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PORTUGUÊS 

 
O texto a seguir servirá de base para as questões de 01 a 04: 
 
Meu avô foi um belo retrato do malandro carioca 
 
Este texto é sobre ninguém. Meu avô não foi ninguém. No 
entanto, que grande homem ele foi para mim. Meu pai era severo 
e triste, mal o via, chegava de aviões de guerra e nem me olhava. 
Meu avô, não. Me pegava pela mão e me levava para o Jockey, 
para ver os cavalinhos. Foi uma figura masculina carinhosa em 
minha vida. [...] 
Meu avô adorava a vida e usava sempre o adjetivo “esplêndido”, 
tão lindo e estrelado. A laranja chupada na feira estava 
“esplêndida”, a jabuticaba, a manga-carlotinha, tudo era 
“esplêndido” para ele, pobrezinho, que nunca viu nada; sua única 
viagem foi de trem a Curitiba, de onde trouxe mudas de pinheiros. 
“Esplêndidas...” [...] 
Meu avô não era ninguém. Mas nunca houve ninguém como ele. 

JABOR, Arnaldo. Amor é prosa, sexo é poesia. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2004, p.23 e 24 

 

QUESTÃO 01 

Não podemos afirmar sobre o texto: 
 
A) É um texto narrativo, cujo foco narrativo é de 1ª pessoa; 
B) No texto, o avô é caracterizado por meio do pronome 

ninguém, o que significa dizer que ele foi uma pessoa comum, 
não foi uma pessoa importante; 

C) O avô não é uma referência importante para o autor, uma vez 
que não era uma pessoa ilustre; 

D) O sentido da palavra pobrezinho, no texto, diz respeito ao fato 
da simplicidade do avô, que se maravilhava com as coisas 
comuns; 

E) Esplêndido significa no contexto “muito bom”, “maravilhoso”. 
 

QUESTÃO 02 

Há no texto um desvio da norma padrão. Assinale a opção que 
mostra a passagem em que o autor não utilizou as regras 
gramaticais.  
 
A) “A laranja chupada na feira estava ‘esplêndida’“; 
B) “sua única viagem foi de trem a Curitiba, de onde trouxe 

mudas de pinheiros.”; 
C) “No entanto, que grande homem ele foi para mim.”; 
D) “Foi uma figura masculina carinhosa em  minha vida ”; 
E) “Me pegava pela mão e me levava para o Jockey, para ver os 

cavalinhos.”. 
 

QUESTÃO 03 

Em: “No entanto, que grande homem ele foi para mim” O termo 
grifado exerce função morfológica de: 
 
A) Conjunção adversativa; 
B) Preposição; 
C) Conjunção concessiva; 
D) Locução prepositiva; 
E) Conjunção explicativa. 
 

QUESTÃO 04 

Na oração: “Mas nunca houve ninguém como ele” O sujeito da 
oração é classificado como: 
 
A) Sujeito simples; 
B) Sujeito composto; 
C) Sujeito desinencial; 
D) Oração sem sujeito; 
E) Sujeito indeterminado. 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 

Observe a tirinha: 
 

 
 
Observe o uso da palavra porque no primeiro quadrinho, analisando-a do ponto de vista gramatical. Assinale a opção em que não há erro 
no uso da palavra grifada: 
 
A) O assunto não foi discutido. Por que? 
B) Não sei o porque de sua dúvida em relação ao novo emprego; 
C) Por que você não atendeu ao meu chamado? 
D) O caminho porque andas é muito perigoso; 
E) Não atendi o telefone por que não ouvi a chamada. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 06 

Com os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4, a quantidade de números com 
três algarismos que podemos formar é: 
 
A) 5; 
B) 24; 
C) 48; 
D) 60; 
E) 100. 
 

QUESTÃO 07 

Um número é divisível por 2 e 3, podemos afirmar que esse 
número: 
 
A) É impar; 
B) O algarismo das unidades só pode ser 2 ou 3; 
C) A soma dos seus algarismos é divisível por 5; 
D) Também é divisível por 6; 
E) Só pode ter dois algarismos. 
 

QUESTÃO 08 

Uma pesquisa foi realizada com 80 pessoas sobre a preferência 
entre os produtos A e B. 50 usam o produto A, 40 usam o produto 
B e 20 usam A e B. O número de pessoas que não usam nenhum 
dos dois produtos é: 
 
A) 10; 
B) 20; 
C) 30; 
D) 40; 
E) 50. 
 

QUESTÃO 09 

Dois médicos dão plantão no mesmo hospital. O primeiro trabalha 
12 horas e folga 12 horas, o segundo trabalha 12 horas e folga 24 
horas. Se seus plantões coincidiram hoje e estão saindo as 19:00 
horas, eles vão iniciar um novo plantão juntos novamente após: 
 
A) 12 hs; 
B) 24 hs; 
C) 36 hs; 
D) 48 hs; 
E) 60 hs. 
 

QUESTÃO 10 

Seu José deseja encher um tanque na forma de um 
paralelepípedo com dimensões 3m, 2m e 1m, com um balde cuja 
capacidade é de 15dm³. O número de baldes necessário para 
encher completamente o tanque é: 
 
A) 250; 
B) 300; 
C) 400; 
D) 500; 
E) 600. 
 
 
 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Sobre as eleições que ocorrerão no ano de 2012, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) As eleições serão destinadas, exclusivamente, à escolha de 

Prefeito e Vice Prefeito; 
B) Os eleitores terão a oportunidade de votar nos candidatos a 

Prefeito, Vereador e Deputado Estadual; 
C) As eleições serão destinadas, exclusivamente, à escolha de 

Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; 
D) Os eleitores terão a oportunidade de votar nos candidatos a 

Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Governador; 
E) As eleições serão destinadas apenas para a escolha de 

Vereadores e Deputados Estaduais. 
 

QUESTÃO 12 

O número de linhas de telefonia móvel (celular), no Brasil, cresce 
constantemente. Por uma decisão da Agência Nacional de 
Telecomunicações – Anatel, através da Resolução nº 553/10, 
para aumentar a disponibilidade de números de telefones móveis 
(celulares) e atender à crescente demanda de novos usuários, os 
números de telefone terão o nono dígito.  A partir do dia 29 de 
julho de 2012, os usuários de celular de uma determinada Capital 
e Região Metropolitana de um Estado do país, pertencente ao 
DDD 11, tiveram que acrescentar o dígito "9" à esquerda de todos 
os números atuais. Assinale a alternativa que indica a Capital e 
Região metropolitana onde a referida mudança inicialmente 
ocorreu: 
 
A) Fortaleza e Região Metropolitana de Fortaleza; 
B) Rio de Janeiro e Região Metropolitana do Rio de Janeiro; 
C) Juazeiro do Norte e Região Metropolitana do Cariri; 
D) São Paulo e Região Metropolitana de São Paulo; 
E) Porto Alegre e Região Metropolitana de Porto Alegre. 
 

QUESTÃO 13 

O dia 20 de julho de 2012 ficou marcado na imprensa 
internacional em virtude das 12 pessoas mortas e mais de 50 
feridos, pelo jovem James Homes, durante a estréia do filme 
“Batman – O cavaleiro das trevas ressurge”, em um cinema de 
Aurora, subúrbio de Denver, nos Estados Unidos da América. O 
fato trágico ficou conhecido como um “massacre” e levantou 
inúmeros debates na Política norte-americana, especialmente no 
que se refere à Segurança Pública. Assinale a alternativa que 
indica corretamente o Estado norte-americano onde ocorreu este 
massacre:       
 
A) Texas; 
B) Virgínia; 
C) Colorado; 
D) Nova Iorque; 
E) Califórnia. 
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QUESTÃO 14 

Marque a alternativa que aponta corretamente as Cidades do 
Brasil que sediarão a Copa do Mundo de 2014: 
 
A) Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), 

Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e 
Salvador (BA); 

B) Belém (PA) São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Porto 
Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e 
Salvador (BA); 

C) Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), 
Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Maceió (AL), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e 
Salvador (BA); 

D) Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), 
Porto Alegre (RS), Brasília (DF), São Luís (MA), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e 
Salvador (BA); 

E) Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), 
Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Aracajú (SE), Natal (RN), Recife (PE) e 
Salvador (BA). 

 

QUESTÃO 15 

Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que indica uma 
moeda corrente da Europa: 
 
A) Dólar; 
B) Euro; 
C) Real; 
D) Yuan; 
E) Peso. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Marque a opção em que consiste a melhor conceituação para 
Almoxarifado: 
 
A) Local destinado somente à guarda de peças e acessórios; 
B) Local destinado para guardar todos os produtos que não 

utilidade para a empresa; 
C) Local destinado à guarda e conservação de materiais, 

adequado à sua natureza, de uma determinada empresa; 
D) Local destinado para estocagem de materiais que se tornarem 

desnecessários; 
E) Local de armazenamento para qualquer tipo de material não-

reciclável. 
 

QUESTÃO 17 

O responsável pelo almoxarifado de uma empresa exerce várias 
atividades de rotina. Marque a opção que NÃO caracteriza uma 
atividade desse cargo: 
 
A) Distribuição de materiais; 
B) Estocagem de materiais; 
C) Compra de produtos; 
D) Recebimento de produtos; 
E) Controlar a demanda e o fornecimento de produtos. 
 

QUESTÃO 18 

A definição da sigla PEPS é: 
 
A) Produtos Especiais Para Sair; 
B) Primeiro a Entrar e Primeiro a Sair; 
C) Produtos Externos Para Somar; 
D) Primeiro a Entrar e Último a Sair; 
E) Produtos Enviados Para os Setores. 
 

QUESTÃO 19 

Fazem parte das características do perfil de um profissional do 
almoxarifado, EXCETO: 
 
A) Organização; 
B) Honestidade; 
C) Indisciplina; 
D) Ter bom raciocínio lógico; 
E) Lealdade. 
 

QUESTÃO 20 

Para uma melhor classificação dos materiais de um estoque é 
necessário um divisão bem organizada e criteriosa. Faz parte dos 
tipos de divisões clássicas de materiais, EXCETO: 
 
A) Divisão por preferência pessoal; 
B) Divisão por periculosidade; 
C) Divisão por perecibilidade; 
D) Divisão por tipo de demanda; 
E) Divisão por fornecedor. 
 

QUESTÃO 21 

São tipos de classificação de matérias, EXCETO: 
 
A) Catalogação; 
B) Normalização; 
C) Afeição; 
D) Codificação; 
E) Padronização. 
 

QUESTÃO 22 

Marque a opção que melhor mostra o motivo pelo qual foi criado 
o almoxarifado: 
 
A) A necessidade do homem em criar um estoque criterioso de 

materiais ou produtos, e conseqüentemente um maior controle 
dos mesmos; 

B) Guardar produtos descartáveis; 
C) Dividir os produtos em duráveis e não-duráveis; 
D) Estocar materiais com validade vencida; 
E) Armazenar produtos, sem nenhum critério. 
 

QUESTÃO 23 

Marque a opção que melhor descreve a definição de materiais 
críticos: 
 
A) São materiais de fácil acesso; 
B) São materiais que ocupam muito espaço; 
C) São materiais com utilização de difícil previsão, reposição de 

alto custo e de difícil fabricação; 
D) São materiais fáceis de serem repostos; 
E) São materiais fabricados dentro da própria empresa. 
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QUESTÃO 24 

A definição de materiais de estoque é:  
 
A) São materiais determinados pelo valor que eles foram 

comprados; 
B) São materiais baseados na demanda imprevisível; 
C) São materiais que determinam a visibilidade da empresa; 
D) São materiais para os quais são determinados critérios e 

parâmetros de ressuprimento automático; 
E) São materiais somente para estocagem. 
 

QUESTÃO 25 

São pontos importantes para o cadastro dos itens de uma 
empresa, EXCETO: 
 
A) Especificação; 
B) Codificação; 
C) Classificação; 
D) Distribuição; 
E) Julgamento. 
 

QUESTÃO 26 

Um bom fornecedor de materiais apresenta algumas 
características que são desejáveis, EXCETO: 
 
A) Pouco flexível; 
B) Ótimos prazos; 
C) Facilidade no pagamento; 
D) Produtos de boa qualidade; 
E) Bom relacionamento. 
 

QUESTÃO 27 

Marque a opção que mostra atribuições do almoxarifado: 
 
A) Aumentar o lucro da empresa. 
B) Administrar todos os setores da empresa. 
C) Guardar e proteger todos os materiais adquiridos pela 

empresa. 
D) Fazer a entrega livre e sem critério entre os setores da 

empresa. 
E) Responsável pelas compras de materiais e produtos. 
 

QUESTÃO 28 

A estrutura funcional de um almoxarifado é representada pelos 
seguintes componentes: 
 
A) Compra e recebimento; 
B) Estocagem e organização física superficial; 
C) Distribuição, recebimento, controle e armazenagem; 
D) Liberação e estocagem de produtos; 
E) Pagamento e solicitações. 
 

QUESTÃO 29 

NÃO faz parte das fases do processo de recebimento de um 
almoxarifado: 
 
A) Regularização; 
B) Conferência qualitativa; 
C) Entrada de materiais; 
D) Liberação imediata; 
E) Conferência quantitativa. 

QUESTÃO 30 

Consistem em equipamentos utilizados para a movimentação de 
materiais, EXCETO: 
 
A) Carrinhos; 
B) Guindastes; 
C) Empilhadeiras; 
D) Paleteiras; 
E) Cestas. 
 

QUESTÃO 31 

Qual a definição para estoque: 
 
A) Todo material que não está em uso, a espera de etiquetagem; 
B) Materiais que estão armazenados no almoxarifado de uma 

empresa; 
C) Material solicitado para compra; 
D) Todo material destinado a atender a demanda imprevisível da 

empresa; 
E) É o total da capacidade de armazenamento dentro de 

almoxarifado. 
 

QUESTÃO 32 

O estoque de segurança se define por: 
 
A) Quantidade máxima de material que gera algum custo pelo 

gasto excessivo do material; 
B) Quantidade mínima de material que deve ter em estoque, para 

cobrir eventuais atrasos de demanda; 
C) Materiais que, independente de qualquer coisa, devem existir 

em estoque; 
D) Materiais que existem no estoque por determinação do dono 

da empresa; 
E) Materiais que geram gastos desnecessários à empresa. 
 

QUESTÃO 33 

Em uma empresa, o almoxarifado tem como finalidade: 
 
A) Ajudar no estabelecimento de gestão necessária para a 

definição de políticas organizacionais; 
B) Estabelecer regras e políticas a serem implantadas, 

obedecendo as datas de pagamento; 
C) Criar critérios para a redução dos custos; 
D) Atender os interesses individuais de cada funcionário; 
E) Auxiliar na gestão de estoques de produção de uso contínuo e 

comum, e também atender as solicitações mediante cadastro. 
 

QUESTÃO 34 

A ideal distribuição dos produtos em um almoxarifado deve ser 
útil para: 
 
A) A facilidade em se encontrar aquele determinado produto 

procurado, através de uma etiquetagem por exemplo; 
B) Encontrar produtos de menores custos; 
C) Encontrar produtos danificados pelos funcionários; 
D) Localizar produtos importados; 
E) Localizar produtos de uso pessoal do dono da empresa. 
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QUESTÃO 35 

Faz parte das vantagens da classificação dos materiais, 
EXCETO: 
 
A) Eliminar a possibilidade de duplicidade de itens em estoque; 
B) Tornar a padronização efetiva, simplificando procedimentos; 
C) Deixar os materiais sem nenhum critério para procura; 
D) Facilitar a linguagem na área de organização de suprimentos; 
E) Facilitar a troca de serviços e cooperação entre as diferentes 

áreas de organização. 
 

QUESTÃO 36 

São informações proporcionadas pelo controle organizacional de 
um almoxarifado, EXCETO: 
 
A) Data da última aquisição; 
B) Dados cadastrais do fornecedor; 
C) Quantidades de materiais em estoques; 
D) Tamanho da caixa do produto; 
E) Preço médio do item controlado. 
 

QUESTÃO 37 

Em um almoxarifado, os materiais “recebidos” podem receber três 
identificações possíveis, são elas: 
 
A) Aprovado; aguardando inspeção; reprovado; 
B) Grande; pequeno; 
C) Líquido; gasoso; 
D) Caixa; saco; 
E) Reciclável; não reciclável. 
 

QUESTÃO 38 

A classificação de materiais consiste em: 
 
A) Fazer a limpeza dos materiais; 
B) Colocar os materiais empilhados; 
C) Aumentar o volume de vendas; 
D) Relacionar todos os itens de estoque, para facilitar e definir o 

melhor posicionamento dos mesmos; 
E) Dividir em materiais necessários e desnecessários. 
 

QUESTÃO 39 

A função “aquisição”, de um almoxarifado, serve para manter: 
 
A) As requisições de materiais autorizadas pelos próprios 

funcionários; 
B) Todos os materiais protegidos com segurança; 
C) Fluxo contínuo de material, para atender às necessidades 

operacionais de uma empresa; 
D) Identificar os materiais através de catálogos; 
E) Atualizar os documentos de compras. 
 

QUESTÃO 40 

No recebimento de materiais, é utilizado para transporte, o 
equipamento: 
 
A) Ponte rolante e empilhadeira; 
B) Carrinho de mão e patins mecânicos; 
C) Triciclo e talhas; 
D) Tratores e esteira; 
E) Automóveis e guindastes. 

QUESTÃO 41 

A forma mais comum de armazenagem de materiais é: 
 
A) Armários; 
B) Estantes de madeira; 
C) Caixa de papelão; 
D) Sacos plásticos; 
E) Paletes. 
 

QUESTÃO 42 

Se tratando de inventário rotativo, a frequência correta que deve 
ser realizada tal tarefa é no período de: 
 
A) 1 vez a cada 15 dias; 
B) 1 vez por ano; 
C) 1 vez a cada 6 meses (item correto); 
D) 1 vez por mês; 
E) 1 vez por semana. 
 

QUESTÃO 43 

Em um almoxarifado, para o controle de um estoque de grande 
variedade de produtos e itens, a forma mais prática e simples 
leva o nome de: 
 
A) Estoque máximo; 
B) Estoque mínimo; 
C) Reposição rápida; 
D) Estoque seguro (item correto); 
E) Reserva. 
 

QUESTÃO 44 

O equipamento mais simples e clássico, para o transporte de 
material é: 
  
A) Moto elétrica; 
B) Escada; 
C) Carrinho; 
D) Empilhadeira; 
E) Palleteira motorizada.. 
 

QUESTÃO 45 

Em caso de incêndio dentro de um almoxarifado, algumas 
providências devem ser tomadas rapidamente, EXCETO: 
 
A) Caminhar lentamente até a mais próxima escada e sair com 

segurança; 
B) Não usar os elevadores; 
C) Acionar rapidamente o Corpo de Bombeiros; 
D) Proteger os olhos e a boca; 
E) Não atravessar um região em chamas. 
 

QUESTÃO 46 

Com relação ao documento nota fiscal, é correto afirmar que: 
 
A) Serve somente para vendas; 
B) È um documento importantíssimo para os procedimentos, 

emitido pelo fornecedor; 
C) Serve para uma cobrança; 
D) Comprova o pagamento de impostos; 
E) É apenas um aviso informativo. 
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QUESTÃO 47 

A conferência qualitativa garante: 
 
A) A adequação do material ao fim que se destina; 
B) A qualificação os funcionários do almoxarifado; 
C) A separação de produtos importados dos exportados; 
D) Os valores de cada produto; 
E) A nomenclatura de produtos. 
 

QUESTÃO 48 

São documentos envolvidos na regularização, EXCETO: 
 
A) Nota fiscal; 
B) Catálogos técnicos; 
C) Especificação de compra; 
D) Documento de contagem efetuada; 
E) Livro de ponto. 
 

QUESTÃO 49 

Significa codificar um material: 
 
A) Representar todas as informações necessárias, com base na 

classificação obtida do material; 
B) Dá preço a um material; 
C) Colocar o material em caixa; 
D) Classificar o material em necessário ou desnecessário; 
E) Devolver o material ao fornecedor. 
 

QUESTÃO 50 

O termo catalogação é definido por: 
 
A) O cadastramento de todos os itens existentes, de modo a não 

omitir nenhum deles; 
B) Separar os livros do almoxarifado; 
C) Protocolar a saída de materiais; 
D) Contar os itens importados; 
E) Definir pesos para os itens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




