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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

O fantasma da sede 
Má distribuição, poluição e conflito limitam 

acesso à água potável 
 

A água evapora dos oceanos, cai sobre a 
terra, aflui para os rios e correm de volta para o 
mar- e parece, assim, ser um recurso ilimitado. 
Mas apenas 2,5% da água do planeta é doce e a 
maior parte dela está congelada nos pólos. Assim, 
de toda água doce existente, apenas 0,6% pode 
ser hoje utilizada. Para piorar, mudanças 
climáticas podem alterar a distribuição dos locais e 
dos períodos de cheias, e a elevação do nível dos 
mares pode tornar salobra a água doce dos 
litorais. 

O ciclo hidrológico gera um fluxo constante 
de água, mas a qualidade está se deteriorando na 
mesma medida em que a população mundial 
continua a crescer. Mais de 1 bilhão de pessoas 
em 80 países não tem acesso à água doce 
confiável e, a cada dia, 25 mil morrem por causa 
de doenças associadas ao consumo de água de 
má qualidade. E, conforme se intensifica escassez 
da água, também aumentam os conflitos por ela – 
entre países que partilham um mesmo rio numa 
fronteira, por exemplo. Cada pessoa necessita de 
pelo menos meio litro de metro cúbico de água 
limpa por dia, para beber, cozinhar e manter a 
higiene pessoal. Mas um sexto da população 
mundial tem de se contentar com menos do que 
isso. Populações concentradas e poluição intensa 
geram escassez até mesmo nas regiões úmidas 
da África e da Ásia. Ainda que parte da água 
possa ser reaproveitada, muitas vezes é preciso 
antes submetê-la a algum tipo de processamento. 
Por outro lado, a maior parte da água para 
irrigação- que constitui o uso isolado mais 
importante- não pode ser reciclada. 

National Geographic Brasil, abril de 2001 
 
QUESTÃO 01 
Sobre o texto lido, marque a afirmação incorreta: 
 
A) O tópico abordado no primeiro parágrafo é o da 

má distribuição da água; 
B) Segundo o autor, à medida que a água vai se 

tornando escassa, aumentam os conflitos por 
causa dela; 

C) A poluição ambiental e o grande contingente 
populacional fazem com que mesmo regiões 
úmidas da África e da Ásia apresentem 
escassez de água; 

D) No segundo parágrafo, o autor afirma que o 
ciclo hidrológico gera um fluxo de água cuja 
qualidade é diretamente proporcional ao 
crescimento populacional; 

E) Em diversas passagens do texto o autor 
recorre a dados numéricos com o objetivo de 
justificar o seu ponto  de vista para convencer o 
leitor a respeito da verdade dos fatos. 

QUESTÃO 02 
Quanto à tipologia textual, podemos classificar o 
texto lido em: 
 
A) Narrativo; 
B) Descritivo; 
C) Dissertativo; 
D) Didático; 
E) Lúdico. 
 
QUESTÃO 03 
Marque a opção em que todas as palavras estão 
escritas de forma correta, sem apresentar erro de 
grafia: 
 
A) Deslize, repuzera, baliza e arrazoado; 
B) Vazar, assaz, catequizar e coalizão; 
C) Regozijo, verniz, hesitar e praseroso; 
D) Cizânia, catequeze, colonizar e humanização; 
E) Civilização, avareza, singeleza e quizesse. 
 
QUESTÃO 04 
Marque a opção em que as palavras acentuadas 
obedecem, respectivamente, a mesma regra de 
cada palavra do texto: água, hidrológico, países e 
também. 
 
A) Má, pássaro, juízes e também; 
B) Árduo, relâmpago, bônus e você; 
C) Mágoas, víssemos, viúvo e alguém; 
D) Proíbo, trôpego, incrível e além; 
E) Árduo, Atlântico, país e pé. 
 
QUESTÃO 05 
Como no subtítulo do texto :”...acesso à água 
potável” . O uso do acento indicativo da crase 
também é obrigatório em: 
 
A) Fiz uma excursão à Roma; 
B) Referia-me à sua irmã; 
C) Vou à casa depois da aula de ginástica; 
D) Os dois inimigos estavam face à face; 
E) Nossos atletas estão em condições 

semelhantes às dos americanos. 
 
QUESTÃO 06 
Marque a opção em que há erro na classificação 
da palavra grifada: 
 
A) O cego de Ipanema representava naquele 

momento todas as alegrias da noite escura da 
alma. (substantivo) 

B) Vou seguir-lhe os passos. (pronome 
possessivo) 

C) Vejo três meninas caindo rápido, enfunadas, 
como se dançassem. (conjunção) 

D) Não sabes o muito que te quero! (advérbio) 
E) Por outro lado, a maior parte da água para 

irrigação- que constitui o uso isolado mais 
importante- não pode ser reciclado. (pronome 
relativo) 
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QUESTÃO 07 
Observe o período do texto: “Ainda que parte da 
água possa ser reaproveitada, muitas vezes é 
preciso antes submetê-la a algum tipo de 
processo”. 
A oração grifada tem a seguinte classificação: 
 
A) Subordinada adverbial causal; 
B) Subordinada adverbial condicional; 
C) Subordinada adverbial concessiva; 
D) Subordinada adverbial conformativa; 
E) Oração principal. 
 
QUESTÃO 08 
Marque o item que apresenta erro de regência: 
 
A) Cheguei ao cinema meia hora depois dele; 
B) Simpatizava com a idéia de ser guarda 

municipal; 
C) Assistimos à inauguração da piscina; 
D) O juiz não perdoou o réu pelos delitos e julgou 

procedente a ação; 
E) O motorista não respeitava os sinais nem 

obedecia às normas de trânsito. 
 
QUESTÃO 09 
Assinale o item em que a concordância obedece à 
norma culta: 
 
A) Duzentas gramas de queijo são demais para 

fazer a torta; 
B) O país não dispõe de recursos bastantes para  

a obra; 
C) Seguem incluso os comprovantes solicitados; 
D) A paciência é necessário nessa situação; 
E) É proibido a entrada de estranhos. 
 
QUESTÃO 10 
Marque o item em que o significado da palavra 
grifada é inadequado à frase: 
 
A) A discrição como agia, mascarava  suas 

atitudes discriminatórias contra os mestiços; 
B) O perigo era iminente e ninguém percebia; 
C) Devemos ser fiéis ao cumprimento do dever; 
D) A incipiência do povo o faz escolher maus 

governantes; 
E) O mercantil estava sempre sortido. 
 
QUESTÃO 11 
A denominação do município de Pacatuba, 
originária da língua tupi, significa: 
 
A) Escassez de pacas; 
B) Movimento de pacas; 
C) Reino de pacas; 
D) Abundância de pacas; 
E) Refúgio de pacas. 
 
QUESTÃO 12 
A criação do município de Pacatuba deu-se 
através do desmembramento do município de: 
 

A) Fortaleza; 
B) Guaiúba; 
C) Itaitinga; 
D) Maracanaú; 
E) Maranguape. 
 
QUESTÃO 13 
A 57ª Zona Eleitoral sediada no município de 
Pacatuba é constituída: 
 
A) Pelo município de Pacatuba exclusivamente; 
B) Pelos municípios de Pacatuba e Guaiúba 

exclusivamente; 
C) Pelos municípios de Pacatuba e Itaitinga 

exclusivamente; 
D) Pelos municípios de Pacatuba, Guaiúba e 

Itaitinga exclusivamente; 
E) Pelos municípios de Pacatuba, Guaiúba, 

Itaitinga e Maranguape. 
 
QUESTÃO 14 
Assinale a opção que aponta de forma incorreta o 
nome de um dos distritos do município de 
Pacatuba: 
 
A) Senador Carlos Jereissati; 
B) Pavuna; 
C) Alto São João; 
D) Pacatuba (Sede); 
E) Monguba. 
 
QUESTÃO 15 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, a correta denominação do 
bioma do município de Pacatuba é: 
 
A) Serra; 
B) Litoral; 
C) Sertão; 
D) Cerrado; 
E) Caatinga. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 16 
Acerca das técnicas de organização de um 
almoxarifado, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Duas características que denotam a boa 

organização de um almoxarifado são a ordem e 
o asseio, que darão sempre a sensação de um 
serviço perfeito; 

B) As vias de acesso às prateleiras devem 
permanecer sempre em ordem e 
desimpedidas; 

C) Cestos para papéis usados, bem como latões 
para lixo deverão ser espalhados 
estrategicamente no almoxarifado e, 
diariamente, o seu conteúdo deverá ser 
removido para o competente destino; 

D) Os materiais de estoque devem ficar fora de 
ordem quando estiverem nos escaninhos; 
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E) Nos almoxarifados, deverá ser expressamente 
proibido fumar. 

 
QUESTÃO 17 
Com um almoxarifado em perfeitas e ideais 
condições de funcionamento, poder-se-á saber, a 
qualquer momento, inúmeras informações sobre o 
material em estoque. Sabendo disso marque a 
opção que NÃO contém uma dessas possíveis 
informações: 
 
A) Média do consumo diário, mensal ou anual; 
B) Preços unitários e preços médios dos produtos; 
C) Número de servidores da Administração 

Pública municipal; 
D) A posição exata de um material em estoque; 
E) Variações dos preços correntes no mercado. 
 
QUESTÃO 18 
O funcionamento de um almoxarifado deverá se 
orientar pelo seguinte princípio: 
 
A) Transitoriedade do estoque, para que não haja 

desperdício nem falta de materiais, 
comprometendo o trabalho de órgãos que 
dependam desses materiais; 

B) Perenidade do estoque, tendo em vista que o 
número de materiais em estoque deverá ser 
sempre superior à demanda; 

C) Eternidade do estoque, pois é uma medida 
cautelosa a existência eterna de determinados 
materiais; 

D) Descontrole do estoque, pois o grande número 
de materiais armazenados jamais permitirá um 
rigoroso controle; 

E) Variação do estoque. 
 
QUESTÃO 19 
São funções de um almoxarifado:  
 
A) Comprar, vender, alugar e emitir nota fiscal; 
B) Comprar, receber, guardar e distribuir; 
C) Negociar, comprar, vender e lucrar; 
D) Arrendar, alugar, usufruir e negociar; 
E) Criar, gerir, inovar e lucrar. 
 
QUESTÃO 20 
Acerca da padronização de materiais, assinale V 
(verdadeiro) ou F (falso) para os enunciados 
abaixo e, a seguir, marque a alternativa correta: 
 
(   ) A padronização de materiais tem como 

principal finalidade a eliminação de variedades 
desnecessárias, evitando, desta forma, os 
desperdícios e as sobras; 

(   ) Somente a especificação perfeita de um 
material pode dar origem a uma boa 
padronização; 

(   ) A padronização facilita as operações de 
administração que se relacionam com a 
previsão, organização, direção e controle. 

 
A) V, V, V; 

B) F, F, F; 
C) V, F, F; 
D) F, V, V; 
E) V, F, V. 
  
QUESTÃO 21 
Acerca da especificação de materiais assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) Especificar significa descrever detalhadamente 

o aspecto físico de um material; 
B) A especificação deverá ser sempre dada 

verbalmente, evitando-se, assim, a má 
compreensão ou a interpretação errônea; 

C) A especificação correta de um material é a 
base segura para uma padronização perfeita e 
uma codificação eficiente; 

D) As especificações podem ser extrínsecas ou 
intrínsecas; 

E) A especificação define os requisitos mínimos a 
que devem obedecer os materiais, tendo em 
vista a qualidade e a segurança. 

 
QUESTÃO 22 
Acerca da conservação de materiais, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) Os materiais devem ser protegidos contra as 

enchentes, fogo e excesso de umidade através 
de medidas adequadas de estocagem; 

B) Não é aconselhável a instalação de 
almoxarifados em subsolos, pois estes 
geralmente são ambientes abafados, sem 
ventilação e iluminados por luz artificial; 

C) Os almoxarifes não precisam fazer o controle 
dos materiais que entram e saem do 
almoxarifado, pois esta tarefa é da incumbência 
da unidade administrativa que solicitou ou 
encaminhou os materiais; 

D) A corrosão, a ferrugem e a oxidação são os 
maiores inimigos dos almoxarifados, devendo o 
almoxarife adotar técnicas e medidas para 
combatê-las; 

E) É função do almoxarife zelar pela conservação 
dos materiais que se encontram no 
almoxarifados. 

 
QUESTÃO 23 
Acerca das técnicas de organização de um 
almoxarifado, assinale V ( verdadeiro) ou F (falso)  
para os enunciados abaixo e, a seguir, marque a 
opção correta: 
 
(   ) Os materiais de menor peso devem ser 

colocados na parte superior das prateleiras e 
os de menor peso na parte inferior; 

(   ) Os materiais de maior saída devem ficar nas 
partes nos locais mais baixos das prateleiras, 
evitando-se, assim, o uso de escadas; 

(   ) Remédios e gêneros alimentícios deverão ser 
estocados nas áreas menos ensolaradas dos 
almoxarifados, já os materiais inflamáveis 
deverão ficar nas áreas mais ensolaradas. 
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A) F, F, F; 
B) V, V, F; 
C) F, F, V; 
D) V, V, V; 
E) V, F, V. 
 
QUESTÃO 24 
Marque a alternativa correta acerca da 
codificação de materiais: 
 
A) A codificação de materiais, por ser muito 

complexa, não é uma boa técnica 
organizacional; 

B) A codificação de materiais tem como finalidade 
a adoção de códigos secretos apenas para os 
materiais de maior valor e só poderá ser 
implementada pelo ocupante do mais alto 
cargo da Administração Pública; 

C) A codificação de materiais é um sistema 
complexo que normalmente gera problemas 
nos procedimentos de entrada e saída de 
materiais; 

D) A codificação de materiais só deve ser aplicada 
nos almoxarifados onde haja estocagem de 
remédios, pois, sem esta técnica, o almoxarife 
não teria condições de identificá-los; 

E) A codificação permite, através da simples 
menção a um código, a exata identificação de 
um material, afastando-se, assim, a 
possibilidade de confusão na localização das 
diversas espécies de materiais existentes em 
um almoxarifado. 

 
QUESTÃO 25 
Acerca da requisição de materiais assinale, 
assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para os 
enunciados abaixo e, a seguir, marque a opção 
correta: 
 
(   ) A saída do material terá de ser efetuada por 

meio de requisições devidamente endossadas 
pelos responsáveis que irão utilizar os 
materiais; 

(   ) As requisições são elementos que comprovam 
a quem o material foi entregue; 

(   ) As requisições são imprescindíveis ao controle 
de materiais em qualquer tipo de almoxarifado. 

 
A) V, V, V; 
B) F, F, F; 
C) F, F, V; 
D) V, F, F; 
E) V, F, V. 
 
QUESTÃO 26 
O controle integral de materiais de um 
almoxarifado compreende tudo o que possa dizer 
respeito a um determinado material, abrangendo 
diversos aspectos desse, entre os quais NÃO 
está: 
 
A) A época em que foi adquirido o material; 
B) As condições em que o material foi adquirido; 

C) A época em que deverá ser utilizado o material; 
D) O fim  a que se destina o material; 
E) Nome de todos os sócios da empresa que 

forneceu o material. 
 
QUESTÃO 27 
Antes da entrada em estoque, o material deverá 
ser: 
 
A) Extraviado; 
B) Estornado; 
C) Conferido; 
D) Descartado; 
E) Consumido. 
 
QUESTÃO 28 
Ao encaminhar materiais recém adquiridos para o 
lugar onde serão estocados, o almoxarife deverá: 
 
A) Retirar todos os materiais das prateleiras e 

recolocá-los juntamente com os novos; 
B) Verificar se já existem materiais de igual 

espécie e, em havendo, deverá assegurar que 
os materiais mais antigos sejam usados ou 
fornecidos preferencialmente; 

C) Verificar se já existem materiais de igual 
espécie e, em havendo, deverá assegurar que 
os materiais recentemente adquiridos sejam 
usados ou fornecidos preferencialmente; 

D) Verificar se já existem materiais de igual 
espécie e, em havendo, deverá descartá-los, 
para uso somente dos novos; 

E) Colocar os materiais de maior saída na parte 
superior das prateleiras. 

 
QUESTÃO 29 
A quantidade de materiais em estoque no 
almoxarifado do “órgão X” da Administração 
Pública do Município “Y” deverá ser compatível 
com: 
 
A) A necessidade de consumo do órgão X; 
B) Ao número de distritos do Município Y; 
C) Ao número de habitantes do Município Y; 
D) Ao índice pluviométrico do Município Y; 
E) Ao número de veículos do órgão X. 
 
QUESTÃO 30 
A respeito da estocagem de gêneros alimentícios, 
marque a alternativa incorreta: 
 
A) É recomendável a estocagem de grandes 

quantidades de alimentos, mesmo excedendo à 
demanda, pois se trata de medida de 
precaução, evitando a escassez de alimentos 
em períodos de calamidade pública; 

B) Os locais destinados ao armazenamento de 
comestíveis não poderão ter goteiras que 
permitam a passagem de água e, 
consequentemente, da umidade; 

C) Os gêneros alimentícios jamais devem estar 
em contato com os muros e as paredes , quer 
seja divisórias ou não; 
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D) O clima exerce uma influência direta sobre a 
conservação dos alimentos; 

E) Sempre que possível os gêneros alimentícios 
deverão ser colocados em recipientes 
fechados, fora do alcance de insetos e 
roedores. 

 
QUESTÃO 31 
A respeito da estocagem de algodão, assinale V 
(verdadeiro) ou F (falso) para os enunciados 
abaixo e, a seguir, marque a opção correta: 
 
(   ) As pilhas de algodão empacotado deverão ser 

estocados em locais amplos, com espaços 
entre as pilhas, conservando-as separadas 
das paredes; 

(   ) As pilhas de algodão empacotado deverão ser 
protegidas da umidade do piso; 

(   ) Dever-se-á verificar cuidadosamente se o 
telhado do almoxarifado não possui goteiras, 
pois, em havendo, o material (algodão) ficaria 
comprometido para o uso a que se destina nos 
períodos de chuva. 

 
A) F, F, F; 
B) F, V, V; 
C) V, V,V; 
D) V, F, V; 
E) F, F, V. 
 
QUESTÃO 32 
Acerca da estocagem de materiais em geral, 
assinale V (verdadeiro) ou F (falso) e, a seguir, 
marque a opção correta: 
 
(   ) Tintas e materiais de pintura podem ser 

armazenados juntamente com produtos 
químicos e inflamáveis, adotando-se as 
devidas cautelas para evitar vazamentos; 

(   ) Chapas de alumínio devem ser armazenadas 
em posição vertical, evitando-se o contato de 
uma chapa com a outra, para que não ocorra a 
formação de manchas; 

(   ) A estocagem de lâmpadas fluorescentes não 
requer cuidados especiais, pois são materiais 
de fácil manuseio. 

 
A) V, V, V; 
B) V, V, F; 
C) F, F, F; 
D) F, V, F; 
E) F, V, V. 
 
QUESTÃO 33 
Trata-se de equipamento mecânico bastante útil 
em almoxarifados de grande porte: 
 
A) Guilhotina; 
B) Escavadeira; 
C) Empilhadeira; 
D) Fórceps; 
E) Estetoscópio. 
 

QUESTÃO 34 
Trata-se de item imprescindível à segurança de 
qualquer almoxarifado: 
 
A) Ar condicionado; 
B) Ventilador de teto; 
C) Interfone; 
D) Extintor de incêndio; 
E) Escada. 
 
QUESTÃO 35 
A eficiência nas solicitações de materiais 
encaminhadas a um almoxarifado depende de 
uma série de procedimentos a serem adotados 
tanto pelos solicitantes como pelo almoxarife. 
Nesse sentido, é correto afirmar: 
 
A) As solicitações devem ser verbais, quando 

realizadas pelo dirigente máximo do órgão a 
que o almoxarife está vinculado; 

B) É recomendável o uso de bilhetes e papéis 
avulsos, pois são documentos que garantem 
agilidade no atendimento das solicitações e 
não prejudicam a organização do almoxarifado; 

C) A entrega de um determinado material deve ser 
precedida ou acompanhada da respectiva 
anotação de baixa no estoque; 

D) As solicitações de materiais devem sempre ser 
acompanhadas de explicações sobre o uso que 
será dado ao material; 

E) As solicitações de material devem ser 
atendidas segundo a conveniência do 
almoxarife. 

 
QUESTÃO 36 
Os sistemas de codificação podem ser dos três 
seguintes grupos: 
 
A) Vermelho, branco e preto; 
B) Secretos, ultra-secretos e sigilosos; 
C) De acesso amplo, de acesso moderado e de 

acesso restrito; 
D) Primários, secundários e terciários; 
E) Alfabético, numérico e misto. 
 
QUESTÃO 37 
É atribuição do servidor responsável pela 
conferência dos materiais, exceto: 
 
A) Verificar se as quantidades constantes dos 

pedidos são compatíveis com as que estão 
sendo recebidas; 

B) Proceder à pesagem e medição dos materiais 
que não apresentarem a especificação desses 
dados; 

C) Proceder à contagem dos materiais 
armazenados em caixas ou sacos; 

D) Verificar a qualidade dos materiais que estão 
sendo recebidos; 

E) Reservar para seu próprio uso uma porção do 
material recebido.    
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QUESTÃO 38 
A abreviatura da medida de comprimento 
chamada decímetro é: 
 
A) dm; 
B) dam; 
C) dz; 
D) d; 
E) cx. 
 
QUESTÃO 39 
Qual das medidas abaixo não corresponde a uma 
medida de peso? 
 
A) Onça; 
B) Libra; 
C) Tonelada; 
D) Quilo; 
E) Polegada. 
 
QUESTÃO 40 
Qual das medidas abaixo não corresponde a uma 
medida de distância? 
 
A) Centímetro; 
B) Milímetro; 
C) Quilômetro; 
D) Grama; 
E) Hectômetro. 
 
QUESTÃO 41 
Qual das medidas abaixo não corresponde a uma 
medida de volume? 
 
A) Litro; 
B) Mililitro; 
C) Jarda; 
D) Metro cúbico; 
E) Galão. 
 
QUESTÃO 42 
A abreviatura da medida de corrente elétrica 
chamada ampère é: 
 
A) A; 
B) AM; 
C) Am; 
D) Ap; 
E) Ar. 
 
QUESTÃO 43 
Marque a única opção que não contém uma 
finalidade do DEPÓSITO: 
 
A) Estocagem; 
B) Consolidação; 
C) Transferência e transbordo; 
D) Segurança; 
E) Agrupamento. 
 
QUESTÃO 44 
O objetivo de um sistema de localização de 
materiais é o de estabelecer os meios necessários 

à perfeita identificação dos materiais estocados 
sob a responsabilidade do Almoxarifado. Nesse 
sentido, é necessária a utilização de: 
 
A) Esteiras rolantes; 
B) Somente estocagem horizontal; 
C) Sistema de iluminação adequado; 
D Auxiliares que memorizem cada local de 

estocagem; 
E Uma simbologia (codificação) representativa de 

cada local de estocagem. 
 
QUESTÃO 45 
Um tipo de embalagem indicada para produtos 
líquidos é: 
 
A) Fardo; 
B) Saco de pano; 
C) Tambor metálico; 
D) Caixote de fibra vegetal; 
E) Caixa de madeira. 
 
QUESTÃO 46 
Para armazenar algodão, a embalagem indicada 
é: 
 
A) Fardo; 
B) Saco de pano; 
C) Tambor metálico; 
D) Caixote de papelão; 
E) Caixote de madeira. 
 
QUESTÃO 47 
Com relação à movimentação de materiais, uma 
desvantagem dos carrinhos no manejo de cargas 
é: 
 
A) Alto custo; 
B) Serem barulhentos; 
C) Baixa velocidade de operação; 
D) Alto custo de manutenção; 
E) Exigirem mais mão-de-obra que equipamentos 

mecanizados. 
 
QUESTÃO 48 
Acerca da atitude a ser tomada pelo almoxarife, 
quando do recebimento de um pedido de 
determinado material que não conste do estoque, 
assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para os 
enunciados abaixo e, em seguida, marque a 
alternativa correta: 
 
(   ) O almoxarife deve justificar-se perante o 

cliente e mover ações para promover a 
reposição do estoque; 

(   ) O almoxarife deve emitir uma nova requisição 
de compras para o material solicitado; 

(   ) O almoxarife deve prever todos os itens que 
imagine possíveis de serem utilizados e prover 
o estoque. 

 
A) V, V, F; 
B) F, V, F; 
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C) F, F, V; 
D) V, F, F; 
E) F, V, V. 
 
QUESTÃO 49 
Marque a alternativa que contém requisitos que 
preenchem o perfil profissional daquele que 
trabalha em um almoxarifado: 
 
A) Improbidade, confiança e disciplina; 
B) Confiança, agilidade e senso de humor; 
C) Honestidade, confiança e disciplina; 
D) Flexibilidade, sensibilidade e iniciativa; 
E) Equilíbrio, fidelidade e indisciplina. 
 
QUESTÃO 50 
Destina-se a controlar o material no próprio local 
em que está estocado, sendo movimentado(a) a 
cada vez que o material é retirado ou, de forma 
inversa, quando é registrada uma nova entrada. 
Estamos falando do (a): 
 
A) Livro Caixa; 
B) Livro Razão; 
C) Duplicata; 
D) Ficha de prateleira; 
E) Nota promissória. 
 
 







