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1 - Responda às seguintes questões com verdadeiro ou falso: 

a) Devemos dividir o ano em várias secções para ser mais fácil identificar os eventos a 

promover. 

a. Verdadeiro 

b. Falso 

 

b) As promoções das campanhas de promoção devem usar meios somente físicos. 

a. Verdadeiro 

b. Falso 

 

c) Devemos dividir cada campanha conforme a necessidade de cada negócio, para atingir 

o público algo programado previamente. 

a. Verdadeiro 

b. Falso 

2 – Escolha as respostas certas, assinalando com um X a resposta acertada: 

A) No caso de uma loja de moda, em quantas épocas de saldos se divide o ano? 

a) Quatro Primavera, verão, outono e inverno 

b) Duas Primavera/Verão e Outono/Inverno 

c) Nenhuma das Anteriores 

 

B) A Maneira mais fácil de planear os eventos de promoção é: 

a) Planear o ano todo para que se possa ter ideia de como atribuir os recursos ás 

campanhas 

b) Mês a mês, para se agir um mês de cada vez 

c) Conforme os dias festivos 
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C) O que devemos fazer com os dados recolhidos da campanha? 

a) Devemos medir para poder melhorar na campanha seguinte 

b) Elimina-los, pois não fazem significado para a campanha seguinte 

c) Guarda-los, para os poder comparar com os do ano seguinte  

 

3 – Risque a frase ou frases erradas: 

- No caso das lojas de moda, os saldos são regulados legalmente. 

- Não devemos dar destaque às festas comemorativas. 

- Devemos criar um plano anual de promoção para saber o que vamos promover e como 

vamos promover durante o ano. 


