
 
Processo Seletivo Sebrae/MT - 06/2020 

Comunicado 08 
11/01/2021 

 
CRONOGRAMA  

 
A GD9 ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA junto ao Sebrae/MT 
compartilham as respostas das provas.  
 
Reforçamos que as perguntas foram randômicas.  
 

AN01 – AN02 – AN03 

INGLÊS BÁSICO 

Respostas  

 Most  

 Their  

 That's an insect.  

 Better 

 Was built 

 There are many theories trying to explain the origin of these interstellar planets 

 Neither do I 

 No, he is watching cartoons in the living room. 

 Does he like his new toy? 

 How often do you play soccer? 

 

AN01 

CONHECIMENTOS TÉCNICOS 

Respostas  

 Adobe Illustrator e Adobe Photoshop. 

 II está correta. 

 Apache, MySQL, PHP e Linux. 

 da prevenção, com a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em 

virtude do tratamento de dados pessoais. 

 São sites de busca de informações sobre as páginas da Web. Pode-se utilizar esse 

banco de dados para encontrar palavras, textos, sites, diretórios, arquivos etc. 

 var link = function (height = 50, color = `red`, url = `http:site.com`) { ... } 

 Se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 



 
 Break 

 O jQuery oferece muitos seletores embasados em atributo, o que permite que 

sejam selecionados elementos embasados no conteúdo de atributos arbitrários, 

com o uso de expressões regulares simplificadas. 

 2, 3 e 4. 

AN02 

CONHECIMENTOS TÉCNICOS 

Respostas  

 V, F,V, F. 

 III, apenas. 

 II e IV, apenas. 

 Não-repúdio ou irretratabilidade: garantia de que uma pessoa não consiga negar 

a autoria ou envio de uma informação. 

 domínio dos atributos. 

 na prática, o relacionamento n:m é dividido em duas relações 1:n e uma nova 

entidade é criada para representar o relacionamento. 

 Gestão de estoque, compras e faturamento 

 Gestão de Pessoas 

 Todas as alternativas anteriores estão corretas 

 F, V, V, F, V 

 

 

AN03 

CONHECIMENTOS TÉCNICOS 

Respostas  

 Ambiente sujeito a descontinuidade. Dificuldade em exercer um controle sobre 

os fatores externos. Futuro encarado como imprevisível. Gerências inovadoras 

e adaptáveis. Perspectiva descentralizadora e não burocrática do planejamento.  

 quantitativa, que utiliza metodologias baseadas na estatística e na 

experimentação controlada. 

 pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados e interpretação. 

 Pesquisa Ishikawa. 

 Pauta-se nos significados que caracterizam o abstrato, que podem ser 

traduzidos em gráficos, esquemas ou outros dados quantitativos e, a partir da 



 
análise da situação problema e dos complexos que a constituem, chega-se ao 

real concreto.  

 É aquela que não visa um resultado numérico, mas sim uma percepção/opinião 

sobre um produto, serviço ou marca 

 análise ambiental e as necessidades do público, em consonância com a missão, 

a visão e os valores organizacionais. 

 são técnicas, métodos e ferramentas de análise dedados para subsidiar 

processos de decisão de uma empresa. 

 a escolha dos participantes da pesquisa deve ser feita por meio de uma amostra 

aleatória. 

 a integração entre as pesquisas quantitativa e qualitativa configura-se 

impossível em virtude das diferenças metodológicas de ambas. 


