo.
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Considere o seguinte texto:

Brownie super fácil

INGREDIENTES

6 colheres (sopa) bem cheias, de margarina sem sal
3/4 xícara (chá) de achocolatado
1/2 xícara (chá) de chocolate em pó
1 e 1/4 xícara (chá) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de açúcar
4 ovos
2 pitadas de sal
1 colheres (chá) de extrato ou essência de baunilha
1 tablete de chocolate meio amargo picado em cubinhos
1/2 xícara (chá) de nozes picadas ou castanhas de caju granuladas

 

MODO DE PREPARO

Misture os ovos e o açúcar.
Em seguida, agregue todos os outros ingredientes até formar um creme uniforme.
Despeje  em  uma  assadeira, forrada  com  papel-manteiga e  leve  ao  forno  médio  por  40
minutos.
O brownie estará pronto quando a parte de cima estiver levemente corada e, ao se espetar um
palito, ele esteja levemente úmido (devido ao chocolate derretido).
Corte em quadrados ainda quente e sirva com uma bola de sorvete de creme, ou congele num
saquinho para freezer.
Para  descongelar,  coloque  o  brownie  num prato  de  sobremesa  e  aqueça  no  micro-ondas,
potência alta, por 1 minuto.

 

Esse tipo de texto faz parte de qual tipologia?

0,5 ponto 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

a Narrativa.

b Descritiva.

c Dissertativa.

d Expositiva.

e Injuntiva.
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Quanto aos aspectos básicos que compõem o processo administrativo, assinale a
alternativa que preencha corretamente a lacuna a seguir.

O processo administrativo faz parte de qualquer trabalho em que buscamos atingir
objetivos gerindo recursos. ____________ é o processo de estabelecer objetivos e o curso
de ação adequado para alcançar esses objetivos. 

0,5 ponto 

Segundo Chiavenato, habilidade é a capacidade de transformar conhecimento em
ação. Nesse sentido, como se denominam as habilidades que envolvem o uso de
conhecimento especializado e facilidade na execução de técnicas relacionadas com o
trabalho e com procedimentos de realização?

0,5 ponto 

Assinale a alternativa que NÃO representa um princípio fundamental da
administração pública.

0,5 ponto 

a Planejamento

b Direção

c Procrastinação

d Controle

e Adiantamento

a Habilidades Humanas.

b Habilidades Interpessoais.

c Habilidades Técnicas.

d Habilidades Conceituais.

e Habilidades Físicas.

a Legalidade.

b Moralidade.

c Publicidade.

d Pessoalidade.

e Eficiência.
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O SIG – Sistema de Informação Gerencial – é um sistema digital que reúne
informações e ferramentas necessárias para a administração de uma empresa. Assim,
ele facilita o gerenciamento de dados e informações, visando à maior eficiência do
meio produtivo. Assinale a alternativa que NÃO representa um benefício trazido pela
utilização do SIG.

0,5 ponto 

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna a seguir.

O planejamento ______________ cuida do relacionamento e da integração interna da
organização. 

0,5 ponto 

Assinale a alternativa que NÃO representa uma característica do comportamento
empreendedor.

0,5 ponto 

a Melhoria da produtividade.

b Otimização na prestação de serviços aos clientes.

c Aumento do nível motivação das pessoas envolvidas.

d Melhor interação com fornecedores.

e Aumentos dos custos operacionais.

a funcional

b administrativo

c operacional

d produtivo

e estratégico

a Ter comprometimento.

b Ser persistente.

c Não correr riscos.

d Estabelecer metas.

e Ter independência e autoconfiança.
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Como se denomina a característica do empreendedor que consiste em saber escutar
e compreender, mostrar o caminho a ser percorrido, participar das decisões e buscar
as soluções com todos os envolvidos?

0,5 ponto 

A habilidade empreendedora na qual o empreendedor tem uma postura realista,
avalia os meios e recursos à sua disposição e coloca suas boas ideias em prática é
denominada:

0,5 ponto 

A Análise SWOT, do inglês “strenghts, weakness, opportunities and threats”, é
uma ferramenta de gestão que prevê a análise de cenários nos quais a empresa
está inserida. Nesse sentido assinale a alternativa INCORRETA.

0,5 ponto 

a Persuasão.

b Resiliência.

c Coragem.

d Perseverança.

e Liderança.

a mentalidade enxuta.

b atitude.

c comunicação.

d flexibilidade.

e inquietação.

a O objetivo da matriz SWOT é auxiliar na direção de seus negócios.

b O processo de vendas pode ser alavancado com a matriz SWOT, que está ligada
ao planejamento estratégico da empresa e à definição das metas de venda.

c Com a aplicação da matriz SWOT é possível identificar as forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças da sua empresa.

d Apenas o ambiente interno influencia na análise da matriz SWOT.

e É uma ferramenta de gestão para quem quer avaliar o desempenho do seu próprio
negócio.
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Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna a seguir.

As ____________ são forças externas negativas e podem prejudicar o negócio, tanto em
relação ao planejamento estratégico quanto aos resultados. 

0,5 ponto 

O Business Model Canvas (BMC) surgiu em 2010, criado por Alexander Osterwalder.
O princípio desse conceito é criar um mapa visual de tudo o que é feito dentro de uma
organização. Considerando o exposto, assinale a alternativa que NÃO representa um
bloco do modelo Canvas.

0,5 ponto 

Como se denomina o bloco do modelo Canvas que representa o dinheiro que sua
empresa vai gerar por meio da venda do seu produto e serviço, e também as formas
com que você irá capturar esse valor?

0,5 ponto 

a ameaças

b oportunidades

c possibilidades

d fraquezas

e forças

a Análise setorial.

b Segmentos de clientes.

c Relacionamento com os clientes.

d Recursos principais.

e Atividades-chave.

a Proposta de valor.

b Fontes de receita.

c Canais.

d Parcerias principais.

e Estrutura de custos.
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O princípio do marketing no qual se acompanha o serviço, desde a concepção aos
estágios de pesquisas, design, desenvolvimento e fabricação até o lançamento no
mercado, é denominado:

0,5 ponto 

O plano de negócios é o instrumento ideal para traçar um retrato do mercado, do
produto e das atitudes do empreendedor. Nesse âmbito, assinale a alternativa que
NÃO representa uma característica do plano de negócios.

0,5 ponto 

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna a seguir.

O (A) _________________ é a parte em que o empreendedor descreve como o seu negócio
irá funcionar no dia a dia. Nele(a), serão demonstrados os passos necessários para a
venda do seu produto ou para a prestação de serviço da sua empresa. 

0,5 ponto 

a venda.

b publicidade.

c distribuição.

d definição de preço.

e gerência de produto.

a Organiza as ideias ao iniciar um novo empreendimento.

b Facilita a captação de recursos, sejam financeiros, humanos ou parcerias.

c Apoia a administração do negócio, seja em seus números, seja em estratégias.

d Restringe a comunicação entre sócios, funcionários, clientes, investidores,
fornecedores e parceiros.

e Orienta a expansão de empresas já em atividade.

a Plano de Marketing

b Plano Financeiro

c Plano Operacional

d Análise de Fornecedores

e Análise de Concorrência
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É preciso que o empreendedor possua características essenciais para obtenção de sucesso,
além dos atributos necessários para a administração do seu negócio, que, somados às condições
de mercado, contribuem para o seu crescimento. Identifique essas características e discorra sobre
elas.

2,5 pontos 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Inovação é fundamental para todos que, de alguma maneira, trabalham com
empreendedorismo, sendo este um dos fatores mais importantes para que o empreendedor possa
potencializar seu negócio, além de transformar ideias em produtos e/ou serviços. O que você
entende sobre inovação? Você se considera uma pessoa inovadora?

2,5 pontos 

1. 

2. 

3. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Ações de estímulo ao desenvolvimento de comunidades, estão cada vez mais presentes. Tais
ações necessitam de mobilização, lidando com diferentes públicos, por meio do contato direto
com os moradores. Esse movimento deve acontecer de forma orgânica para que a comunidade se
sinta parte desse processo.  Como você acredita poder contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico de comunidades de Salvador, através do fomento ao empreendedorismo?

2,5 pontos 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Para uma organização que trabalha com metas, é imprescindível ter clareza da necessidade
de alcançar seus objetivos, além de manter o padrão de qualidade. O que você entende ser
essencial para trabalhar com metas, lidar com pressão e cumprimento de prazos?

2,5 pontos 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
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FOLHA DE RASCUNHO
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