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Gabinete do Diretor Geral

COMUNICADO No. 020/2018
A Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFRS Campus Porto Alegre, a
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Gestão Empresarial, em conjunto com a
Comissão de Seleção, no uso de suas atribuições, informa que os conteúdos
programáticos relativos à Prova Objetiva de Ingresso são:
Conhecimentos Gerais:
História e geografia do Brasil e do Rio Grande do Sul. Aspectos econômicos, políticos,
legais 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 (media,
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, 10 de julho de 2018.

Evandro Milleto
Diretor DPPI
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