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Técnico em Logística 

 

INSTRUÇÕES: 

 

1. Aguarde autorização para abrir o CADERNO DE PROVAS. 
2. Após esta autorização, confira devidamente o CADERNO DE PROVAS, com a máxima atenção, observando 

se há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua compreensão. 
3. Ao receber o CARTÃO DE RESPOSTAS, verifique se os dados estão corretos: nome, nº da Inscrição e o 

número de documento de identificação. Se constatado algum erro, comunique-se imediatamente com o fiscal 
da sala para as devidas providências. 

4. A prova, composta de 40 (quarenta) questões objetivas e numeradas de 01 a 40, terá duração máxima de 4h 
(quatro horas). 

5. O candidato só poderá se retirar do local de prova depois de transcorrida 1 (uma) hora do início de sua 
aplicação. Caso o candidato pretenda retirar-se do local com o CADERNO DE PROVA, só poderá fazê-lo 
depois de transcorridas 2 (duas) horas do início de sua aplicação. 

6. As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no CARTÃO DE RESPOSTAS que lhe foi 
entregue. Lembre-se de que, para cada questão objetiva, há apenas uma resposta correta, dentre as 5 (cinco) 
alternativas apresentadas com as letras A, B, C, D e E. 

7. O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica, com tinta na 
cor azul ou preta. O candidato terá inteira responsabilidade sobre seu CARTÃO DE RESPOSTAS e não deverá 
rasurá-lo, dobrá-lo, amassá-lo ou danificá-lo, pois esse não será substituído. 

8. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS em decorrência de erro cometido pelo candidato. 
9. A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto, 

esclarecimentos. 
10. Ao término de sua prova, entregue o CARTÃO DE RESPOSTAS, devidamente assinado ao Fiscal da sala. 
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QUESTÃO 1 
 
E ante o terror da criadagem, a cega atravessou os três 
pátios e ganhou a rua. Fazia dez anos que não ia a 
Yanahuanca, mas aparentemente seus pés recordavam 
melhor que seus olhos. Porque sem vacilar atravessou a 
praça, desceu até onde em outros tempos corria o rio 
Chaupihuaranga. O Chuto e os empregados, assustados, 
a seguiram até o embarcadouro. Como se enxergasse, 
dirigiu-se a uma lancha que balançava nas águas 
inquietas. Embarcou. (SCORZA, Manuel. Cantar de 
Agapito Robles. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1979, p 103) 
 
Assinale a única alternativa coerente com o texto. 
 
(A) O fato de a cega encontrar seu caminho correto após 
tanto tempo sugere que ela nasceu na cidade que, 
naquele momento, deixava para trás. 
(B) Os cegos, em geral, reconhecem um trajeto sentindo 
o solo onde pisam. 
(C) O uso da expressão “águas inquietas” sugere que as 
águas do embarcadouro esperavam ansiosamente a 
chegada da cega. 
(D) Ao afirmar que “aparentemente seus pés recordavam 
melhor que seus olhos”, o autor dá a entender que a cega 
ainda guardava de memória um trajeto que havia muito 
tempo não percorria. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 2 
 
A ansiedade de Bertran é uma coisa de que não há 
memória; horrível e desesperada ansiedade de um pai, 
que só não terá de separar-se do filho, se o levar consigo 
para o reino doloroso, onde a esperança morre ao entrar! 
Viver insensível é o tormento desses desgraçados. Não 
amar, não poderem amar, não amarem nunca: tal é o seu 
destino; tal é o inferno! Mas no coração de Bertran o 
arrependimento pareceu nascer, e Deus na sua bondade, 
ou na sua vingança talvez, permitiu-lhe que amasse... 
Desde esse dia cruel, a sua alma sentiu apenas por esse 
Roberto os receios, a felicidade, os tormentos da terra: o 
filho tornou-se para ele vida e ser. Agora, porém, a meia-
noite vai chegar, e a sorte de ambos depende apenas de 
Roberto aceitar o pacto imutável que roube a sua alma a 
Deus!... (Júlio César de Machado, “Uma récita do Roberto 
do Diabo”. In Os melhores contos portugueses do século 
XIX. São Paulo: Landy, 2003). 
 
Assinale a afirmativa coerente com a passagem acima: 
(A) Bertran é um pai que perdeu a esperança de ter a 
presença do filho. 
(B) Só Deus pode permitir que Bertran e Roberto, pai e 
filho, fiquem juntos. 

(C) Compete a Roberto decidir se ficará ou não junto com 
o pai. 
(D) Há indicações, no texto, de que Bertran e Roberto 
ficarão separados. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 3 
 
“O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, 
mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha 
aldeia,  
porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia.” 
(Alberto Caeiro) 
 
Assinale a alternativa coerente com o texto 
(A) Os rios a que o autor se refere são os mais bonitos de 
Portugal. 
(B) O rio que passa pela aldeia do autor é mais bonito que 
o Tejo. 
(C) O Tejo não é o rio mais bonito de Portugal. 
(D) Pelo fato de passar pela aldeia do autor, este rio é 
mais bonito que o Tejo. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
 
QUESTÃO 4 
 
Assinale a única alternativa que está conforme as normas 
do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa 
(A) paraquedas – interestadual – neoacadêmico – ante-
sala 
(B) antiinflamatório – contrarregra – assembleia - 
consequência 
(C) freqüência – infraestrutura – neorromântico – 
hiperativo  
(D) extra-oficial – ideia – anti-herói – além-mar 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 5 
 
Há três coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, 
a palavra pronunciada, e a oportunidade perdida.” 
(Provérbio Chinês) 
 
Qual mecanismo de coesão se encontra na frase acima? 
(A) Anáfora 
(B) Reiteração 
(C) Catáfora 
(D) Elipse 
(E) Nenhuma resposta acima. 
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QUESTÃO 6 
 
Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão 
corretamente acentuadas. 
 
(A) alcalóide – bênção – próton – júri - mausoléus 
(B) vírus – orfã – jiboia – céu - aquático 
(C) médiuns – fluor – reféns – ideológico - câmbio 
(D) álbum – bíceps – mágoa – falássemos – bônus 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 7 
 
Assinale a única alternativa na qual não há erro quanto à 
flexão nominal. 
 
(A) a ênfase – o diabetes – a alface – a agravante 
(B) a ênfase – a diabetes – a alface – a agravante 
(C) a ênfase – o diabetes – o alface – o agravante 
(D) o ênfase – a diabetes – a alface – a agravante 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 8 
  
Assinale a alternativa na qual há verbo flexionado no 
imperfeito do subjuntivo. 
 
(A) Quando nós partirmos, todos sentirão nossa falta. 
(B) Estaríeis disposto a ouvir minha história? 
(C) Se ele vendesse aquela casa, poderia comprar um 
ótimo apartamento. 
(D) Não se atenha a fatos tão tristes. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 9 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas. 
 
(A) Foi para evitar o pior que não ........... na discussão; 
(B) Todos ........... um futuro grandioso para ela. 
(C) Custou-nos, mas .......... nossos documentos. 
(D) Melhor seria se ele se ...........  
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
(A) intervi – previam – reouvemos - contivesse 
(B) intervim – previam – reouvemos - contivesse 
(C) intervim – previão – reavemos - contesse 
(D) intervi – previão – reavemos - contesse 
(E) intervi – contece – previão - reavemos 
 
QUESTÃO 10 
 
O adjunto adverbial é o termo que exprime uma 
circunstância (de tempo, lugar, modo, etc.) ou, em outras 

palavras, que modifica o sentido de um verbo, adjetivo ou 
advérbio. Ele pode ser expresso pelos advérbios ou pelas 
locuções adverbiais. Assim, assinale a alternativa que 
não apresenta um exemplo de adjunto adverbial. 
 
(A) Chegamos cedo. 
(B) Volte bem depressa. 
(C) Estou triste. 
(D) Às vezes viajava de trem. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 11 
 
Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância 
verbal. 
 
(A) Nem a riqueza, nem o poder fizeram-no menos 
humilde. 
(B) Foi João quem nos contou a verdade. 
(C) Tudo são flores. 
(D) Quem de nós chegaremos ao final desta jornada? 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 12 
 
Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal. 
 
(A) Prefiro ler do que ver televisão. 
(B) Devemos obedecer aos mais velhos. 
(C) É normal visarmos ao primeiro lugar. 
(D) Pedi-lhe que saísse. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 13 
 
Assinale a alternativa correta quanto ao uso de acento 
indicativo de crase. 
 
(A) Vou à Paris nas próximas férias.  
(B) Vamos sair daqui à dez minutos.. 
(C) Voltei à casa de Joana. 
(D) Ela estuda inglês à distância. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 14 
 
Assinale a alternativa incorreta quanto à colocação 
pronominal. 
(A) Aquele comportamento mostrou-nos que ninguém o 
apoiaria. 
(B) Mesmo cansado nunca recusei-me a abandonar uma 
tarefa. 
(C) Aqui estão os pacotes: entregue-os. 
(D) Estes livros ser-nos-ão muito úteis. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
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QUESTÃO 15 
Assinale a alternativa correta quanto ao uso da vírgula. 
(A) A verdade, meus caros senhores é que devemos 
reconsiderar este projeto. 
(B) Os homens que são mortais, julgam-se imortais. 
(C) Se ele assim decidiu não há, portanto, o que reclamar. 
(D) Nervosa, ela pôs-se a telefonar para todos os 
conhecidos. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 16 
A menor capacidade de carga e o maior valor de frete é 
presente no transporte: 
 
(A) marítimo 
(B) fluvial 
(C) lacustre 
(D) aéreo 
(E) dutoviário 
 
 
QUESTÃO 17.  
Durante utilização de ponte rolante no transporte de carga 
é recomendável:  
 
(A) elevar a carga quando esta estiver pendurada e bem 
presa ao sistema de guincho.  
(B) deixar a carga suspensa em situações de emergência.  
(C) exceder o peso máximo indicado no equipamento 
para a realização da tarefa.  
(D) improvisar sempre que necessário.  
(E) impedir a presença de pessoas autorizadas na ponte.  
 
QUESTÃO 18.  
Qual dos veículos abaixo é classificado como um veículo 
de carga: 
 
(A) ônibus 
(B) automóvel  
(C) bonde  
(D) caminhão 
(E) micro-ônibus 
 
QUESTÃO 19.  
 
Marque a alternativa mais completa sobre os meios de 
transporte considerados na logística:  
 
(A) Transporte rodoviário e ferroviário.  
(B) Transporte rodoviário, ferroviário e aéreo.  
(C) Transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário, 
dutoviário e aéreo  
(D) Transporte rodoviário e aéreo.  
(E) Transporte rodoviário, hidroviário e aéreo.  
 

QUESTÃO 20.  
Caso seja adotado o transporte modal aquaviário, qual 
característica abaixo apresentaria melhor performance 
em relação aos transportes modais: rodoviário e aéreo: 
 
(A) frequência  
(B) confiabilidade  
(C) capacidade 
(D) disponibilidade  
(E) velocidade  
 
QUESTÃO 21.  
Entre as vantagens do modal marítimo em relação ao 
modal rodoviário temos:  
 
(A) variedade de destinos 
(B) variedade de velocidades 
(C) custo maior pro carga transportada 
(D) custo menor por carga transportada 
(E) nenhuma das alternativas anteriores 
 
QUESTÃO 22.  
No Brasil o modal de transporte mais utilizado é o:  
 
(A) rodoviário 
(B) aéreo  
(C) marítimo  
(D) ferroviário  
(E) dutoviário  
 
QUESTÃO 23.  
A área da Logística que gerencia o retorno de produtos e 
materiais ao seu centro de produção é a(o)  
 
(A) gestão de projetos 
(B) logística reversa 
(C) governança 
(D) marketing 
(E) fluxo de materiais 
 
 
 
QUESTÃO 24.  
 
O tipo de transporte, que é considerado o mais rápido e 
que é ideal para cargas de pequenas e de alto valor, 
apresentando alto valor de frete, é o 
 
(A) marítimo 
(B) aquaviário 
(C) rodoviário 
(D) aéreo 
(E) ferroviário 
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QUESTÃO 25.  
Qual dos tipos de transporte abaixo apresenta o maior 
custo e a maior rapidez:  
 
(A) aéreo  
(B) rodoviário 
(C) marítimo 
(D) ferroviário 
(E) aquaviário 
 
QUESTÃO 26.  
O transporte modal dutoviário pode ser utilizado, 
prioritariamente, para transporte a grandes distâncias de  
 
(A) prática de peculato 
(B) a prática do racismo 
(C) o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins 
(D) o definido em lei como hediondo 
(E) prática da tortura 
 
QUESTÃO 27.   
Os sistemas logísticos de controle e informação 
desempenham vários conjuntos de funções. Qual dessas 
não é uma função normalmente desempenhada pelos 
sistemas logísticos:  
 
(A) fornecimento de informações de suporte à decisão 
dos gestores da cadeia de suprimentos global.  
(B) aprimoramento da utilização dos recursos físicos 
dentro da cadeia logística.  
(C) controle dos recursos humanos. 
(D) criação de um banco de dados para monitoramento 
do desempenho operacional.  
(E) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
QUESTÃO 28.  
Uma empresa que realiza manutenção, não apresenta 
como benefício: 
 
(A) a diminuição do lote de produção 
(B) redução de custos de operação 
(C) maior confiabilidade 
(D) maior tempo de vida de maquinário 
(E) melhoria na qualidade de produtos 
 
QUESTÃO 29.  
Sobre as ferrovias é correta afirmar: 
 
(A) A ferrovia possui disponibilidade linear, ao longo de 
seus eixos viários, formando linhas-tronco, ligações e 
ramais. 
(B) A ferrovia não possui disponibilidade linear, ao longo 
de seus eixos viários, formando linhas-tronco, ligações e 
ramais. 

(C) A ferrovia possui disponibilidade linear, ao longo de 
seus eixos viários, mas não forma linhas-tronco, ligações 
e ramais. 
(D) A ferrovia possui disponibilidade linear, ao longo de 
seus eixos viários, formando linhas-tronco, ligações e 
mas não forma ramais. 
(E) A ferrovia não possui disponibilidade linear, somente 
possui disponibilidade ao longo de seus eixos viários, 
formando linhas-tronco, ligações e ramais. 
 
QUESTÃO 30.  
 
Uma atividade de apoio a logística é: 
 
(A) manutenção de estoques  
(B) treinamento de pessoal  
(C) embalagem 
(D) transporte 
(E) processamento de pedidos 
 
QUESTÃO 31.  
 
Marque a alternativa que apresenta um dos modais de 
atividade de logística, vinculada ao transporte:  
 
(A) gestão 
(B) governança 
(C) aeromodal 
(D) aeroviário 
(E) nenhuma das alternativas acima 
 
QUESTÃO 32.  
 
Marque a alternativa que apresenta um dos modais de 
atividade de logística, vinculada ao transporte:  
 
(A) governança 
(B) aeromodal 
(C) ferroviário 
(D) rodomodal  
(E) gestão 
 
QUESTÃO 33.  
Marque a alternativa que apresenta um dos modais de 
atividade de logística, vinculada ao transporte:  
 
(A) rodomoal 
(B) Aquaviário  
(C) governança 
(D) gestão 
(E) nenhuma das alternativas acima 
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QUESTÃO 34.  
 
Marque a alternativa que apresenta um dos modais de 
atividade de logística, vinculada ao transporte:  
 
(A) dutoviário 
(B) gestão 
(C) rodomodal 
(D) aeromodal 
(E) nenhuma das alternativas acima 
 
QUESTÃO 35.  
 
Marque a alternativa que apresenta um dos modais de 
atividade de logística, vinculada ao transporte:  
 
(A) dutomodal 
(B) governança 
(C) gestão 
(D) rodoviário 
(E) nenhuma das alternativas acima 
 
QUESTÃO 36.  
 
Marque a alternativa que representa estrategicamente 
um elemento essencial para a atividade logística de 
distribuição: 
 
(A) escolha dos modais de transporte 
(B) rastreamento dos produtos 
(C) recepção dos produtos 
(D) armazenamento 
(E) documentação  
 
QUESTÃO 37.  
 
Qual tipo de modal é essencialmente verificado durante a 
movimentação de cargas: 
 
(A) modal de documentação 
(B) modal de armazenagem 
(C) modal de ambiente 
(D) modal de transporte 
(E) nenhuma das alternativa acima 
 
QUESTÃO 38.  
 
Qual o tipo de modal que atua na movimentação aérea: 
 

(A)  Aquaviário  
(B)  Dutoviário 
(C) Aéroviário 
(D) Rodoviário 
(E) Nenhuma das opções abaixo 
 
QUESTÃO 39.  
 
Qual o tipo de modal que atua na movimentação 
marítima: 
 
(A)  Aquaviário  
(B)  Dutoviário 
(C) Aéroviário 
(D) Rodoviário 
(E) Nenhuma das opções abaixo 
 
QUESTÃO 40.  
 
Qual o tipo de modal que atua na movimentação pelas 
rodovias: 
 
(A)  Aquaviário  
(B)  Dutoviário 
(C) Aéroviário 
(D) Rodoviário 
(E) Nenhuma das opções abaixo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


