PROGRAMA DE APRENDIZAGEM – SEBRAE/CE
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR
AVISO DE SELEÇÃO 02/2018
GABARITO DEFINITIVO – Fase AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
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A- hífen
E- Intervêm – pôr – por – magoo.
E- Alguém ligou para você oferecendo benefício da Previdência? Isso é fraude. Tome, pois,
cuidado.
D- têm ... às ... porém
C- sujeito desprezível.
D- moleza, inconveniente.
ANULADA
C- “Ter nascido nos estraga a saúde.”
B- complemento verbal.
B- eminente - iminente - deferir - retificar - ratificar - incipiente.
B- Entre os novos desafios impostos às empresas em termos de inovação, destaca-se a
necessidade de inovar causando pouco impacto à natureza.
B- A inovação deve estar alinhada à estratégia do negócio.
A- os incentivos fiscais.
D- Lançamento de produtos com tecido antitranspirante; e desenvolvimento e lançamento de
embalagens sustentáveis.
B- Esforço para a inovação e resultado de inovação.
A- O reconhecimento e o alinhamento são habilidades necessárias à promoção da gestão da
inovação.
A- Inovações sustentáveis devem considerar três dimensões: social, ambiental e econômica, o
que exige que suas ações sejam corretas em relação ao ambiente da própria organização e em
relação ao ambiente externo.
B- III, IV, I, V e II.
C- Maturidade.
B- academia de ginástica que introduziu serviços de beleza e estética disponíveis para o cliente
após a realização dos exercícios
D- sua missão.
ANULADA
E- “Ter excelência no desenvolvimento dos pequenos negócios, contribuindo para a construção
de um país mais justo, competitivo e sustentável”
C- Brasília
C- Indicadores do ambiente dos Pequenos Negócios
D- Empréstimos
C- operacional.
B- assunção de riscos calculados / busca de informações / independência e autoconfiança
D- O empreendedor está associado à promoção de inovações por meio do aproveitamento de
oportunidades empreendedoras.
B- O indivíduo empreendedor possui autoconfiança.
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B- Entre os novos desafios impostos às empresas em termos de inovação, destaca-se a
necessidade de inovar causando pouco impacto à natureza.
B- A inovação deve estar alinhada à estratégia do negócio.
A- os incentivos fiscais.
D- Lançamento de produtos com tecido antitranspirante; e desenvolvimento e lançamento de
embalagens sustentáveis.
B- Esforço para a inovação e resultado de inovação.
A- O reconhecimento e o alinhamento são habilidades necessárias à promoção da gestão da
inovação.
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oportunidades empreendedoras.
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Fortaleza, 08 de outubro de 2018.
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