
Concurso Público/2012

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 -  A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo de preenchimento 

do cartão de respostas.

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a 
ela não retornar, será eliminado.

3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na 
sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata 
de suas respectivas assinaturas.

4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões, pois a 
imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em  
http://concursos.biorio.org.br 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém  

40 questões objetivas, está completo.

2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 4 (quatro) opções e somente 
uma correta.

3 -  Confira se seus dados e o cargo escolhido, indicados no cartão de 
respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local. Terminada a 
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço 
apropriado.

4 -  Confira atentamente se o número que consta neste caderno de 
perguntas é o mesmo do que consta em seu cartão de respostas. Se 
notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal ou ao 
Chefe de Local.

5 -  Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 - Para cada questão objetiva são apresentadas quatro alternativas de 
respostas, apenas uma das quais está correta. Você deve assinalar 
essa alternativa de modo contínuo e denso.

7 -  Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

Técnico de Almoxarifado

AGENDA 

l 23/04/2012, divulgação do gabarito 
da Prova Objetiva: 
http://concursos.biorio.org.br 

l 26/04/2012, disponibilização das 
Imagens dos Cartões Respostas das 
Provas Objetivas

l 26 e 27/04/2012, recursos contra 
formulação e conteúdos da Prova 
Objetiva na Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

l 09/05/2012, divulgação do resultado 
da análise dos recursos da Prova 
Objetiva. 

l 14/05/2012, divulgação do Resultado 
Final da Prova Objetiva. 

l Informações: 

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
 
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

E-mail: 
resende2012@biorio.org.br

Código: TAX08

Caderno: 1   Aplicação: Manhã
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto:

GIRAFA

 Leio que no Jardim Zoológico há uma girafa, 
macho e triste, chamada Santoro, que matou a companheira 
e por sua vez está morrendo de tristeza. Ao lado da notícia, 
uma foto do animal: o pescoço infinito ergue contra as 
nuvens do céu uma cabeça de fábula. É a própria imagem 
da solidão.
 Todo homem solitário é uma girafa. Perdoem 
se deliro, mas é. Como veem, discordo de Kafka, que 
transformou um homem solitário em inseto. Há os que 
viram inseto, admito, mas há os que atravessam as ruas 
vertiginosamente sós, com a cabeça nas nuvens. Se ser 
solitário é ser girafa, o que não será uma girafa solitária?
 Consulto o fascinante livro Mamíferos, editado 
pelo MEC, aprendo que nas horas de aflição as girafas 
gemem baixinho — é a sua fala. E, para confirmar minha 
intuição, leio que, por ter pescoço tão comprido, a girafa 
não consegue lamber o próprio corpo. É a companheira 
quem faz esse serviço para ela. Quer dizer que uma girafa 
solitária não se basta, nem pra se coçar. A forma diz tudo. 
O pescoço a distancia de si mesma. E penso com mais 
pena ainda na girafa Inocêncio Santoro, só, no Jardim 
Zoológico, fitando por cima das árvores um horizonte 
sem esperanças...

                             girafa                    farol
                                             gira
                                             sol          faro
                             girassol                           

 Mistura de bicho e planta, a girafa é quase um 
ente mitológico. Com sua forma antiga e onírica, ela 
parece vir de uma idade em que não apenas os homens 
mas a própria natureza gostava de sonhar.

(GULLAR, Ferreira. Melhores Crônicas de Ferreira 

Gullar. São Paulo: Global, 2004. p. 129-130.)

1 - Em “...ergue contra as nuvens do céu uma cabeça 
de fábula.”, o vocábulo em destaque possui  algumas 
expressões que representam sinônimos abaixo listadas, 
EXCETO UMA. Assinale-a:

(A) enredo alegórico;
(B) narração folclórica;
(C) historieta de fantasia;
(D) aventura verídica.

2 - Em “Perdoem se deliro, mas é.”, a palavra assinalada 
só poderá ser substituída sem qualquer prejuízo do sentido 
original da frase pelo seguinte verbo:

(A) desvario;
(B) grito;
(C) insisto;
(D) repito.

3 - “Todo homem solitário é uma girafa”. A figura de 
linguagem que se destaca na construção da frase é a:

(A) hipérbole;
(B) metáfora;
(C) ironia;
(D) antítese.

4 - Em “...o pescoço infinito ergue contra as nuvens do céu 
uma cabeça de fábula.”, há emprego da seguinte figura de 
linguagem:

(A) hipérbole;
(B) metáfora;
(C) ironia;
(D) antítese.

5 - O tema “girafa” na crônica de Gullar é uma espécie de 
imagem para ilustrar a seguinte questão sobre a condição 
humana:

(A) o desejo;
(B) a ira;
(C) a inveja;
(D) a solidão.

6 - Assinale a ÚNICA alternativa em que foram marcadas 
apenas palavras variáveis:

(A) “É a companheira quem faz esse serviço para ela.”
(B) “É a companheira quem faz esse serviço para ela.”
(C) “É a companheira quem faz esse serviço para ela.”
(D) “É a companheira quem faz esse serviço para ela.”

7 - Todas as palavras foram corretamente identificadas 
quanto à sua classe gramatical, EXCETO UMA. 
Assinale-a:

(A) “Quer dizer que uma girafa solitária não se basta, 
nem pra se coçar.” (advérbio de negação)

(B) “Quer dizer que uma girafa solitária não se basta, nem 
pra se coçar.” (conjunção)

(C) “Quer dizer que uma girafa solitária não se basta, 
nem pra se coçar.” (substantivo)

(D) “Quer dizer que uma girafa solitária não se basta, nem 
pra se coçar.” (pronome possessivo)
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8 - Em “...aprendo que nas horas de aflição as girafas 
gemem baixinho...”, a oração em destaque exerce o 
mesmo valor de um:

(A) adjetivo;
(B) substantivo;
(C) advérbio de lugar;
(D) advérbio de tempo.

9 - Assinale a ÚNICA alternativa em que foi corretamente 
identificada a função sintática do termo em destaque:

(A) “Mistura de bicho e planta, a girafa é quase um ente 
mitológico.” (adjunto adnominal)

(B) “Mistura de bicho e planta, a girafa é quase um ente 
mitológico.” (objeto direto)

(C) “Mistura de bicho e planta, a girafa é quase um ente 
mitológico.” (núcleo do sujeito)

(D) “Mistura de bicho e planta, a girafa é quase um ente 
mitológico.” (vocativo)

10 - “Leio que no Jardim Zoológico há uma girafa, 
macho e triste...”. A oração destacada é classificada como:

(A) oração principal;
(B) oração coordenada assindética;
(C) oração subordinada adverbial de lugar;
(D) oração subordinada substantiva objetiva direta.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11 - A negação de “João gosta de música e de festa” é:

(A) João não gosta de música ou não gosta de festa;
(B) João não gosta de música nem de festa;
(C) João gosta de música ou não gosta de festa;
(D) João não gosta de música ou gosta de festa.

12 - Se é verdade que “Todo fluminense é orgulhoso” 
então o seguinte argumento é verdadeiro:

(A) como Pedro não é fluminense, então não é orgulhoso;
(B) como Joaquim não é orgulhoso, então é fluminense;
(C) como João não é orgulhoso, então não é fluminense;
(D) como Mário é orgulhoso, então é fluminense.

13 - Observe a sequência:   12,  21,  30,  39, ... O próximo 
termo é:

(A) 45;
(B) 48;
(C) 50;
(D) 53.

14 - A mensagem secreta “UFN KPHP  IPKF”, escrita 
num código simples, foi facilmente decodificada e 
significa: “TEM JOGO HOJE”. Assim, a mensagem 
“POUFN GBMIPV”, escrita no mesmo código, pode ser 
decodificada como:

(A) ONTEM FALHOU;
(B) MATEM MOSCAS;
(C) CONTEM COMIGO;
(D) LUTEM MUITO.

15 - O número de bactérias numa cultura dobra a cada 
hora. Assim, o número de bactérias agora existentes 
chegará a mais de 100 vezes o número atual daqui a:

(A) 6 horas;
(B) 7 horas;
(C) 50 horas;
(D) 51 horas.

16 - Numa sala estão reunidos seis técnicos e quatro 
engenheiros. Se três pessoas diferentes forem sorteadas 
ao acaso, a chance de que as três sejam técnicos é igual a:

(A) uma em três;
(B) uma em quatro;
(C) uma em cinco;
(D) uma em seis.

17 - Um elevador tem carga máxima permitida (ou seja, 
a soma dos pesos de todos os passageiros e outras cargas) 
de 720 kg. Se, num determinado momento, a média dos 
pesos das x pessoas que estão no elevador é de 75 kg, não 
há cargas adicionais, e a carga máxima permitida não foi 
ultrapassada então x é no máximo igual a:

(A) 7;
(B) 8;
(C) 9;
(D) 10.

18 - Sabendo que x e y são números naturais tais que 3x é 
par e x + y é impar, então concluímos que:

(A) x é par e y é par;
(B) x é impar e y é par;
(C) x é par e y é impar;
(D) x é impar e y é impar.
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19 - Há dois anos, André tinha o dobro da idade de 
Bernardo. Daqui a 13 anos, Bernardo terá a idade que 
André tinha há dois anos. O produto das idades atuais dos 
dois é igual a:

(A) 450;
(B) 496;
(C) 527;
(D) 544.

20 - Observe a sequência:

5, 10, ? , 26, 37, 50, ...

A interrogação é corretamente substituída por:

(A) 17;
(B) 18;
(C) 20;
(D) 21.

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21 - A administração de materiais moderna é conceituada 
e estudada como um sistema integrado em que diversos 
subsistemas próprios interagem para constituir um 
todo organizado. Dentre esses subsistemas, aquele 
responsável pela verificação da aplicação das normas e 
dos procedimentos estabelecidos para o funcionamento 
da administração de materiais em toda a organização é 
chamado:

(A) padronização e normalização;
(B) inspeção de suprimentos;
(C) inspeção de recebimento;
(D) classificação de material.

22 - O estoque é o conjunto de mercadorias, materiais ou 
artigos existentes fisicamente no almoxarifado à espera 
de utilização futura e que permite suprir regularmente os 
usuários, sem causar interrupções às unidades funcionais 
da organização. O estoque que sofre flutuações quanto 
a quantidade, volume, peso e custo em consequência de 
entradas e saídas é chamado de estoque:

(A) ativo;
(B) morto;
(C) empenhado;
(D) reservado.

23 - Uma das funções de um setor de controle de estoques é:

(A) efetuar compras para repor o estoque;
(B) controlar os estoques apenas em termos de quantidade 

e fornecer informações sobre a posição do estoque;
(C) manter inventários periódicos para avaliação das 

quantidades e estados dos materiais estocados;
(D) fazer a identificação apenas de itens danificados e 

comunicar ao setor de compras.

24 - Observe a curva abaixo, que apresenta o número 
de itens no estoque de uma empresa e o percentual de 
faturamento associado a esses itens.

 

O grupo de itens mais importantes, que dão sustentação 
às vendas, e, por isso, devem ser observados com mais 
atenção se encontram na região do gráfico indicada pela 
letra:

(A) A;
(B) B;
(C) C;
(D) D.

25 - Um produto possui consumo mensal de 30 unidades. 
O estoque mínimo a ser mantido desse produto se o 
consumo mensal passar para 45 unidades, sabendo que o 
atraso de reposição seja de 10 dias e o tempo de reposição 
é de 30 dias, é de:

(A) 20 unidades;
(B) 25 unidades;
(C) 30 unidades;
(D) 45 unidades.

26 - Dentro de um setor de materiais de uma empresa, 
o profissional responsável pelas atividades de recepção, 
locação e proteção das mercadorias, de modo a mantê-las 
sempre em perfeitas condições é o:

(A) controlador de estoque;
(B) atendente;
(C) balconista;
(D) estoquista.
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27 - A quantidade de itens em que quando atingida requer 
medidas especiais para que não ocorra ruptura no estoque 
é chamada de:

(A)  ponto de chamada de emergência;
(B)  ponto de compra;
(C)  ponto de venda;
(D)  ruptura de estoque.

28 - Os estoques de materiais em processamento são 
aqueles que:

(A) se referem aos materiais parcialmente acabados, cujo 
processamento está em algum estágio intermediário 
de acabamento e que se encontra também ao longo das 
diversas seções que compõem o processo produtivo;

(B) constituem os insumos e materiais básicos que 
ingressam no processo produtivo da empresa;

(C) constituem o estágio final de fabricação e já passaram 
por todas as fases;

(D) são constituídos por materiais que estão sendo 
processados ao longo das diversas seções que 
compõem o processo produtivo da empresa.

29 - No recebimento dos materiais solicitados, alguns 
aspectos deverão ser considerados. Um item que NÃO 
necessariamente deve ser conferido é:

(A)  o prazo de pagamento;
(B)  o prazo de entrega;
(C)  a quantidade de itens;
(D)  o responsável, na transportadora, pelo envio da 

mercadoria.

30 - É comum utilizar fluxogramas para representar os 
procedimentos normais de um almoxarifado, além de suas 
variações, alternativas ou falhas. Nestes fluxogramas, o 
símbolo que representa uma decisão a ser tomada ou uma 
pergunta a ser respondida, que podem gerar uma divisão 
do fluxo do diagrama, é o/a: 

(A) losango;
(B) triângulo; 
(C) quadrado;
(D) elipse.

31 - Observe a figura abaixo, que mostra o trecho de uma 
planta baixa de um almoxarifado.

A área de armazenagem indicada pela letra S é retangular, 
sendo delimitada pelos vértices A, B, C e D. Se os 
segmentos AB e AC medem, na planta, 1,50cm e 1,0cm, 
respectivamente, e a escala da planta é de 1:200, a área S 
vale:

(A) 0,75 m2

(B) 1,50 m2

(C) 2,50 m2

(D) 3,00 m2

32 - Uma dos métodos para classificação dos materiais 
em um almoxarifado é a classificação PQR. Esse método 
utiliza como critério fundamental de classificação

(A) o tamanho de cada item;
(B) distância de cada item ao consumidor;
(C) a popularidade de cada item;
(D) o valor consumido de cada item.

33 - Observe a relação de atividades abaixo, comuns em 
um almoxarifado:

I – Receber o requisitante de material;
II – Preencher documentação para liberação da mercadoria
III – Liberar material para o requisitante

Essas atribuições são típicas do:

(A) chefe de recebimento;
(B) responsável pela expedição;
(C) responsável pelo estoque e separação de pedidos;
(D) chefe do almoxarifado.
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34 - Leia atentamente o texto a seguir:

“É uma plataforma disposta horizontalmente para 
carregamento, constituída de vigas, blocos ou uma 
simples face sobre os apoios, cuja altura é compatível 
com a introdução dos garfos da emplilhadeira, e que 
permite o agrupamento de materiais, possibilitando o 
manuseio, a estocagem, a movimentação e o transporte 
num único carregamento”

A definição acima caracteriza um/a:

(A) granel;
(B) palete;
(C) container;
(D) estante.

35 - O critério de armazenagem de um material deve ser 
escolhido em função de suas características. O critério 
do tipo “FIFO” (first-in-first-out) que, em português, 
significa que o próximo item a sair deverá ser o que entrou 
primeiro (mais antigo) é fundamental para produtos:

(A) de baixa obsolescência;
(B) de difícil manuseio;
(C) de elevada rotatividade;
(D) perecíveis.

36 - A catalogação dos materiais é uma atividade 
importante para que se possa ter o conhecimento de todos 
os itens presentes em um almoxarifado. Essa atividade é 
facilitada quando se procura estabelecer pesos, medidas 
e formatos iguais para materiais que se destinam a um 
mesmo fim, de modo que não existam muitas variações 
entre eles. Esse princípio é conhecido como:

(A) padronização;
(B) normatização;
(C) organização;
(D) especificação.

37 - A eficiência de um sistema de transporte interno é 
conseguida quando são observados alguns princípios 
básicos para a movimentação de materiais. Pode-se dizer 
que um sistema de movimentação de materiais precisa ser 
revisto total ou parcialmente quando:

(A) as trajetórias dos materiais em movimentam nunca se 
cruzam;

(B) cargas superiores a 50kg são levantadas a mais de um 
metro com ajuda mecânica;

(C) homens estão manipulando e transportando cargas 
superiores a 40kg;

(D) os trabalhadores de produção não saem de seus postos 
para efetuar operações de transporte.

38 - Os produtos recebidos em um almoxarifado devem 
estar sempre acompanhados de nota fiscal emitida pela 
empresa fornecedora. Uma informação que é obrigatória 
nesta nota para fins de arrecadação de impostos e que a 
diferencia de um simples recibo é o:

(A) endereço do fornecedor;
(B) o CGC do fornecedor;
(C) o nome do produto recebido;
(D) a data de recebimento do produto.

39 - Os servidores municipais de Resende têm, dentre 
outros, os seguintes direitos, EXCETO:

(A) salário mínimo, fixado em lei federal, com reajustes 
periódicos;

(B) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 
convenção ou acordo coletivo e bilateral;

(C) décimo-terceiro e décimo-quarto salário com base na 
remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

(D) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 
um terço a mais do que o salário normal.

40 - Em relação ao servidor público municipal de Resende 
NÃO é correto afirmar que:

(A) o servidor público será aposentado compulsoriamente  
aos sessenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço;

(B) o servidor público será aposentado voluntariamente 
aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos 
trinta, se mulher, com proventos integrais;

(C) são estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os 
servidores nomeados em virtude de concurso público;

(D) o servidor público estável só perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado 
ou mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa.






