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 1 Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões 
estão corretas. Caso ocorra qualquer erro, notifique o fiscal.

 2 Para qualquer tipo de rascunho, somente será permitida a utilização das folhas constantes do CADERNO DE 
QUESTÕES. Não é permitido ao candidato destacar qualquer folha deste caderno.

 3 O desenvolvimento das questões só será considerado se transcrito a caneta de tinta azul ou preta, 
para o espaço destinado à resposta de cada questão no CADERNO DE RESPOSTAS.

 4 NÃO será permitido ao candidato nenhum tipo de consulta.

 5 Evite rasuras no CADERNO DE RESPOSTAS.

 6 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que efetuar qualquer registro que possa identificá-lo no Caderno 
de Respostas.

7

8

9 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu 
tempo de duração,  devendo retirar-se juntos.

10 Ao término da prova,  entregue ao fiscal o CADERNO DE RESPOSTAS e o CADERNO DE QUESTÕES.

11 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que  dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a 
qualquer pessoa envolvida no Processo Seletivo, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos 
relativos ao referido processo.

12

esferográfica 

Você só poderá sair do local de realização da prova decorridos 60 (sessenta) minutos do seu início.

Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. 

Você só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES se sair do local de realização da prova nos 30 minutos que 
antecedem o seu término.

INSTRUÇÕES

ATENÇÃO!

Não abra este caderno antes de ser autorizado pelo fiscal.

Você está recebendo um CADERNO DE QUESTÕES e um CADERNO DE RESPOSTAS.

O CADERNO DE QUESTÕES consta de 4  páginas, numeradas sequencialmente, incluindo espaço para 
rascunho.

O CADERNO DE RESPOSTAS consta de 3  numeradas sequencialmente.

A  resposta deverá ser escrita na folha destinada a cada questão.

Esta é uma prova dissertativa contendo 3 (três) questões, com o valor total de 35 (trinta e cinco) pontos. 

 (quatro)

 (três) páginas
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No âmbito das abordagens contemporâneas verifica-se um amplo leque de interpretações a respeito das 
características dos serviços e da forma de classificá-los, refletindo focos de análise distintos. De forma generalista e 
visando contemplar diversas escolas, Grönroos (2003, p. 85) oferece a seguinte definição: serviços são processos 
experimentados mais ou menos subjetivamente, nos quais atividades de produção e consumo ocorrem ao mesmo tempo. Para 
além da definição formal, existe, contudo, uma confluência entre os autores das principais características que são 
peculiares aos serviços. Discorra sobre 4 (quatro) principais características dos diversos tipos de serviços que a 
economia contemporânea contempla, e, adicionalmente, apresente as 3 (três) principais categorias de serviços 
quanto a seu nível de exposição e contato com cliente. 

GRÖNROOS, C. Marketing: gerenciamento e serviços. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

(15 pontos)Questão  01 

Avaliar uma geladeira, uma camisa ou uma fatia de pizza é para o consumidor final mais simples do que 
mensurar algo em que não se pode tocar como, por exemplo, um curso de idiomas. As 'comprovações da 
qualidade', ou falta delas, nos bens são mais fáceis de serem identificadas, diferentemente dos serviços. Contudo, 
avaliar os serviços é um mecanismo necessário para manter e aprimorar a qualidade entregue, pois realimentará o 
processo decisório das organizações para que novas ações e ajustes sejam implantados quando necessário.

Disserte sobre os principais desafios de se avaliar serviços, relacionando tal fundamentação à capacidade da 
empresa prestadora do serviço em definir como se caracteriza a qualidade no contexto de sua atividade. 

Avalie o gráfico a seguir e contextualize a importância do setor de serviços para a economia brasileira, destacando, 
também, sua contribuição para a economia contemporânea. 

(10 pontos)Questão  02 

(10 pontos)Questão  03 



RASCUNHO
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