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UFCD – 8600 - Competências empreendedoras e técnicas de procura de emprego 

Julho de 2020 
 

 

Modalidade da prova: teórica 

 

Duração: 90 minutos 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o programa da UFCD 8600, Competências 

empreendedoras e técnicas de procura de emprego, da disciplina de Marketing 

Presencial e Digital para o Emprego. 

 

Conteúdos 

  Conceito de empreendedorismo – múltiplos contextos e perfis de intervenção  

  Perfil do empreendedor  

  Fatores que inibem o empreendedorismo  

  Ideia de negócio e projeto  

  Coerência do projeto pessoal / projeto empresarial  

  Fases da definição do projeto  

  Modalidades de trabalho  

  Mercado de trabalho visível e encoberto  

  Pesquisa de informação para procura de emprego  

 

Objetivos 

 Definir o conceito de empreendedorismo. 
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 Identificar as vantagens e os riscos de ser empreendedor. 

 Identificar o perfil do empreendedor. 

 Reconhecer a ideia de negócio. 

 Definir as fases de um projeto. 

 Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e 

respetivos apoios, em particular as Medidas Ativas de Emprego. 

 

Estrutura/Cotações 

Estrutura Cotação 

20 Questões de resposta múltipla 

sobre os conceitos de 

empreendedorismo, empreendedor e 

negócio. 

20 x 5 pontos = 

100 pontos 

Encontrar características dos 

empreendedores e descreve-las 
50 pontos 

Execução de uma parte de um plano 

de marketing  
50 pontos 

TOTAL: 200 pontos 

 

 

Material 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de 

ensino (modelo oficial). Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou 

esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

Critérios gerais de classificação 

 A cotação de cada questão ou alínea terá sempre um número inteiro de pontos; 

 A cada tarefa executada corretamente será atribuída a cotação total; por cada 

tarefa não realizada a cotação a atribuir será zero; 

 A cotação, de tarefas cuja execução seja composta de vários passos, será 

fracionada de modo a contemplar os conhecimentos revelados quando a 

resolução não estiver totalmente correta. 


