
Empreendedorismo 

Leitura do Livro: Quem mexeu no meu Queijo? 

 

1. Em função da leitura do livro e de suas experiências, escreva uma reflexão 
para cada uma das frases escritas por Haw: 

a) Notar cedo as pequenas mudanças ajuda-o a adaptar-se as maiores que ocorrerão. 

b) Sair do Lugar, Assim como o Queijo e Gostar Disso! 

c) Quanto mais importante seu Queijo é para você menos você deseja abrir mão 

dele. 

d) Se Você Não Mudar, Morrerá. 

 

2. Em função da leitura do livro e de suas experiências, escreva uma reflexão 
para estas frases escritas por Haw: 

A Mudança Ocorre, Continuam a Mexer no Queijo. 

Antecipe a Mudança, Prepare-se para o Caso do Queijo Não Estar no Lugar. 

Monitore a Mudança, Cheire o Queijo com Freqüência para Saber Quando Está Ficando 

Velho. 

Adapte-se Rapidamente à Mudança, Quanto Mais Rápido Você se Esquece Do Velho 

Queijo Mais Rápido Pode Saborear um Novo. 

Mudança, Saia do Lugar Assim Como o Queijo! 

Aprecie a Mudança, Sinta o Gosto da Aventura e do Novo Queijo. 

Esteja Preparado para Mudar, Rapidamente Muitas Vezes Continuam Mexendo no Queijo. 

 

3. Sobre o trecho abaixo, usando os seus conhecimentos e a leitura do livro, faça 
um comentário. 
Durante algum tempo não encontraram nenhum, até que finalmente entraram em 

uma área do labirinto onde nunca haviam estado: o Posto N de Queijo. 

Eles chiaram de alegria. Descobriram o que estavam procurando: um grande 

estoque de um novo queijo. 
 

4. Responda a questão: Do que precisamos abrir mão e o que é necessário para seguir 

em frente? 

 

5. Conclusão: o que voce pode concluir da leitura do livro. (no mínimo dois 

parágrafos, aproximadamente 10 linhas). 

 

Instruções para a Avaliação: 
Veja as datas e prazos no cronograma disponibilizado para a disciplina. 
 



Valor: 10 pontos (será calculada uma média dos trabalhos propostos). 
 
Tipo da Atividade: Individual 
 
Objetivos: Observar, através da leitura do livro, como as pessoas se comportam e 
quais atitudes tem diante dos problemas diários. 
 
Critérios: Analise das respostas e observação do que o aluno pode extrair da leitura 
para a sua formação como empreendedor. Entregue até a data prevista e com bom 
desenvolvimento terá 10 pontos. Entregue atrasado (até 10 dias após a data prevista) 
e com bom desenvolvimento terá 6 pontos. Após esta data (até 7 dias antes da 
digitação da nota no portal), o máximo do valor é 4 pontos. Cópias terão as notas 
divididas pela quantidade de trabalhos iguais. 
 
Fazer capa para o trabalho, com seus dados e os dados da atividade. No texto, usar 
fonte Times New Romam ou Arial tamanho 11 ou 12. Margens com 3 cm. Espaçamento 
simples ou 1,5 entre linhas. 
 
Entrega: por email, seguindo as instruções contidas no site, em arquivo DOC (versão 
2003 ou anterior). O nome do arquivo deve seguir o mesmo modelo proposto para o 
assunto do email, contemplando: código da disciplina, número do trabalho e o nome 
do(s) autor(es). 

 

 


