
 

 
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N.º 01/2018 

 

 
201 – ALMOXARIFE 

  

 

 

o VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 40 QUESTÕES OBJETIVAS. 

o VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU, HAVENDO DIVERGÊNCIA, 

INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

o VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTE CADERNO ENCONTRA-SE COMPLETO E LEGÍVEL, HAVENDO DIVERGÊNCIA, 

INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

o PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO. 

o LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA. 

o RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.  

o TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA. 

o A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS. 

o A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA, APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO, MÍNIMO, ESTABELECIDO NO 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. 

o AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.  

 

 
É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS 

NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA. 
 

 

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES. 

 

  

                    

 

 

NOME DO CANDIDATO NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
     

 
    

 



 

Instituto Mais – Câmara Municipal de Sumaré – 201 – Almoxarife.   2 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 7. 

 
Estrutura e função do cérebro 

 

Os hemisférios direito e esquerdo do nosso cérebro 

mostram diferenças em sua anatomia macroscópica, muitas das 

quais também são encontradas no cérebro de outros animais. 

Nos humanos, o hemisfério esquerdo fornece, em geral, uma 

contribuição única para a linguagem e para a execução de 

movimentos complexos. Em consequência, uma lesão nesse 

lado tende a ser acompanhada por afasia (defeito na fala ou na 

linguagem escrita) e apraxia (defeito no movimento coordenado).  

As pessoas costumam ter mais facilidade no ouvido direito 

(hemisfério esquerdo) para captar palavras, números, sílabas 

sem sentido, código morse, ritmos difíceis e a ordenação de 

informações temporais, e no ouvido esquerdo (hemisfério direito) 

para melodias, acordes musicais, sons do ambiente e tons de 

voz. Diferenças análogas foram encontradas também para outros 

sentidos. Sabemos, por exemplo, que a mão direita (cujas 

sensações se projetam quase totalmente para o hemisfério 

esquerdo) é melhor para discriminar a ordem de estímulos, 

enquanto a mão esquerda é mais sensível às suas 

características espaciais.  

Entretanto, o hemisfério direito é dominante em muitas 

capacidades cognitivas superiores, tanto nos cérebros normais 

como nos que foram divididos por cirurgia. O hemisfério direito 

tende a apresentar mais facilidade para interpretar expressões 

faciais, intuir princípios geométricos e relações espaciais, 

perceber o todo a partir de uma coleção de partes e avaliar 

acordes musicais. Também tem mais facilidade para expressar 

emoções (com o lado esquerdo do rosto) e detectar emoções em 

outras pessoas. Curiosamente, isso nos obriga a ver o lado do 

rosto menos expressivo dos outros (o direito) com nosso 

hemisfério emocionalmente mais astuto (o direito) e vice-versa. 

Os psicopatas, em geral, não mostram essa vantagem do 

hemisfério direito na percepção de emoções, talvez seja uma das 

razões por que eles têm dificuldade para detectar o sofrimento 

emocional em outras pessoas.  

A maioria dos dados indica que os dois hemisférios diferem 

em temperamento, e agora parece indiscutível a afirmação de 

que eles podem dar contribuições diferentes (e até opostas) à 

vida emocional do indivíduo. Em um cérebro dividido, os 

hemisférios provavelmente não percebem o self e o mundo da 

mesma maneira, também é provável que não se sintam do 

mesmo modo em relação a eles.  

Boa parte do que nos faz humanos costuma ser obra do 

lado direito do cérebro. Em consequência, temos todas as razões 

para crer que o hemisfério direito desconectado possui uma 

consciência independente e que o cérebro dividido abriga dois 

pontos de vista distintos. Esse fato traz um problema 

intransponível para a ideia de que cada um de nós possui um self 

único e indivisível — que dirá uma alma imortal. 

(Trecho do livro “Despertar”, de Sam Harris). 

 
1. O livro “Despertar”, de Sam Harris, traz uma série de 

informações curiosas sobre como o cérebro humano 
funciona, e por que razão. No trecho selecionado, pode-se 
deduzir que 
 
(A) os dois lados do cérebro têm funções completamente 

distintas, mas ao mesmo tempo inseparáveis. 
(B) o que nos faz humanos é o hemisfério esquerdo do 

cérebro, por enviar informações sobre sensações e 
sentimentos essenciais à personalidade. 

(C) o que nos faz humanos é o hemisfério direito do 
cérebro, com sua capacidade de julgamento fina 
desconectada da do lado esquerdo. 

(D) não há diferença fundamental entre os dois lados do 
cérebro, pois ambos têm funções parecidas ao longo 
da vida. 

 

2. A tese de que o lado direito do cérebro, de acordo com o 
texto, seria responsável pelo que chamamos de 
consciência 
 
(A) unifica os dois hemisférios, mas sempre sob o 

controle absoluto do lado direito. 
(B) pressupõe que a nossa ideia de um eu único seja 

colocada em xeque.  
(C) elimina a ideia de self indivisível ao unir os dois 

hemisférios com funções essenciais. 
(D) potencializa a ideia de self indivisível, pois amplia a 

importância da interação entre os dois hemisférios. 
 

3. “Os psicopatas, em geral, não mostram essa vantagem do 
hemisfério direito na percepção de emoções, talvez ‘seja’ 
uma das razões por que eles têm dificuldade para detectar 
o sofrimento emocional em outras pessoas”. O verbo em 
destaque, no trecho, está conjugado no 
 
(A) presente do subjuntivo. 
(B) pretérito do subjuntivo.  
(C) presente do indicativo. 
(D) infinitivo. 

 

4. Ainda sobre o mesmo trecho, assinale a alternativa em que 
a palavra esteja corretamente grafada, ou seja, com G, tal 
qual o termo ‘vantagem’. 
 
(A) Varegista. 
(B) Giboia. 
(C) Gengiva. 
(D) Enrigecer. 

 

5. Ainda sobre o mesmo trecho, nota-se que o “por que” foi 
usado corretamente, ou seja, separado. Assinale a 
alternativa que apresenta o “por que” grafado de maneira 
correta. 
 
(A) Quero que me diga o por que de estar triste. 
(B) Ainda não entendi bem por que. 
(C) Estou feliz por que irei ao cinema hoje. 
(D) Não sabe bem por que deve ir à universidade. 
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6. “O hemisfério direito é ‘dominante’ em muitas capacidades 
cognitivas superiores”. Assinale a alternativa que é 
sinônima ao termo destacado. 
 
(A) Prepotente. 
(B) Impulsivo. 
(C) Relativo. 
(D) Prevalecente. 

 

7. “Esse fato traz um problema ‘intransponível’ para a ideia 
de que cada um de nós possui um self único e indivisível”. 
Assinale a alternativa que apresenta o antônimo do termo 
destacado. 
 
(A) Excedível. 
(B) Insuperável. 
(C) Irremovível. 
(D) Ínvio. 

 

Leia a tirinha abaixo, de Mafalda, para responder às questões de 
8 a 10. 
 

 
 

8. Assinale a alternativa que, tal qual a palavra ‘família’, está 
corretamente acentuada.  
 

(A) Idéia. 
(B) Jibóia. 
(C) Heróico. 
(D) Herói. 

 

9. Em “‘Nesta’ família não há chefes”, o termo destacado é 
um 
 

(A) advérbio. 
(B) substantivo. 
(C) pronome. 
(D) artigo. 

 

10. Ao passar o período “Nós somos uma cooperativa” para o 
futuro do pretérito, tem-se: 
 
(A) Nós seríamos uma cooperativa. 
(B) Nós fomos uma cooperativa. 
(C) Nós éramos uma cooperativa. 
(D) Nós seremos uma cooperativa. 

 

MATEMÁTICA 
 

11. Uma esfera encontra-se inscrita num cubo, ou seja, 
tangenciando internamente suas faces, cujo lado mede 6,5 
unidades de comprimento. Então, assumindo-se π = 3, a 
diferença entre os volumes do cubo e da esfera é, em 
unidades de volume, igual a 

 

(A) 135,1. 
(B) 136,2. 
(C) 137,3. 
(D) 138,4. 

12. Considere a figura abaixo. 
 

 
 

Assumindo-se π = 3, se a área do setor circular de centro 
C destacado na figura é igual a 3,125 mm2, a medida do 
raio do círculo, em mm, pode ser expressa por meio da 
fração irredutível, cujo numerador é um número múltiplo de 

 
(A) 2. 
(B) 3. 
(C) 5. 
(D) 7. 

 

13. Um capital inicial de R$ 3.550,00 será investido a juros 
simples durante 5 meses à taxa de 4,5% ao mês. Então, o 
valor do montante ao fim do período será de 

 
(A) R$ 801,23. 
(B) R$ 798,75. 
(C) R$ 795,25. 
(D) R$ 725,30. 

 

14. Uma herança de R$ 64.200,00 será dividida entre três 
irmãos, Antonio, Bruna e Carlos, de modo inversamente 
proporcional às suas idades, que são de 35, 25 e 30 anos, 
respectivamente. Então, a diferença entre os valores 
recebidos por Bruna e Antonio é igual a 

 

(A) R$ 7.200,00. 
(B) R$ 3.000,00. 
(C) R$ 4.200,00. 
(D) R$ 6.800,00. 

 

15. Observe a expressão abaixo. 
 

 
 

Assinale a fração correspondente ao valor da expressão 
acima. 

 

(A) -121/131. 

(B) -118/131. 

(C) -121/144. 

(D) -131/144. 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO 
 

16. O suplente de Vereador sucederá o titular no caso de vaga, 
licença e impedimentos. Neste caso, quando convocado, o 
suplente deverá tomar posse no prazo de ____ dias, 
contados da convocação.  

 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 

(A) 05 
(B) 07 
(C) 10 
(D) 15 
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17. A respeito da cassação do Mandato, decorrido o prazo de 
defesa, a Comissão Processante emitirá parecer dentro do 
prazo de ________ dias, opinando pelo prosseguimento ou 
arquivamento da denúncia.  

 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 

(A) cinco 
(B) dez 
(C) quinze 
(D) vinte 

 

18. O Mandato do Vereador extingue-se quando 
 

(A) ele deixar de comparecer em mais de três sessões 
ordinárias. 

(B) ocorrer falecimento ou renúncia por escrito.  
(C) ele sofrer condenação criminal, em sentença 

transitada em julgado, que implique em restrição de 
liberdade.  

(D) ele fixar residência fora do Município. 
 

19. Se qualquer vereador cometer, dentro do recinto da 
Câmara, excesso que deva ser reprimido, o Presidente 
conhecerá do fato, da gravidade e tomará as seguintes 
providências, dentre outras, 

 

I. advertência em Plenário. 
II. exoneração. 
III. determinação para retirar-se do Plenário. 

 

 É correto o que se afirma em  
 

(A) I, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III.  

 

20. Conforme disposto na Lei Orgânica do Município de 
Sumaré, é dever do Prefeito convocar audiência pública 
sempre que 

 

I. aprovar projetos de edificações, planos de 
loteamento, arruamento e zoneamento urbano, 
obedecidas as normas urbanísticas.  

II. permitir ou autorizar a título precário o uso de bens 
municipais por terceiros. 

III. apreciar projetos de licenciamento que envolvam 
impacto ambiental. 

 

 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas.  
(B) I e III, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

21. Observe a imagem abaixo, retirada do Microsoft Word 
2013, em seu modo padrão. 

 

 
 

 Os comandos acima são encontrados na aba Página Inicial, 
na seção 

 

(A) Estilo. 
(B) Fonte. 
(C) Parágrafo. 
(D) Área de Transferência. 

22. Observe os comandos abaixo, encontrados na seção 
“Ilustrações”, na aba “Inserir”, no MS PowerPoint 2013.  

 

 
 
 Para inserir no Slide Mestre um logotipo armazenado no 

disco rígido de seu computador, o usuário deve, após 
acessar a tela de edição do Slide Mestre, selecionar a 
opção 

 

(A) Imagens. 
(B) Imagens Online. 
(C) Instantâneo. 
(D) Álbum de Fotografias. 

 

23. Para alterar o status para “Somente Leitura” de um arquivo 
gerado no MS Excel 2013, em seu modo padrão, deve-se 
utilizar, dentro de Arquivo > Informações > Proteger Pasta 
de trabalho, a função 

 

(A) criptografar com senha. 
(B) proteger planilha atual. 
(C) marcar como final. 
(D) restringir acesso. 

 

24. Assinale a alternativa que apresenta apenas extensões de 
arquivos de imagem. 

 

(A) *.jpg e *.mp4 
(B) *.xls e *.gif 
(C) *.jpg e *.doc 
(D) *.gif e *.jpg 

 

25. Navegar na web, de forma privada, permite que você 
acesse a Internet de forma mais segura em computadores 
públicos. A navegação oculta permite acessar conteúdos 
sem que sejam salvos dados pessoais, histórico de 
navegação, cookies, pesquisas, lista de downloads e 
arquivos temporários. Para abrir uma janela, no formato 
navegação oculta, no Internet Explorer, via atalho do 
teclado, deve-se pressionar as teclas 

 

(A) Shift + N 
(B) Ctrl + N 
(C) Shift + Alt + N 
(D) Ctrl + Shift + N 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
26. Atualmente, quase todos os sistemas de estoque são 

informatizados. O computador pode ser programado para 
produzir um aviso para uma contagem cíclica do estoque  
 
I. quando o registro mostrar um estoque disponível alto 

(na contagem cíclica, quanto maior a quantidade de 
itens, mais fácil contar). 

II. quando o registro indicar um saldo positivo, mas for 
solicitado um pedido pendente, indicando uma 
discrepância.  

III. depois de algum nível especificado de atividade. 
IV. para sinalizar uma revisão baseada na importância do 

item (como no sistema ABC). 
 

 É correto o que se afirma, apenas, em 
 

(A) I, II e III. 
(B) II, III e IV. 
(C) I e III. 
(D) I, II e IV. 
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27. Sobre a contagem cíclica do estoque, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) É uma técnica física de inventário permanente, na 

qual o estoque é contado duas vezes por ano.  
(B) É uma contagem bimestral efetuada no decorrer do 

ano fiscal da organização, com a interrupção das 
atividades operacionais.  

(C) Tem como vantagem não impedir o funcionamento 
normal da organização e, como desvantagem, não 
permitir a análise de discrepâncias, de modo a 
aumentar a probabilidade de o erro ocorrer 
novamente. 

(D) A chave para uma contagem cíclica do estoque 
efetiva e, portanto, para os registros precisos, está em 
decidir quais itens serão contados, quando e por 
quem. 

 

28. Os procedimentos de controle de estoque, bem como o 
recebimento, localização e conferência dos materiais no 
embarque são funções que devem ser desempenhadas de 
forma rigorosa para que não haja divergências nos 
estoques. Para tal, são recomendações necessárias: 

 

I. no ato do recebimento, a conferência quantitativa dos 
materiais deve ser realizada, obrigatoriamente, já 
conhecendo a quantidade constante na nota fiscal do 
fornecedor. 

II. a localização dos materiais em estoque deve ser fácil 
e precisa, já que todos os itens devem ter endereço 
certo. 

III. a conferência dos materiais no embarque deve 
garantir a exatidão das quantidades separadas, 
conforme o que foi requisitado, devendo ser realizada 
antes da distribuição aos interessados. 

 

 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

29. Para facilitar a localização dos materiais estocados, utiliza-
se métodos com o principal objetivo de agilizar o 
atendimento nos almoxarifados e depósitos, como também 
facilitar o trabalho daqueles que ainda não estão 
familiarizados com a localização dos itens estocados. 
Sobre tais métodos, analise as proposições abaixo. 

 

I. As estantes ou porta-paletes poderão ser 
identificados por letras ou números, conforme o 
“layout” do almoxarifado/depósito, cuja sequência de 
identificação deverá ser da esquerda para a direita, 
em relação ao acesso principal. Se houver mais de 
uma área de estocagem, deverão ser identificados 
com a indicação do respectivo subalmoxarifado. 

II. Caso ocorra de a mesma estante ou porta-palete 
possuírem dois lados de acesso, o lado esquerdo 
receberá a indicação A, e o lado direito a indicação B. 

III. As prateleiras deverão ser identificadas por letras, 
iniciando-se pela letra A de cima para baixo. As 
colunas devem ser identificadas por números, 
iniciando-se do número 1 da esquerda para a direita. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) II, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

30. O sistema de classificação ABC divide os itens do estoque 
em três agrupamentos. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Os custos unitários dos itens sempre estarão 
relacionados à classificação deles. 

(B) O objetivo é separar o importante do insignificante, 
por isso a segmentação sempre ocorre de modo 
exato e organizado.  

(C) Os itens A constituem 50% dos itens. Os itens B 
constituem, aproximadamente, 35% dos itens. Os 
itens C constituem, aproximadamente, os principais 
15% dos itens. 

(D) O propósito da classificação dos itens em grupos é 
estabelecer o grau apropriado de controle sobre cada 
item. Por exemplo, os itens da classe A, 
periodicamente, podem ser mais bem controlados 
com pedidos semanais, os itens B poderão ser 
pedidos a cada duas semanas e os itens C poderão 
ser pedidos mensal ou bimestralmente. 

 

31. Muito se tem escrito sobre qualidade, incluindo produções 
acadêmicas no país. A maioria das obras mais recentes faz 
referência a cinco abordagens: a transcendental, a 
baseada em manufatura, a baseada no usuário, a baseada 
em valor e a baseada em produto. Sobre essa última, é 
correto afirmar que 

 

(A) entende ser a qualidade um conjunto mensurável e 
preciso de características necessárias para satisfazer 
ao consumidor.  

(B) relaciona à qualidade as variáveis custo e preço, 
entendendo que qualidade seja percebida em relação 
a preço, valorizando o sentido custo versus benefício. 

(C) associa o conceito de qualidade como se fora um 
estado de “excelência inata”. Qualidade é definida 
como absoluta. 

(D) tem foco na produção de artigos ou disponibilização 
de serviços isentos de falhas, de maneira a 
corresponder exatamente às especificações 
previamente projetadas. 

 

32. Sobre o recebimento e entrada de materiais, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) Entrada consiste na movimentação de materiais que 
entram no estoque da empresa; essas entradas são 
registradas através do cadastro das notas fiscais 
emitidas pelos fornecedores ou, em se tratando de 
movimentações internas, por documentos de 
Devolução de Materiais (DMs), que são utilizados 
para controle das devoluções ao almoxarifado dos 
materiais requisitados e não utilizados pelo setor 
requisitante. 

(B) A movimentação de materiais deve ser efetuada 
através das notas fiscais ou documentos internos. A 
entrada do material é, geralmente, o momento em 
que a empresa passa a ter responsabilidade sobre os 
itens comprados. É necessário sempre confirmar se  
os requisitos especificados no Pedido de Compra 
estão presentes nos itens entregues pelo fornecedor. 

(C) A saída compreende a baixa de estoque registrada 
através da emissão de notas fiscais de vendas ou, em 
se tratando de movimentações internas, por meio de 
Requisições de Materiais (RMs). 

(D) Nota de recebimento é um documento que transcreve 
os dados da nota fiscal para facilitar seu fluxo dentro 
da organização. A nota fiscal, por ser documento 
legal, deve ser sempre encaminhada à contabilidade. 
Se a organização conta com sistema informatizado, 
não é necessário guardar documentos físicos. 
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33. Existem vários tipos de estruturas para estocagem dos 
materiais, cada uma deve atender às necessidades de 
armazenamento e movimentação inerentes a cada 
empresa. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Estantes são ideais para áreas de armazenamento de 
materiais de diversos tipos e tamanhos, porém com 
pequeno porte e peso. Têm como desvantagem o 
baixo aproveitamento do espaço vertical. 

(B) O porta-paletes é ideal para a guarda de produtos 
sobre paletes em áreas que permitem o 
aproveitamento do espaço vertical e o uso de 
empilhadeiras. Tem como desvantagem não 
possibilitar o acesso direto aos itens desejados. 

(C) O cantilever é utilizado para armazenar tubos, varas, 
calhas, perfis metálicos ou não metálicos com 
comprimentos variados e diferentes formas. Permite 
fácil acesso aos materiais, mas impede o 
aproveitamento do espaço vertical. 

(D) Drive-in / Drive-thru é uma variante do sistema porta-
paletes, porém com a diferença de que não permite a 
entrada da empilhadeira em seu interior. É indicada 
para a guarda de produtos em grande quantidade e 
baixo giro. 

 

34. A classificação é o processo de aglutinação de materiais 
por características semelhantes. Na classificação de 
materiais é importante considerar alguns atributos, como 
abrangência, flexibilidade e praticidade. Sobre o assunto, 
analise as proposições abaixo e assinale (V) para 
Verdadeiro ou (F) para Falso. 

 
(   ) Abrangência significa tratar de uma gama de 

características em vez de simplesmente reunir 
materiais para serem classificados. 

(   ) Flexibilidade significa permitir interfaces entre os 
diversos tipos de classificação, de modo a obter 
ampla visão do gerenciamento do estoque. 

(   ) Praticidade significa que a classificação deve ser 
direta e simples. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(A) V / V / V 
(B) F / V / V 
(C) V / F / V 
(D) V / V / F 

 

35. O arquivamento de nomes obedece a 13 regras, 
chamadas regras de alfabetação. Assinale a alternativa 
que apresenta corretamente uma delas. 

 
(A) Nos nomes de pessoas físicas, considera-se o último 

sobrenome e depois o prenome. Exemplo: Maria 
Dolores Barbosa, arquiva-se “Barbosa, Maria 
Dolores”. Quando houver sobrenomes iguais, 
prevalece a ordem alfabética do prenome. 

(B) As iniciais abreviativas de prenome não têm 
precedência na classificação de sobrenomes iguais. 
Exemplo: N. Vieira e Natália Vieira arquiva-se na 
seguinte ordem “Vieira, Natália e Vieira, N”. 

(C) Os artigos e preposições sempre são considerados. 
Exemplo: Paulo da Silva e Mariana de Andrade 
arquiva-se na seguinte ordem “Da Silva, Paulo e De 
Andrade, Mariana”. 

(D) Os sobrenomes que exprimem grau de parentesco 
são tidos como parte integrante do último sobrenome 
e são considerados na ordenação. Exemplo: Marcos 
Paulo Júnior e Carlos Henrique Neto, arquiva-se na 
seguinte ordem “Júnior, Marcos Paulo e Neto, Carlos 
Henrique”. 

36. Sobre as corretas definições e atribuições do almoxarifado, 
analise as proposições abaixo. 

 
I. O almoxarifado de uma empresa é o local onde são 

armazenados e conservados materiais, de forma 
organizada, permitindo que os produtos estejam 
disponíveis sempre que forem solicitados. Assume 
um papel importante na gestão de materiais, 
influenciando até mesmo nos resultados financeiros 
da empresa, uma vez que material em estoque 
significa recursos financeiros em estoque. 

II. Cabe ao almoxarifado manter o controle de todas as 
operações realizadas no recebimento dos materiais, 
na sua armazenagem e distribuição. Esse controle 
precisa fornecer, a qualquer momento, as 
quantidades dos materiais que se encontram à 
disposição em processo de recebimento, as 
devoluções aos fornecedores e as compras recebidas 
e aceitas.  

III. A requisição de material é uma rotina específica do 
setor, voltada para controlar e disciplinar o uso de 
materiais pelos demais setores e definir elementos 
básicos da área comercial, através do controle 
estatístico das atividades de vendas. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

37. O manuseio de materiais se distingue do transporte por ser 
realizado em pequenas distâncias com a movimentação de 
pequenas unidades. Sobre as especificidades do manuseio 
e seus equipamentos, analise as proposições abaixo. 

 
I. O manuseio de materiais deve ser realizado de forma 

a manter a integridade do produto e a evitar perdas 
ao longo da execução da atividade, pois, mesmo 
sendo responsável por pequenos movimentos, 
pequenas perdas repetidas por várias vezes, se 
somadas, podem causar um elevado impacto nos 
custos. 

II. Os equipamentos para manusear materiais podem 
ser divididos em manuais, em que a movimentação 
está associada à capacidade física do operador (por 
exemplo, transpaleteira), mecânicos (como 
empilhadeira) e automáticos. 

III. Os transportadores de roletes livres são utilizados 
para a movimentação entre postos de trabalho ou 
deslocamentos em pequenas distâncias. Tem como 
desvantagem não permitir a combinação da 
movimentação com outras atividades, tais como: 
seleção, estocagem temporária, inspeção ou 
preparação de lotes para a expedição. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
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38. Devem existir procedimentos adequados para 
armazenagem de substâncias / produtos químicos e 
demais materiais considerados perigosos. Acerca do 
assunto, analise as proposições abaixo. 

 

I. O almoxarifado deve ser organizado de acordo com a 
compatibilidade das substâncias e produtos químicos, 
devendo os cianetos serem armazenados em local 
confinado, com ventilação adequada, separado das 
demais substâncias e produtos químicos. 

II. As prateleiras e pisos devem ser demarcados e 
sinalizados quanto aos locais destinados às 
substâncias e produtos químicos. 

III. Bombonas e recipientes que contêm líquidos devem 
ser armazenados na prateleira de nível mais baixo. 

 

 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

39. Dados os nomes abaixo, assinale a alternativa que 
apresenta a correta forma e ordem de arquivamento de 
acordo com as regras de alfabetação. 

 

Mariana Villa-Lobos 
Ana Paula de Santa Rita 
Rodrigo Marques d’Almeida 

 

(A) d’Almeida, Rodrigo Marques 
De Santa Rita, Ana Paula  
Lobos, Mariana Villa- 

(B) Almeida, Rodrigo Marques d’ 
Lobos, Mariana Villa- 
Santa Rita, Ana Paula de  

(C) Almeida, Rodrigo Marques d’ 
Santa Rita, Ana Paula de  
Villa-Lobos, Mariana  

(D) Almeida, Rodrigo Marques d’ 
Rita, Ana Paula de Santa 
Villa-Lobos, Mariana 

 

40. No que se refere aos conceitos básicos sobre arquivo, 
analise as proposições abaixo e assinale (V) para 
Verdadeiro ou (F) para Falso. 

 

(   ) A administração dos arquivos correntes oficiais tem 
por objetivo fazer com que os documentos sirvam às 
finalidades para as quais foram criados, da maneira 
mais eficiente e econômica possível, e concorrer para 
a destinação adequada dos mesmos, depois que 
tenham servido a seus fins.  

(   ) Os documentos são eficientemente administrados 
quando, uma vez necessários, podem ser localizados 
com rapidez e sem transtorno ou confusão; quando 
conservados a um custo mínimo de espaço e 
manutenção enquanto indispensáveis às atividades 
correntes; e quando nenhum documento é 
preservado por tempo maior do que o necessário a 
tais atividades. 

(   ) Os objetivos de uma administração eficiente de 
arquivos só podem ser alcançados quando se 
dispensa atenção aos documentos desde sua criação 
até o momento em que são transferidos para um 
arquivo de custódia permanente ou são eliminados.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(A) V / V / F 
(B) F / V / V 
(C) V / V / V   
(D) V / F / F 

 
 
 
 

 
 


