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1 
 

TÉCNICO EM 
LOGÍSTICA 

 
07/09/2020 

DIA NÃO LETIVO 

08/09/2020 
Terça-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

 

1. O que significa serviço unimodal e o multimodal  

 
11/09/2020 
Sexta-Feira 
(Atividade 

Complementar) 
 

1. Sabe-se que o transporte representa o elemento mais 
importante do custo logístico na maior parte das firmas. O que 
fazer para maximizar a eficácia das informações? 

2. Qual a contribuição deum sistema de transporta?  
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14/09/2020 
Segunda-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

 

1. Marque a alternativa que não faz parte dos itens que que estão 
inclusos nos custos relevantes. 
a) combustível e mão de obra 
b) manutenção 
c) doações 
d) depreciação do equipamento e custos administrativos. 
 
2. Marque a alternativa que corresponde à descrição: “O transporte é 
realizado tanto com carga cheia ou carga parcial. transportador lento 
de matérias-primas ou manufaturados de baixo valor para longas 
distâncias. A distância média da viagem é de 535 milhas, com 
velocidade média de 20 milhas horárias. A distância média diária para 
um vagão é de cerca de 57 milhas diárias.” 
a) Transporte hidroviário 
b) Transporte Ferroviário 
c) Transporte Rodoviário 
d) Transporte Aéreo 

 
 

15/09/2020 
Terça-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

 

1. Existem cinco modos básicos de transporte para mover cargas 
e passageiros entre as cidades. Quais são os modos? 
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18/09/2020 
Sexta-Feira 
(Atividade 

Complementar) 
 

1. Qual característica importante do serviço integrado? 
Exemplifique. 

 
2. O que está incluso nas agências de transporte? 

 

21/09/2020 
Segunda-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

 
 

1. Como denominamos o braço operacional da função de 
movimentação realizada pela atividade logística, onde sua principal 
responsabilidade é garantir, todo dia, que as operações de transporte 
sejam executadas eficaz e eficientemente? 
 
2. Sobre Rota ou Plano de Viagem, marque C (Certo) ou E (Errado) nas 
alternativas abaixo: 
a) A montagem da rota ou plano de viagem é o problema encontrado 
para direcionar veículos através de uma rede de vias, rios ou corredores 
aéreos. 
C (   )     E (   ) 
 
b) O movimento pode ser feito pela máxima distância, mínimo tempo 
ou por uma combinação destes. 
C (   )     E (   ) 
 
c) Técnicas matemáticas programáveis em computadores podem ser 
bastante atrativas, mas nunca serão utilizadas. 
C (   )     E (   ) 
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22/09/2020 
Terça-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

 

1. A administração e a operação das hidrovias interiores e dos 
portos fluviais e marítimos são exercidas de duas maneiras. 
Quaisas duas maneiras? 

 

25/09/2020 
Sexta-Feira 
(Atividade 

Complementar) 
 

1. Qual a principal responsabilidade da Administração de Tráfego 
ou de Transporte?  

 
2. Existem pelo menos quatro ocasiões típicas onde fretes 

menores podem ser negociados com as transportadoras. Cite 
as 4 ocasiões. 

 
 

 

28/09/2020 
Segunda-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

 

1. Marque a alternativa que cita um Tipo de Modal de carga. 
a) Intermodal 
b) Modal 
c) Multimodal 
d) Alternativa a, b, c estão corretas 
 
2. Quem assume a responsabilidade pela execução de contratos, pelos 
prejuízos resultantes de perda, por danos ou avaria às cargas sob a 
custódia, assim como por aqueles decorrentes de atraso em sua 
entrega, quando houver prazo acordado? 
a) ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) 
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b) CTMC (Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas) 
c) CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) 
d) OTM (Operador de Transporte Multimodal) 

 

29/09/2020 
Terça-Feira 

((Atividade Extra 
Diária) 

 

1. O Que são Portos secos e quais os serviços executados?  

 

02/10/2020 
Sexta-Feira 
(Atividade 

Complementar) 
 

1. Cite os tipos de modais de carga.  
 

2. Cite vantagens e desvantagens do Modal Rodoviário. 
 

3. O que são Portos Secos? 

 

 

05/10/2020 
Segunda-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

 

1. Um problema real de roteirização é definido por três fatores 
fundamentais: decisões, objetivos e restrições. Quais desses fatores 
visa proporcionar um serviço de alto nível aos clientes, mas ao mesmo 
tempo mantendo os custos operacionais e de capital tão baixos quanto 
possível? 
 
2. Marque a alternativa correta sobre o Método de Clarke e Wright. 
a) método fácil de se usar e de computação rápida 
b) menos preciso que o método de Varredura 
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c) tem como objetivo gerar roteiros que respeitem as restrições de 
tempo e de capacidade, mas visando, ao mesmo tempo, minimizar a 
distância total percorrida pela frota. 
d) Não é muito utilizado 

 

06/10/2020 
Terça-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

 

  

 

09/10/2020 
Sexta-Feira 
(Atividade 

Complementar) 
 

1. Um problema real de roteirização é definido por três fatores 
fundamentais. Quais são estes fatores? Descreva sobre o 
fator decisões. 
 

 
 

 

 12/10/2020 DIA NÃO LETIVO 

 

13/10/2020Terça-
Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

 

1. A programação de Roteirização  envolve problemas. Quais os 
problemas envolvidos?   
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16/10/2020 
Sexta-Feira 
(Atividade 

Complementar) 
 

1.  Fale sobre Distribuição Física. 
 

2. Qual a preocupação que um profissional de logística deve ter 
quanto a administração da distribuição física? 
 

 

 

 

19/10/2020 
Segunda-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

 

1. Qual ramo da logística empresarial que trata da movimentação, 
estocagem e processamento de pedidos dos produtos finais da firma, 
e costuma ser a atividade mais importante em termos de custo para 
a maioria das empresas? 

2. Marque a alternativa correta. “Quando clientes adquirem bens em 
quantidade suficiente para lotar um veículo, as entregas podem ser 
feitas: 
a) diretamente a partir dos vendedores 
b) dos estoques de fábrica  
c) da linha de produção 
d) Alternaticvas a, b, c estão corretas 

 
 

 

20/10/2020 
Terça-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 
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23/10/2020 
Sexta-Feira 
(Atividade 

Complementar) 
 
 

1. O que se entende por Conceito do Sistema Total? 
 

2. A Distribuição física é executada nos três níveis da 
administração. Quais os 3 níveis?  

 

 

 

26/10/2020 
Segunda-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

 

1. A administração da distribuição física é tarefa desenvolvida em três 
níveis. Quais são os níveis?  
 
2. Fale sobre Compensação de Custos Total. 

 

 

27/10/2020 
Terça-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

 

1. O que se entende por Distribuição Física?  

 

30/10/2020 
Sexta-Feira 
(Atividade 

Complementar) 
 

1. Fale sobre Armazenagem e manuseio de produtos. 
 

2. Quais as quatro razões básicas para uma organização utilizar 
espaço físico de armazenagem?  

 

 02/11/2020 DIA NÃO LETIVO 
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03/11/2020 
Terça-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

 

1. Existem quatro razões básicas para uma organização utilizar 
espaço físico de armazenagem. Quais são? 

 

 

06/11/2020 
Sexta-Feira 
(Atividade 

Complementar) 
 

1. O que está incluso no planejamento de armazéns?  
 

2. Qual a principal característica da estrutura dinâmica? 

 

 

09/11/2020 
Segunda-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

 

1. Resuma a estrutura de custos fixos-variáveis de cada modal.  

 

10/11 
Terça-Feira 

(Atividade Extra 
Diária) 

 

1. O que dispõe a Lei n° 9.611, de 19-2-1998?   

 


