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COMUNICADO 002/2016
CONTEUDO PROGRAMÁTICO – PROCESSO SELETIVO
PÓS –GRADUAÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL – EDITAL 067/2016

O DIRETOR GERAL DO IFRS – CAMPUS PORTO ALEGRE, no uso
das atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº 316/2016, de 23 de
fevereiro de 2016, juntamente com Coordenação do Pós-Graduação em Gestão
Empresarial,
COMUNICA:
Divulgação do conteúdo programático para a prova de seleção edição
2017 - para o curso gratuito de Pós-graduação Lato Sensu Especialização em
Gestão Empresarial, do Campus Porto Alegre do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) conforme segue.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – PROVA SELEÇÃO 2017:

A prova para ingresso no Curso de Pós-Graduação em Gestão Empresarial do IFRS
– Câmpus Porto Alegre constitui-se de 20 questões objetivas e da elaboração de
uma carta de apresentação, expondo as principais motivações para a realização do
curso. Cada questão da Prova Objetiva conterá cinco alternativas de resposta e
apenas uma correta. Não será atribuído valor à questão que, na Folha de
Respostas, não estiver assinalada.
O programa básico da prova objetiva será:
- Língua Portuguesa
Leitura, compreensão e análise de texto: capacidade de identificar a estrutura geral
do texto e das partes que o compõem; identificar as ideias principais e secundárias;
discernir, entre afirmativas, as verdadeiras e as falsas ou capciosas, em relação ao
sentido geral do texto; reconhecer a síntese adequada do texto, inferências
pertinentes, equivalências e oposições de sentido referencial ou figurado;
reconhecer e avaliar as marcas e recursos linguísticos utilizados na organização do
texto; identificar o sentido dos termos e expressões.
- Raciocínio Lógico-Matemático
Números e Grandezas Proporcionais (razão, proporção, divisão proporcional, regra
de três e porcentagem); Conjuntos, Subconjuntos e Relações de Inclusão;
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Operações com Conjuntos; Sequências Numéricas; Funções lineares; Equações;
Noções Básicas de Estatística.
- Conhecimentos Gerais
Formação de Blocos Econômicos (Mercosul/BRICS/União Europeia);
Geopolítica internacional e formação do Estado-nação; Comércio e relações
internacionais do Brasil; Economia brasileira e desenvolvimento econômico e social
do Brasil contemporâneo; Transformações jurídicas e institucionais recentes e os
impactos sobre as empresas; Gênero e força de trabalho; Mercado de trabalho,
tecnologias da informação e da comunicação nas organizações; Meio ambiente,
empresas e sociedades.

Porto Alegre, 22 de novembro de 2016.
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