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• 01) Normalmente, o transporte é o elemento que mais impacta nos custos logísticos de uma empresa, chegando a 
absorver, em média, dois terços desses custos. A administração da atividade de transporte envolve a escolha do modal 
de transporte mais adequado em função de suas vantagens e desvantagens para cada situação. Fonte: BALLOU, R. H. 
Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial. 5 ed. Porto Alegre: Bookman Editora, 2006 
(adaptado). A respeito de modais de transporte, avalie as informações a seguir.

• I.O modal rodoviário caracteriza-se pela baixa flexibilidade, sendo utilizado somente  para complementar o transporte 
entre os pontos de embarque e desembarque no ambiente do armazém

• II.O modal aéreo é veloz e caro, apresentando uma relação desempenho versus custo viável, quando se trata do envio de 
cargas de alto valor agregado.

• III.O modal ferroviário apresenta leadtimes (tempo total do processo de compra. Ele vai desde a solicitação feita pelo 
cliente e só é finalizado após sua entrega/prestação) lentos, baixo custo de frete, e flexibilidade e capilaridade baixas com
os destinos fixos.

• IV.O modal hidroviário é o transporte que utiliza o meio aquático para a movimentação de cargas e passageiros.

• É correto apenas o que se afirma em: Escolha uma alternativa:

• a) II e III.  b) I, III e IV  c) I e II. d) I  e IV.  e) II, III e IV.
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• 02) Logística integrada é satisfazer da melhor forma as necessidades dos clientes através do 
acompanhamento da evolução dos sistemas e das variáveis ambientais com suas interações e do 
gerenciamento dos fluxos de bens tangíveis (matéria-prima e produtos acabados) e dos bens 
intangíveis (informações e serviços) relacionados a eles, desde os fornecedores, através das 
organizações da cadeia de negócios, utilizando-se de transporte e estocagem, visando à 
maximização do lucro (ALMEIDA, 2006).

• Considerando o texto acima, avalie as afirmações a seguir.

• I.O desafio e a missão da logística compreendem diminuir o hiato (tempo/espaço) entre as atividades de 
produção e as atividades de consumo, de modo que os consumidores tenham bens e serviços quando e 
onde quiserem, na condição física que desejarem e com eficiência e eficácia ao menor custo possível.

• II.Os serviços de transporte de saída e serviço ao cliente não faz parte da distribuição física, muito memos da 
logística.

• III.A função distribuição física inclui somente as atividades de recebimento em dinheiro e embalagem do 
produdo para embarque.

• IV.As atividades características da logística incluem, em gestão de estoque, gestão de transporte e gestão da 
informação, entre outras.

• É correto apenas o que se afirma em: Escolha uma:

• A) II, III e IV.  B) II e III.  C) I, III e IV.  D) I e VI.  E) I e II.
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• 03) Pode se afirmar que pedidos em atraso significa:  
•

• a)O número de unidades concluídas na produção e não entregues ao 
armazém por unidade de tempo.  

• b)Demanda não atendida no período em que acordado na transação 
(negociação), mas postergada (adiada) para períodos futuros.

• c)O número de funcionários/unidades de capacidade necessários 
para a produção.  

• d)A capacidade contratada de terceiro exigido para o horizonte de 
planejamento das vendas a prazo.  

• e)O estoque previsto postergado para os vários períodos ao longo do 
horizonte de planejamento de compras não pagas.  
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• 04) Escolha a afirmação incorreta. 
•

• a)A Logística foi posicionada dentro da empresa como uma das competências que 
contribuem para o processo fundamental da criação de valor  para o cliente. 

• b)Quando as operações logísticas estão fortemente integradas e posicionadas 
como uma competência chave, elas podem servir como uma base para a 
obtenção de vantagem competitiva. 

• c)Um dos fundamentos da Logística é o aumento do nível de serviço ao cliente. 
• d)Um desempenho logístico integrado nem sempre produz melhores resultados 

que funções gerenciadas individualmente, sem coordenação entre si, constitui 
o paradigma fundamental da Logística. 

• e)O desenvolvimento dos processos Logísticos necessitam de apoio fundamental 
da TI – Tecnologia da Informação. 
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• 05) Um dos indicadores mais utilizados mundialmente para controlar estoques 
é o giro dos estoques. Assinale a alternativa correta relacionada à definição do 
indicador giro dos estoques:

•

• a)É decorrente de variações do mercado e comportamento da concorrência.  
• b)Corresponde ao número de vezes em que o estoque se renovou durante um 

determinado período (normalmente um ano). 
• c)Empresas com foco na produção de bens de consumo devem manter estoques 

balanceados. 
• d)Mede a percentagem de itens corretos em estoques, tanto em quantidade 

como em valor. 
• e)Aumento ou redução dos níveis de estoques gera forte impacto nas finanças da  

empresa. 
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• 06) A embalagem proporciona a proteção necessária ao produto durante o 
armazenamento. Quais as vantagens que ela pode trazer no processo de 
armazenagem?

• a)Melhora a utilização dos espaços do escritório, evita retrabalho, rapidez no 
processo de faturamento

• b)Melhora a utilização dos espaços, facilidade de identificação do cliente, rapidez 
no processo de faturamento

• c)Rapidez no manuseio, rapidez no processo de faturamento, facilidade de 
identificação do modal de transporte aquaviário.

• d)Melhora utilização dos espaços, facilidade de identificação e evita retrabalho
• e)Evita retrabalho, rapidez no processo de faturamento, facilidade de 

identificação recebimento financeiro.
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• 07) Conceitue logística (integrada).

R- Levar os recursos, de maneira eficiente, ao local  correto, na hora e na 
quantidade em que são  necessários.
Logística Integrada (CSCMP, 2012)
“É a parte do processo da Cadeia de  Suprimentos que planeja, 
implementa e  controla, eficientemente, o fluxo e  armazenagem de 
bens, serviços e informações  do ponto de origem ao ponto de consumo 
de  forma a atender às necessidades dos Clientes.”
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08) Qual a missão da logística?

R- A missão da logística é Disponibilizar o Produto Cento, na Qualidade 
Centa, no Lugar Certo, no Tempo Cento com o mínimo de custo 
possível.
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• 09) Considerando a dimensão da cadeia de suprimentos na qual são 
realizadas várias atividades e que na realização destas nem tudo é 
perfeito. Nesse sentido, cite 3 erros da logística e explique como 
evitar aquele relacionado com a demanda.

• R- 1. Ignorar a dinamicidade da estrutura da supply chain
• 2. Ter atividades operacionais com custos elevados
• 3. Prever a demanda de forma errada
• 4. Ignorar o estoque
• 5. Não contar com a tecnologia
• 6. Ter processos mal definidos
• 7. Não ter métricas de desempenho claras
• 8. Ter problemas de comunicação entre os setores
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• 10) Relativamente à PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos 
quanto ao ciclo de vida dos produtos, a produção e destinação dos 
resíduos sólidos é de responsabilidade compartilhada. Cite pelo 
menos quatro (4) agente responsáveis.

R-
Ciclo de Vida dos Produtos: Responsabilidade Compartilhada. De 
quem?
Fabricantes, Importadores , Distribuidores, Comerciantes, 
Consumidores e Titulares dos serviços públicos de limpeza urbana
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