Quizz
Módulo 3 No Mercado
A. Escolha as respostas às seguintes perguntas:
1. Quandoseleciona um fornecedorprecisa de:
a. Saber a suaidade
b. Medir o desempenho do fornecimento
c. Garantir a qualidade para os consumidores
d. Conhecer os seus outros parceiros
2. Se querlevar aempresa para o próximonível tem que:
a. Empregar muitas pessoas
b. Fundirou adquirir um outro negócio
c. Identificar uma nova matéria-prima
d. Ver outros mercados-alvo
3. Selecione os tipos de contratos de negócios na seguinte versão:
a. Emprego - Contratos relacionados
b. Vendas - contratos relacionados
c. Contrato de casamento
d. Arrendamentos
B. Selecione apenas a resposta certa:
1. Uma táticaa de publicidade on-line é ........................
a. pay-per-clik b. treino on-line c. para promover o seuproduto com folhetos
2. Acordo de indenizaçãoé ...........
a. Uma transferência legal dos benefícios e obrigações de um contrato de uma
parte para outra.
b. Descrever a relação entre o franchusor eo franqueado, como apoio, publicidade,
uso de marca e assimpordiante.
c. Um acordo para transferir o risco de uma parte para outra
3. Marketing de mídia social significaque ........
a. Nósaumentamos onegóciosegurandonovos edifícios
b. Nóscomercializamos um produto ou um serviço usando o Facebook, porexemplo,
c. Anunciar um produto ou um serviço com apresentação PPT

C. Mark a resposta certa:
1. Logo também é chamado:
o a. logos
o b. logotipo
o c. logodrive
2. Uma das táticas de publicidade online no mundo dos negócios é a seguinte:
o
o
o

a. Colocarbandeiras à frente da instituição
b. Chamar várias pessoas para uma reunião e explicar-lhes as
vantagens doseuproduto
c. Procurarotimização do mecanismo

3. Um modo de promover um negócio através da mídia social é:
o a. Redes sociais
o b. Postais
o c. Trocar selos
4. Escolha que contrato é um emprego - contrato relativo das variantes abaixo:
o a. Um empréstimo imobiliário
o b. acordo consultor
o c. acordo de empreendimento conjunto

