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CADERNO DE PROVAS 
 
 
 

 
1 – A prova terá a duração de três horas, incluindo o tempo 
necessário para o preenchimento do gabarito. 
2 – Marque as respostas no caderno de provas, deixe para 
preencher o gabarito depois que terminar a prova. O gabarito deve 
ser preenchido com caneta de tinta preta ou azul. 
3 – O gabarito não será substituído em nenhuma hipótese. 
4 – Não amasse, dobre ou rasgue seu gabarito. 
5 – Será anulada a questão cuja resposta contiver rasura, estiver 
em branco ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 
6 – Ao receber a ordem do Fiscal de Sala para o início da prova 
confira este caderno com muita atenção. 
7 – Durante a prova não será admitida qualquer espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer espécie de equipamento (calculadora, 
celular, pager, bip, etc.). 
8 – Ao terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala seu 
gabarito e o seu caderno de provas.  
9 – Não se esqueça de preencher no gabarito o seu número de 
inscrição, o número de sua sala de prova e sua assinatura. 
10 – O candidato só poderá entregar seu gabarito depois de 
decorrida uma hora do início das provas. 

 
 
 

REALIZAÇÃO: AMN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

                                     Anos Estéreis 
 
     No longínquo ano de 1933, juntei minhas pequeninas coisas e 
deixei Coqueiros, a abençoada terra onde desabrochara a flor de 
todas as ilusões e fantasias de minha infância e adolescência. 
     Saí vagarosamente e triste. Antes de transpor uma curva da 
estrada que afastaria de minha retina a visão daquele mundo 
paradisíaco, parei e contemplei-o emocionado. Infinito pesar 
afogava-me o peito. Sentia deixar para trás não apenas o risonho 
lugar e a família, mas também a própria felicidade. 
     Não havia outra alternativa. Ficar trabalhando na lavoura, 
empunhando uma enxada a vida inteira, sem nenhuma perspectiva, 
ou procurar novos horizontes. Com quase dezenove anos, já era 
tempo de buscar definições, escolher uma profissão, quem sabe 
encontrar um meio de estudar, o grande sonho de minha vida. 
Naquele momento uma só opção: aprender o ofício de alfaiate com 
o mano José. 
( Morais, Mário Marcos de.”Coqueiros e outras Histórias.) 
 
1- Daquele mundo paradisíaco. Que significado tem apalavra 
em destaque: 
 
A) Que o mundo rural onde vivia era muito parado. 
B) Um mundo difícil de viver. 
C) Um mundo encantado e feliz. 
D) Um mundo de parasitas. 
 
2 - No primeiro parágrafo do texto, encontramos: 
 
A) Três adjetivos 
B) Cinco numerais 
C) Dois substantivos próprios 
D) Cinco verbos 
 
 
 
 
 
 
 
 

[DP1] Comentário: 01 – 
LETRA C 

[DP2] Comentário: 02 – 
LETRA A 
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3 - Numere de acordo os tempos verbais e assinale a 
alternativa correta. 
 
1- José almoçava cedo.     (   ) pretérito imperfeito do indicativo 
2- Ele pediria socorro.       (   ) futuro do pretérito indicativo.     
3- Você estudou muito.     (   ) presente do indicativo 
4- Ela não ouve bem.         (   ) pretérito perfeito do indicativo. 
 
A) 1,2,4,3 
B) 2,1,4,3 
C) 3,4,2,1 
D) 4,3,2,1 
 
4 - Qual a oração sem sujeito? 
 
A) Na escola, falaram mal de você. 
B) Ninguém se apresentou na hora certa. 
C) A noite caiu serenamente. 
D) Hoje faz dez anos de sua morte.  
 

[DP3] Comentário: 03 – 
LETRA A 

[DP4] Comentário: 04 – 
LETRA D 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
05 – Sobre os sistemas básicos de localização de estoques, 
pode-se afirmar: 
 
A) Não se devem agrupar itens de utilização semelhante. 
B) Os itens de giro rápido devem ser colocados em áreas mais 
remotas do depósito. 
C) Os itens fisicamente semelhantes muitas vezes exigem suas 
próprias instalações de armazenamento e seu material de manuseio 
adequado. 
D) Agrupando itens funcionalmente relacionados, o pessoal 
encarregado do depósito não se torna familiarizado com as 
localizações do itens. 
 
06 - Assinale a alternativa considerada incorreta: 
 
A) Muitos erros ocorrem por causa de identificações incorretas. 
Quando se recebe um item, deve-se fazer uma identificação 
adequada do pedido de compra, do número da peça e da 
quantidade. Quando os produtos são armazenados, a localização 
deve ser precisamente especificada. 
B) Quando houver prateleiras e estruturas no depósito, a altura 
máxima deverá considerar o peso dos materiais. 
C) Os estoques devem ser mantidos em locais seguros, com o 
acesso ilimitado. 
D) O pessoal dos almoxarifados deve ser bem treinado no 
manuseio, no armazenamento dos materiais e no registro das 
transações. 
 
07 - É causa de erro nos registros de estoque: 
 
A) Retirada de material sem autorização. 
B) Depósito com segurança. 
C) Pessoal bem treinado. 
D) Programa de verificação das contagens de estoque e das 
localizações. 
 
 
 
 

[DPB5] Comentário: 05 - 
SOLUÇÃO: C 
(“Administração de 
Materiais” – J.R. Tony Arnold 
– pág. 357).

[DPB6] Comentário: 06 - 
SOLUÇÃO: C (Alternativa A – 
B e D - os estoques devem 
ser mantidos em locais 
seguros, com o acesso 
limitado. “Administração de 
Materiais” – J.R. Tony Arnold 
– pág. 361). (Alternativa C - 
“Administração de Materiais 
– FACED – João José Viana – 
pág. 311)

[DPB7] Comentário: 07 - 
SOLUÇÃO: A 
(“Administração de 
Materiais” – J.R. Tony Arnold 
– pág. 362).
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08 - Complete o espaço em branco por um tipo de equipamento 
para manuseio de materiais e assinale posteriormente a 
alternativa correta: 
“__________________  podem mover materiais vertical e 
horizontalmente para qualquer ponto dentro de sua área de 
operação. Usam o espaço superior e são utilizados para mover 
itens grandes ou pesados. Dentro de sua área de operação, são 
bastante flexíveis. 
 
A) Guindastes. 
B) Esteiras. 
C) Pallets. 
D) Caminhões industriais. 
 
09 - Pode-se realizar uma avaliação dos estoques através dos 
métodos abaixo relacionados, exceto: 
 
A) Primeiro a entrar, primeiro a sair. 
B) Último a entrar, primeiro a sair. 
C) Custo médio. 
D) Mediana. 
 
10 - Sobre armazenamento de materiais, pode-se afirmar, 
exceto: 
 
A) Um método adequado para estocar peças e equipamentos, 
permite acelerar o ritmo dos trabalhos. 
B) O arranjo físico é a disposição a ser dada às diversas seções de 
um depósito dentro de cada seção. 
C) Uma sugestão prática, no objetivo de melhorar a circulação de 
materiais e de ganhar espaço é colocar escritórios de supervisores 
e instalações sanitárias em mezaninos, aproveitando-se a área útil 
por baixo deles. 
D) A única forma de embalagens são as caixas de papelão. 
 
11 - As maneiras mais comuns de estocagem de materiais 
podem ser assim generalizadas, exceto: 
 
A) Caixas. 
B) Pregos. 
C) Prateleiras. 
D) Empilhamentos 
 

[DPB8] Comentário: 08 - 
SOLUÇÃO: A 
(“Administração de 
Materiais” – J.R. Tony Arnold 
– pág. 403).

[DPB9] Comentário: 09 - 
SOLUÇÃO: D (Não existe 
mediana para avaliação de 
estoques. Os métodos são 
custo médio, peps, ueps, 
custo de reposição – 
“Administração de Materiais” 
– Marco Aurélio P. Dias – 
pág. 128).  
 
 

[DPB10] Comentário: 10 - 
SOLUÇÃO: D (existem mais, 
como tambores, fardos, 
recipientes plásticos, – 
“Administração de Materiais” 
– Marco Aurélio P. Dias – 
pág. 142 – 143-152). 

[DPB11] Comentário: 11 - 
SOLUÇÃO: B (caixas, 
prateleiras, racks, 
empilhamento – 
“Administração de Materiais” 
– Marco Aurélio P. Dias – 
pág. 176-177). 
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12 - Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Entre mercadorias e as paredes de um depósito de produtos são 
necessárias passagens que dêem acesso às instalações para 
combate a incêndios. 
B) As portas dos depósitos devem permitir a passagem de 
empilhadeiras carregadas. 
C) Os pisos dos depósitos devem ser construídos em concreto e 
suportar o peso dos materiais estocados, mas não permitindo o 
trânsito das empilhadeiras carregadas. 
D) Todo depósito deve ser preparado com equipamentos para 
combater incêndios. 
 
13 - Analise as proposições citadas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
     I – Almoxarifado é o local devidamente apropriado para 

armazenagem e proteção dos materiais de um 
estabelecimento. 

 II – Impedir divergências de inventário e perdas de qualquer 
natureza é o objetivo primordial de qualquer almoxarifado. 

 III – O almoxarifado deverá possuir instalações adequadas, 
bem como recursos de movimentação e distribuição 
suficientes a um atendimento rápido e eficiente. 

 IV – Rotinas rigorosas para a retirada dos produtos do 
almoxarifado preservarão os materiais armazenados, 
protegendo-os contra furtos e desperdícios. 

 
A) Se apenas as proposições II, III forem verdadeiras. 
B) Se apenas a proposição II for verdadeira. 
C) Se apenas as proposições I e II forem verdadeiras. 
D) Todas as proposições estão verdadeiras. 
 

[DPB12] Comentário: 12 - 
SOLUÇÃO: C (e permitindo o 
trânsito das empilhadeiras 
carregadas– “Administração 
de Materiais” – Marco Aurélio 
P. Dias – pág. 181-182).

[DPB13] Comentário: 13 - 
SOLUÇÃO: D (Todas as 
alternativas estão corretas – 
“Administração de Materiais 
– FACED – João José Viana – 
pág. 272-273)
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14 - Analise as assertivas e marque a alternativa correta: 
 
A) A eficiência de um almoxarifado depende do aumento das 
distâncias internas pelas cargas transportadas, do aumento do 
tamanho médio das unidades armazenadas e da melhor utilização 
de sua capacidade volumétrica.  
B) As fases do recebimento de materiais compreendem: entrada de 
materiais, conferência quantitativa, conferência qualitativa e 
regularização.  
C) As mercadorias leves devem permanecer na parte inferior das 
prateleiras ou estruturas do depósito.  
D) As mercadorias mais pesadas devem ser armazenadas nas 
barras superiores das estruturas ou prateleiras do depósito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C A A D C C A A D D 
11 12 13 14       
B C D B       

 

[DPB14] Comentário: 14 - 
SOLUÇÃO: B (Alternativa A - 
A eficiência de um 
almoxarifado depende da 
redução das distâncias 
internas pelas cargas 
transportadas e do 
conseqüente aumento das 
viagens de ida e volta. - 
“Administração de Materiais 
– FACED – João José Viana – 
pág. 275) (Alternativa B – 
todas corretas - 
“Administração de Materiais 
– FACED – João José Viana – 
pág. 275) (Alternativa C e D - 
Administração de Materiais – 
FACED – João José Viana – 
pág. 311)







