PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE BOLSISTA DO NÚCLEO INCUBADOR DE EMPREENDIMENTOS
IFES CAMPUS SÃO MATEUS

PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA
1.
2.
3.
4.
5.

Abra este caderno somente quando autorizado;
A prova tem duração de 3 horas. Não haverá tempo adicional;
Marque no cartão resposta a letra correspondente ao seu gabarito de cada questão;
Assine o cartão resposta;
Veja se este caderno contém 50 questões objetivas e 1 discursiva (redação). Caso contrário solicite
ao fiscal sua substituição;
6. A última folha deste caderno é seu cartão resposta oficial. Não amasse ou rasure;
7. É obrigatório a assinatura do candidato no cartão resposta;
8. Ao receber o cartão resposta assine imediatamente. Não deixe para depois;
9. Não amasse, não dobre, nem rasure o cartão resposta;
10. Este caderno de provas não poderá ser levado para casa, sendo retido ao final da prova;
11. Terminada a prova, entregue ao aplicador este caderno, o cartão resposta e a folha de redação;
12. Na folha de redação preencha apenas com seu CPF. Em hipótese alguma assine ou escreva seu
nome na folha de redação;
13. A prova discursiva deve ser realizada de caneta azul ou preta. Não há folha extra para a prova
discursiva;
14. A marcação das respostas deve ser obrigatoriamente feita com caneta esferográfica azul ou preta;
15. O quadriculo correspondente à questão escolhida deve ser preenchida, evitando-se ultrapassar a
linha que margeia a letra.
16. Desligue o celular e qualquer outro aparelho eletrônico. Não será permitido o uso de qualquer tipo
de dispositivo durante a prova;
17. Deixe na mesa apenas o documento de identidade e caneta esferográfica azul ou preta. Guarde os
demais pertences;
18. Não é permitido qualquer comunicação entre os candidatos;
19. Não é permitido se ausentar durante a prova sem permissão do fiscal de sala;
20. Utilize os espaços em brancos para rascunho;
21. A Comissão do Processo Seletivo do Ifes não se responsabilizará por problemas na leitura que
advierem da marcação inadequada do cartão ou da utilização de material não especificado para tal.

Boa prova!
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RASCUNHO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 1. Há, exclusivamente, linguagem denotativa em:
a) “As implacáveis argentinas podem ter encontrado seu General Inverno e uma possível derrota.”
b) “Mas as formigas como um todo estão longe de perder no jogo da evolução.”
c) “Nada de garras assustadoras, chifres ou mandíbulas enormes que outras espécies ostentam.”
d) “Três anos depois, as argentinas caíram para 67%.”
e) “há muito canonizada pela fala do povo.”

Questão 2. Observe a tirinha:

Quino. J. L Mafalda. Traduação de Mônica S. M. da Silva. São Paulo: Martins Fontes, 1988

O efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor da tirinha para mostrar que o pai de Mafalda
a) revelou desinteresse na leitura do dicionário.
b) tentava ler um dicionário, que é uma obra muito extensa.
c) causou surpresa em sua filha, ao se dedicar à leitura de um livro tão grande.
d) queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida, e não ler o livro, como sua filha pensava.
e) demonstrou que a leitura do dicionário o desagradou bastante, fato que decepcionou muito sua filha.
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Questão 3. Observe a charge.

O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos
linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre à:
a) polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão “rede social” para transmitir a ideia que
pretende veicular.
b) ironia para conferir um novo significado ao termo “outra coisa”.
c) homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da
população rica.
d) personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico.
e) antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família.

Questão 4. Um memorando destina-se:
a) a mensagens curtas, de caráter pessoal.
b) a mensagens sigilosas, de interesse da seção.
c) a mensagens amplas e detalhadas, de interesse geral.
d) à comunicação ou aviso por escrito, de tema específico.
e) ao aviso urgente relativo a problemas de segurança.

Questão 5. Aponte a alternativa que contém ERRO de grafia:
a) dissimulado, inverosímil, arrefecer,
b) impressão, outrossim, irrefutável
c) premissa, asseio, irrisório
d) presságio, asserção, aguerrido
e) idiossincrasia, possibilidade, ressalva
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Questão 6. Há ERRO na grafia da palavra
a) extinção, birra, transgressão.
b) miçanga, corriqueiro, posse.
c) açude, arroubo, opressor.
d) bagunça, irrelevante, impasse.
e) carroço, algazarra, sucesso.

Questão 7. Assinale a alternativa com ERRO de ortografia.
a) O documento deve ser protocolado na sessão sete.
b) O memorando deve ser enviado até segunda-feira.
c) As atividades executadas na incubadora de empresas foram satisfatórias.
d) O livro de protocolo tinha 17 páginas preenchidas.
e) Enviamos o ofício com cópia para o departamento financeiro.

Questão 8. Observe a tirinha:

A situação abordada na tira torna explícita a contradição entre a
a) relações pessoais e o avanço tecnológico.
b) inteligência empresarial e a ignorância dos cidadãos.
c) inclusão digital e a modernização das empresas.
d) economia neoliberal e a reduzida atuação do Estado.
e) revolução informática e a exclusão digital.

Questão 9. Assinale a passagem em que predomina o uso da linguagem informal.
a) "Sequer tenho onde reescrevê-la," (l. 2)
b) "...os dois me deixaram órfão, fora do ar, batendo pino," (l. 6-7)
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c) "Mas não tenho opção que não seja registrar meu desalento com as máquinas..." (l. 17-19)
d) "Teclamos com olhos dilatados e dedos frementes..." (l. 33-34)
e) "Se nada recuperar, vou me sentir infinitamente livre..." (l. 48-49)

Questão 10: Observe a charge.

Em relação ao uso da expressão está rolando um curso, em uma organização formal, é correto afirmar:
a) Linguagem coloquial adequada às situações que envolvem o ambiente de trabalho.
b) Linguagem formal e adequada para conquistar os funcionários a participarem do curso.
c) Linguagem informal e inadequada para a utilização no contexto organizacional.
d) Linguagem culta e inadequada para a compreensão do processo de comunicação formal.
e) Linguagem informal é adequada às situações que envolvem o ambiente de trabalho empresarial.
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MATEMÁTICA

Questão 11. O quociente entre a menor e a maior fração do conjunto C = {1/2, 2/5, 3/4, 5/6, 1/3}, nessa
ordem, é igual:
a) ao triplo de uma fração pertencente à C.
b) à metade de uma fração pertencente à C.
c) ao dobro de uma fração pertencente à C.
d) a uma fração pertencente à C.
e) à terça parte de uma fração pertencente à C.

Questão 12. Em relação ao número 720 e seus divisores, podemos afirmar que o mesmo possui:
a) 15 divisores naturais.
b) 35 divisores inteiros.
c) 60 divisores inteiros.
d) 45 divisores naturais.
e) 80 divisores inteiros.

Questão 13. São números primos, EXCETO:
a) 13
b) 19
c) 25
d) 37
e) 2

Questão 14. Um grupo de estudantes de Mogi Mirim dividiu o custo de um computador, na compra cada um
iria pagar R$ 270,00 pelo computador. Três novos estudantes juntaram-se ao grupo original, diminuindo
assim a quantia a ser paga para R$180,00 por estudante. Quantos estudantes formavam o grupo original?
a) 6 estudantes
b) 7 estudantes
c) 8 estudantes
d) 9 estudantes
e) 12 estudantes
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Questão 15. Considerando-se que duas caixas, A e B, tenham, ambas, a forma de um paralelepípedo
retângulo, que a caixa A tenha arestas que meçam 27 cm, 18 cm e 9 cm, e a caixa B tenha arestas medindo
o dobro das arestas da caixa A, é correto afirmar que o volume da caixa B corresponde a:

a) 8 vezes o volume da caixa A.
b) 2 vezes o volume da caixa A.
c) 3 vezes o volume da caixa A.
d) 4 vezes o volume da caixa A.
e) 6 vezes o volume da caixa A.

Questão 16. A quantidade de retângulos com lados de comprimento inteiro que é possível formar, tendo
sempre um perímetro de 24 cm, é:

a) 36 retângulos.
b) 12 retângulos.
c) 6 retângulos.
d) Apenas um retângulo.
e) Um número infinito de retângulos.

Questão 17. Um retângulo foi dividido em 4 partes, conforme mostra a figura:

É correto afirmar que os triângulos A, B, C e D têm:

a) a mesma área, mas perímetros diferentes.
b) a mesma área e mesmo perímetro.
c) o mesmo perímetro, mas áreas diferentes.
d) as áreas e os perímetros diferentes.
e) o perímetro de 36 cm e a área de 56 cm².
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Questão 18. Na figura a seguir, tem-se um quadrado formado por 4 retângulos idênticos e um quadrado de
área 1 cm². A área de cada um dos retângulos é 2 cm².

O perímetro de cada um dos retângulos mede:
a) 8 cm

b) 6 cm

c) 4 cm

d) 3 cm

e) 2 cm

Questão 19. De modo geral, um ano bissexto é todo aquele que é múltiplo de 4. Porém, essa regra tem
uma exceção: mesmo que o ano seja múltiplo de 4, se ele também for múltiplo de 100, ele deixa de ser
bissexto. Essa última regra tem outra exceção: se o ano for múltiplo de 100, mas também for múltiplo de
400, ele volta a ser bissexto. Considerando essas informações, é correto afirmar que existem anos que são:
a) múltiplos de 400 e não são bissextos.
b) múltiplos de 100 e são bissextos.
c) bissextos e não são múltiplos de 4.
d) ímpares e são bissextos.
e) bissextos e não são múltiplos de 2.

Questão 20. A soma de todos os divisores de 19683 é:
a) 30256
b) 29523
c) 88587
d) 19684
e) 29524
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21. Ana está com uma nova ideia para uma nova empresa. A característica da oferta principal já
existe no mercado, porém ela vislumbra uma nova forma de serviço agregado que gerará alguns diferenciais,
que ela acredita serem suficientes para sustentar e prosperar em sua potencial atividade. Considerando-se
que Ana não possui ainda uma estrutura de Plano de Negócio, assinale a alternativa que apresenta um
formato adequado para amparar a sua ideia.
a) Empresa júnior
b) Incubadora
c) Pré-residência
d) Hotéis de projetos
e) Cooperativa

Questão 22. Considere o texto abaixo, adaptado do Guia PMBoK:
É uma entidade ou corpo organizacional à qual são atribuídas várias responsabilidades relacionadas ao
gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio. Possui responsabilidades que
podem variar desde o fornecimento de funções de apoio ao gerenciamento de projetos até a
responsabilidade real pelo gerenciamento direto de um projeto. Se tiver responsabilidade direta ou indireta
pelo resultado do projeto, pode ser considerada uma parte interessada. Pode oferecer serviços de suporte
administrativo, como políticas, metodologias e modelos; treinamento, aconselhamento e orientação de
gerentes de projetos; suporte, orientação e treinamento em relação a como gerenciar projetos e usar as
ferramentas etc. A entidade organizacional definida no texto acima é conhecida como:
a) Gerência de portfólio de projetos

b) Fábrica de projetos

c) Gerência de Tecnologia da Informação

d) Incubadora de projetos

e) Escritório de projetos
Questão 23. O desenvolvimento de pessoas que se caracteriza por competição entre os empregados pela
tomada de decisão computadorizada a respeito de situações reais ou simuladas da empresa denomina-se:
a) jogo de empresa
b) confrontação
c) tutoria
d) incubadora
e) Cooperativa

Questão 24. Com relação às incubadoras de empresa, assinale a opção correta:
a) São criadas para dar suporte exclusivamente a empresas de base tecnológica.
b) O surgimento das incubadoras está relacionado à preocupação com a criação de novas empresas, e o
tema da inovação é um assunto individual de cada empresa.
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c) O movimento de incubação nasceu no Brasil, pouco depois do início da industrialização tardia, por volta
de 1950.
d) O objetivo de uma incubadora é abrigar as empresas, de forma que as pequenas empresas se tornem
grandes, sem sofrer a pressão da concorrência.
e) Existe uma relação direta entre incubadoras e empreendedorismo.

Questão 25. Observe as assertivas e marque V para verdadeiro e F para falso sobre as afirmações:
I.
II.
III.

No Brasil, é mais comum a existência de incubadora do tipo misto, ou seja, de bas e
tecnológica e especializada.
Infraestrutura física e prestação de serviços especializados são os benefícios fornecidos
pelas incubadoras às empresas incubadas.
Essencial à criação de empresas, a elaboração de planos de negócios é dispensável no
planejamento e na implantação de incubadoras.

Logo, a resposta correta é
a) I-V; II-F; III-F

b) I-F; II- F; III-V

c) I-V; II-V; III-V

d) I-F; II-F; III-F

e) I-V; II-V; III-F
Questão 26. O conceito que remete a uma redução temporária ou permanente da força de trabalho por via
da extinção de um ou vários níveis hierárquicos é:
a) Start-up
b) Turnaround
c) Liderança autoritária
d) Outplacement
e) Downsizing

Questão 27. Um analista de gestão de pessoas precisava elaborar uma representação visual da estrutura
da organização onde ele atua. Desse modo, o analista precisava elaborar um:
a) organograma

b) layout em células

d) plano de negócios

e) orçamento de caixa

c) plano estratégico

Questão 28. Sobre o instrumento de planejamento empreendedor denominado Plano de Negócios é correto
afirmar que:
a) a estimativa dos investimentos fixos do negócio compõe a etapa de elaboração do plano operacional.
b) a análise de mercado envolve pelo menos o estudo dos clientes, dos concorrentes e dos fornecedores.
c) para organizações da área pública o plano de marketing é dispensável, uma vez que não atuam
competitivamente no mercado.
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d) a construção de cenários não faz parte do plano de negócios, devendo se dar previamente para orientar
estrategicamente a viabilidade ou não de elaboração de um plano de negócios.
e) entre os indicadores de viabilidade de um negócio está o ponto de equilíbrio, que é um indicador de
atratividade, pois indica o tempo necessário para que o empreendedor recupere o que investiu em seu
negócio.

Questão 29. A metodologia conhecida como _________ é uma ferramenta de gestão e pode ser definida
como uma linguagem comum para visualizar, avaliar, alterar e inovar na(s) proposta(s) de modelos de
negócio.
a) canvas
b) plano de negócio
c) design thinking
d) lean startup
e) storytelling

Questão 30. A análise SWOT é uma
a) ferramenta para a análise de cenário na gestão e planejamento estratégico de uma organização.
b) metodologia para a análise de cenários pertinentes à gestão de conhecimento e pessoas.
c) ferramenta para a medição de riscos na rotatividade de pessoas nas organizações.
d) parte integrante da ITIL e é utilizada para medir os riscos em serviços de TI.
e) metodologia para a análise da gestão financeira das organizações.

Questão 31. A Administração da Produção possui, em sua linha evolutiva, o surgimento de teorias que
impactaram o desempenho de processos produtivos. Um deles é o sistema Just in Time (JIT), que surgiu no
Japão, na década de 1970, sendo considerado uma filosofia de práticas gerenciais. Nesse contexto, o JIT é
classificado, quanto ao nível de inovação, como
a) Inovação modular
b) Inovação incremental
c) Inovação de ruptura
d) Inovação arquitetural
e) Inovação radical

Questão 32. No âmbito da Administração Empresarial, inovação é:
a) a relação entre as saídas e entradas do sistema, sendo tal relação mensurada em razões simples tais
como toneladas por homem-hora ou produção por operário-dia.
b) o resultado que a organização pretende alcançar em um determinado lapso temporal e numa dada
circunscrição espacial.
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c) a relação com o ambiente físico e psicológico do trabalho, sendo tal relação mensurada por medidas
como satisfação laborativa e índice de rotatividade funcional.
d) o grau em que novas ideias são produzidas e ou se readaptam antigos conceitos para que se alcancem
os objetivos da organização empresarial.
e) o grau de satisfação dos resultados em relação ao conjunto de recursos disponibilizados e aqueles que
foram efetivamente utilizados.

Questão 33. Motivação refere-se a
a) forças internas e externas para estimular o desempenho, entusiasmo e persistência num curso de ação.
b) mix de bons salários, desafios promissores e empowerment, reduzindo o cansaço, a rotina e o limite da
criatividade.
c) combinação correta de desafios, talento e oportunidades desde o ingresso do profissional no ambiente
empresarial.
d) recompensas materiais difusas e condições de trabalho específicas que levam o profissional ao esforço
individual ou coletivo.
e) forças morais, experiência acadêmica e história de vida de um profissional que garantem a sua
permanência e fixação nas rotinas de trabalho.

Questão 34. Liderança é a
a) autoridade legal necessária para o exercício eficiente da direção de uma organização.
b) capacidade de imitar e até mesmo superar os comportamentos de outros de forma espontânea.
c) capacidade de forçar alguém a fazer alguma coisa, mesmo que ela não o deseje.
d) qualidade de propor mudanças na condução dos processos organizacionais sem forçar a sua aceitação
pelos demais.
e) capacidade de influência interpessoal exercida por meio da comunicação, visando a um objetivo
específico.

Questão 35 É o processo de identificar, dividir e alocar o trabalho. Isso envolve identificar, dividir e agrupar
o trabalho a ser realizado; de definir responsabilidades e autoridades e estabelecer as relações entre os
grupos, de modo a possibilitar que as pessoas trabalhem eficazmente para atingir os objetivos. (LACOMBE,
2009). Das funções do administrador, de acordo com o texto acima, estamos falando de
a) Planejar
b) Organizar
c) Dirigir
d) Controlar
e) Coordenar
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Questão 36. É uma prática de gestão participativa que fortalece a criatividade e a eficácia das organizações:
a) compartilhar informações sobre a atuação da empresa, deixando as informações sobre objetivos, metas,
evolução da empresa e projetos disponíveis a todos.
b) realizar reuniões periódicas para acompanhamento das metas da organização.
c) envolver os colaboradores em brainstormings, estimulando a circulação da informação disponível e o
debate de ideias.
d) dar feedback individual aos colaboradores, definindo com eles suas metas pessoais.
e) refazer periodicamente a análise SWOT para visualizar as oportunidades e as ameaças para o negócio.

Questão 37. O ciclo de vida de um produto é definido como
a) a interface entre um sistema de produto e o meio ambiente ou outros sistemas de produto.
b) o material ou energia que entra em uma unidade de processo.
c) o conjunto de unidades de processo conectadas, material e energeticamente, que realiza uma ou mais
funções definidas.
d) o desempenho quantificado de um sistema de produto para uso como uma unidade de referência num
estudo.
e) os estágios sucessivos e encadeados de um sistema de produto, desde a aquisição da matéria-prima ou
geração de recursos naturais até a disposição final.
Questão 38. Segundo Kotler (1998), a tarefa da organização é determinar as necessidades, os desejos e
os interesses dos mercados alvos e atender às satisfações desejadas mais eficaz e eficientemente do que
os concorrentes, de maneira a preservar ou ampliar o bem-estar dos consumidores/clientes e da sociedade.
A afirmação acima refere-se ao conceito de
a) rede de marketing
b) marketing societal
c) composto de marketing
d) pesquisa de mercado
e) variáveis comportamentais

Questão 39. A cultura organizacional
a) traz informações de satisfação e insatisfação dos empregados como: comunicação, reconhecimento,
entre outros.
b) é um aspecto secundário e temporário, que influencia as organizações.
c) é importante para promover as mudanças necessárias, a partir do entendimento das crenças e valores
que são facilmente identificáveis.
d) não gera impacto no comportamento, na produtividade e nas expectativas dos empregados.
e) exige ajustes aos padrões existentes em um processo de intervenção, evitando-se mudanças bruscas
que possam gerar resistências.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE BOLSISTA DO NÚCLEO INCUBADOR DE EMPREENDIMENTOS
IFES CAMPUS SÃO MATEUS

Questão 40. O método FIFO é indicado
a) na gestão de estoques que considera a média de tempo de entrada dos itens em estoque.
b) na gestão de estoques caso se deseje adotar um método de gestão de estoques onde os itens mais
antigos ou seja que chegaram primeiro sejam os primeiros a sair.
c) quando se quer manter no estoque apenas os itens que possuem prazo de validade maior, independente
da data de entrada no estoque.
d) quando o último item que entra é o primeiro que sai.
e) quando se quer manter no estoque apenas os itens que possuem prazo de validade menor, independente
da data de entrada no estoque.

Questão 41. Com base no disposto na Lei n.º 9279/1996, assinale a opção correta acerca da propriedade
industrial e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
a) A marca de certificação é usada para identificar os produtos ou serviços provenientes de membros de
determinada entidade, como a marca de certificação de origem controlada.
b) Todos os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis, sendo cabível ação judicial
para reparação de dano causado a tais direitos, com prazo prescricional de cinco anos.
c) A lei impede que o INPI indefira de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou
em parte, marca notoriamente conhecida.
d) O registro da propriedade industrial não se extingue pela falta de pagamento da retribuição quinquenal.
e) Os programas de computador são protegidos pela referida lei.

Questão 42. Acerca das infrações penais previstas na Legislação extravagante, assinale a assertiva correta
a) Os crimes contra as patentes previstos na Lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial (Lei 9.279/96) caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente
ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.
b) Não há previsão expressa de crime culposo na Lei 8.137/90, a qual define crimes contra a ordem tributária,
econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências.
c) Constitui Contravenção Penal a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro
beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente, conforme previsão constante na Lei de
Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92).
d) Conforme disposto na Lei 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do
empresário e da sociedade empresária, a decretação da falência do devedor suspende a prescrição cuja
contagem tenha iniciado com a concessão da recuperação judicial ou com a homologação do plano de
recuperação extrajudicial.
e) Todas as alternativas estão corretas.
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Questão 43. Para Maslow as necessidades humanas estão organizadas e dispostas em níveis, numa
hierarquia de importância e de influência. Nesta hierarquia de necessidades, visualizadas por Maslow como
uma pirâmide, são consideradas necessidades secundárias, EXCETO:
a) Necessidades sociais.
b) Necessidade de estima.
c) Necessidades de segurança.
d) Necessidades de auto realização.
e) Necessidades do ego

Questão 44. _________________ é a garantia da estabilidade do processo produtivo. Determina a
quantidade de peças que deverá existir em estoque destinada a cobrir eventuais atrasos no suprimento,
problemas com fornecedores, oscilações no consumo ou outros problemas. Assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna anterior.
a) Estoque suporte
b) Estoque coletivo
c) Giro de estoque
d) Estoque médio
e) Estoque mínimo

Questão 45. A teoria clássica da administração, em que a filosofia da gestão é baseada nos tempos e
movimentos, prevendo o rendimento máximo do trabalhador, é um princípio norteador observado no
a) fordismo e humanismo
b) fordismo
c) humanismo
d) taylorismo e fordismo
e) taylorismo

Questão 46. Na Logística, como podemos definir armazenagem?
a) Gerenciar eficazmente o espaço tridimensional de um local adequado e seguro, colocado à disposição
para a guarda de mercadorias que serão movimentadas rápida e facilmente, com técnicas compatíveis às
respectivas características, preservando a sua integridade física e entregando-a a quem de direito no
momento aprazado.
b) Gerenciar eficazmente o espaço tridimensional de um local qualquer, não é necessário ser seguro,
colocado à disposição para a guarda de mercadorias que serão movimentadas rápida e facilmente, com
técnicas compatíveis às respectivas características.
c) Espaço de um local para a guarda de mercadorias que serão movimentadas sem suas características,
não sendo preciso preservar a sua integridade física.
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d) Gerenciar eficazmente o espaço tridimensional de um local adequado e seguro, colocado à disposição
para a guarda de serviços que serão negociados rapidamente.
e) Um local adequado e seguro, colocado à disposição para a guarda de mercadorias que serão
movimentadas a cada ano, sem a preocupação de datas e características.
Questão 47. As três atividades logísticas primárias são:
a) Localização, compras, despacho da mercadoria
b) Transportes, localização, processamento de pedidos
c) Transportes, manutenção de estoque, localização
d) Transportes, localização, compras
e) Transportes, manutenção de estoque, processamento de pedidos
Questão 48. Uma organização que adota a avaliação de estoques possui itens estocados com valores
defasados em relação aos preços praticados no mercado. Assinale a opção que indica o método que pode
ser adotado para análise de estoques.
a) CRM
b) FIFO
c) CRP
d) LIFO
e) QR
Questão 49. No âmbito da administração pública, os bens de almoxarifado devem ser avaliados pelo preço:
a) das compras mais antigas.
b) das últimas compras.
c) médio ponderado das compras.
d) específico das compras.
e) de emissão da nota fiscal
Questão 50. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, identifique a afirmação CORRETA: “A área
da administração responsável por prover recursos, equipamentos e informações para a execução de todas
as atividades de uma empresa é chamada de”
a) Compras
b) Administração
c) Suporte
d) Logística
e) Produção
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PARTE DISCURSIVA - REDAÇÃO

CPF: ____________________________________

Disserte sobre o seguinte tema: “Usando um pedaço de arame, um adesivo de carro da Hopkins, uma
caixa de ovos e qualquer ferramenta barata, crie algo que possa resolver um problema. Conte-nos
sobre a sua criação, mas não se preocupe; nós não vamos pedir provas de que ela funciona”
Tema sugestão da Universidade Johns Hopkins, Baltimore, EUA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Edital n° 12/2018 Processo seletivo simplificado para bolsista do Núcleo Incubador de Empreendimentos: Item 5.19. “A
prova discursiva constará de uma questão de redação, com tema divulgado no momento da prova, onde o candidato
deverá escrever sobre o tema no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas, sem exceder as margens e espaço;”
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Assinatura do candidato:

1)

Assine o cartão resposta.

2)

O candidato não poderá levar está folha, destaque-a e entregue-a ao aplicador. Você poderá usar todos os
espaços vazios, do Caderno de Provas, para rascunho.

3)

A responsabilidade sobre o CARTÃO-RESPOSTA é inteiramente sua. NÃO HAVERÁ, em hipótese alguma,
substituição do cartão resposta.
CARTÃO RESPOSTA

N O T A S
1)

O gabarito da prova objetiva estará disponível na internet em (www.sm.ifes.edu.br)

2)

Dúvidas e/ou reclamações referentes às questões das provas deverão ser submetidas, por
escrito, à Comissão do Processo Seletivo conforme estabelece o Edital n° 12/2018.

3)

O resultado desta etapa será divulgado possivelmente em 25/09/2018 no quadro de avisos do
Ifes e na Internet (www.sm.ifes.edu.br)

