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PONTOS DO CONCURSO 

 

1. Canais de distribuição: conceituação; tipos e funções; propriedades; etapas da 

definição dos canais de distribuição.  

2. Modais rodoviário, ferroviário, aéreo, aquaviário, dutovias e suas características; 

tipos e características de serviços intermodais; transporte controlado pela 

empresa e transporte internacional.  

3. Características dos custos do transporte; perfis de tarifas, tarifas de linhas do 

transporte; cobrança de serviços especiais; documentação do transporte próprio; 

documentação do transporte internacional.  

4. Roteirização dos veículos; programação de veículos; métodos de roteirização e 

programação de veículos; implementação de métodos de roteirização e 

programação de veículos; roteirização e programação de navios.  

5. O(s) problema(s) da localização de instalações; perspectiva histórica da 

localização; localização de instalação única; localização de instalações múltiplas; 

localização dinâmica do armazém; localização de varejo/serviços.   

6. Distribuição física: modalidades de transportes na distribuição de produtos; 

sistema de distribuição “um para um”, elementos básicos e seus custos; sistema de 

distribuição “um para muitos”, elementos básicos, escolha do veículo e seus custos; 

outros condicionantes da distribuição física.  

7. Outsourcing de serviços logísticos e a evolução do setor; prestadores de serviços 

logísticos; classificação das atividades logísticas; o processo de terceirização e a 

escolha de um PSL; desafios aos operadores logísticos.  



8. Cadeia de valor e a logística: análise da cadeia de valor (estrutura de custo, 

situações de domínio do varejista e domínio do fabricante), parceria na cadeia de 

valor.  

9. Desafios aos operadores logísticos: comércio eletrônico, logística reversa. 

10. Planejamento, estratégia empresarial e administração estratégica. 

11. Organização como função da administração: fundamentos, elementos do processo de 

organização e tipos de estruturas organizacionais. 
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