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DIVULGAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA

EDITAL CAMPUS PORTO ALEGRE Nº 51/2019.
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELETIVO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM

GESTÃO EMPRESARIAL

Comissão de Seleção do Processo Seletivo da Pós-graduação em Gestão Empresarial
designada através da Portaria nº 330/2019, de 18 de novembro de 2019, regido pelo Edital
Campus Porto Alegre Nº 51/2019, torna pública a divulgação do conteúdo programática da
prova objetiva, nos termos deste edital.

Conhecimentos Gerais:

História e geografia do Brasil e do Rio Grande do Sul. Aspectos econômicos, políticos, legais,
ambientais e sociais do mundo, do Brasil e do Rio Grande do Sul. Atualidades do Brasil e do
mundo. Mudanças nas estruturas e legislações que regem o mundo do trabalho, em nível
nacional e regional. Temas econômicos em nível mundial, nacional, estadual e municipal.

Raciocínio Lógico e Matemático:

Raciocínio lógico em regras de três, simples e compostas. Estatística descritiva (média, moda,
mediana e desvio-padrão) e probabilidade. Equações de 1º e de 2º grau. Cálculo de juros
simples e juros compostos. Razão e proporção. Resolução de problemas. Progressão aritmética
e geométrica e análise combinatória. Medidas: de valor, de tempo, de área e de volume.
Raciocínio sequencial. Orientação espacial e temporal.

Língua Portuguesa:

Compreensão de textos. Conhecimento linguístico – Morfossintaxe: o nome e seus
determinantes. O verbo. As palavras de relação – Estrutura do período, da oração e da frase –
Concordância nominal e verbal – Regência nominal e verbal – Colocação pronominal –
Estrutura do parágrafo – Ortografia, acentuação e pontuação. Estilística: Denotação e
conotação. Figuras de linguagem: figuras de palavras, figuras de sintaxe e figuras de
pensamento.

Porto Alegre, 25 de novembro de 2019.

CLÁUDIO VINICIUS SILVA FARIAS
Presidente da Comissão de Seleção do Processo Seletivo da Pós-graduação em Gestão

Empresarial

*A via original assinada encontra-se arquivada, disponível para consulta.


