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01 – A Economia no Brasil é dividida em setores, entre eles qual é o
setor responsável pela transformação de recursos nautais em
produtos primários, qual o setor que abastece as indústrias com
materia prima para ser transformada?

A) Setor Tercerizado B) Setor de Serviços C) Setor Primário

D) Setor Segundário E) Nenhuma das Alternativas Anteriores

3



02 - Manuntenção é a técnica utilizada para aumentar e aproveitar melhor a
vida de máquinas e equipamentos, entre os diferentes tipos de
manuntenção qual é aquela que estabelece paradas periódicas para que
sejam realizadas trocas de peças gastas, apertos, assegurando um
funcionamento perfeito do maquinário ou equipamento?

A) Manunteção Atualizada B) Manuntenção Temporária

C) Manuntenção VIP D) Manunteção Corretiva

E) Manuntenção Preventiva
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03 – Quando falamos de Controle de Qualidade vimos a importancia do Programa 5S ser
implantado em uma empresa, entre as alternativas abaixo qual delas contém todos os
Sensos de maneira orgenada do primeiro até o quinto senso?

A) Senso da Utilização, Senso da Ordenação, Senso da Limpeza, Senso da Saúde e Senso da
Auto-Disciplina.

B) Senso da Saúde, Senso da Limpeza, Senso da Auto-Disciplina, Senso Correção e Senso da
Ordenação

C) Senso da Ordenação, Senso da Auto-Disciplina, Senso da Saúde, Senso da Limpeza e Senso
Atualização.

D) Senso da Correção, Senso da Atualização, Sendo da Limpeza, Senso da Saúde e Senso da
Ordenação.

E) Nenhuma das Alternativas Anteriores 5



04 – Entre os diferentes tipos de armazém, existe o “Armazém de
Commodities” que estocam produtos específicos chamadas de mercadorias-
padrão, de acordo como foi estudado, marque a alternativa que contém
exemplos desse tipo de mercadorias ?

A) Automóveis B) Eletrônicos C) Animais

D) Madeira, algodão, tabaco e cereais

E) Nenhuma das Alternativas Anteriores
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05 – Quando estudamos os Sistemas de Transporte de cargas, vimos
vários tipos de Modais de transporte, entre eles qual o modal que tem
as seguinte vantagem “Serviço porta-a-porta” ?

A) Modal Aeroviário B) Modal Rodoviário C) Modal Transporte
por Dutos

D) Modal Hidroviário E) Modal Ferroviário
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06 – Entre os modais de transporte vistos qual o tipo é mais utilizado
mais para o transporte de produtos líquidos ou gasosos, tais como: gás
natural, petróleo bruto e derivados ?

A) Modal Hidroviário B) Modal Ferroviário C) Modal Aeroviário

D) Modal Rodoviário E) Modal Transporte por Dutos
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07 - Quando estudamos formas de armazenagem, vimos vários tipos de
maneiras para armazenar produtos, em que consite o “Estoque em Trânsito”,
quando falamos de armazenagem?

O Estoque em Trânsiro refere-se ao tempo no qual as mercadorias
permanecem nos veículos de transporte durante sua entrega. A mercadoria
só deixar de estar em estoque em trânsico quando a mesma é entregue ao
cliente.
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08 - Entre as funções de um armazém explique o que signica “Consolidação” ?

É processo de agrupar diversas cargas parciais provenientes de pontos de
origens diversos para formar um carregamento maior.

ou

É quando pegamos cargas de carregamentos menores e formamos um
carregamentos maior, dessa forma estamos consolidando a carga, essa ação é
realizada dentro do armazém.
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09 - Qual meio de transporte que você utilizaria para transportar produtos com
um alto valor comércial e porque?

O meio transportante mais indicado para realizar esse tipo de transporte de
cargas valiosas é o transporte Aereo, por ser o mais seguro, por ter acesso
retristo a pessoas, pela segurança de decolar e pousar apenas em aeroportos.
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10 - O transporte por dutos é o mais lento modal de transporte, mais em
contra partida ele é o mais confiável de todos os modais, quais são suas
vantagens?

Uma das vantagens desse sistema é que ele é continuo, ele funciona 24 horas
por dia durante 7 dias da semana, fazendo com um ocorrá poucas
interrupções dos produtos transportados nos dutos, outra vantagem
importante são as baxíssimas perdas e danos nos dutos, por isso ele é um dos
modais mais confiavéis.
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