
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2013 
Provimento de Cargos Públicos do Quadro da Prefeitura do Município de Piracicaba. 

 

CADERNO DE QUESTÕES  
 

 

004 - Almoxarife 
 
 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 

 

1 Confira se o cargo descrito acima é o mesmo para o qual você se inscreveu.  

2 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES, que contém 50 questões objetivas, você recebeu o CARTÃO-
RESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova. 

3 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em 
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

4 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência, 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja 
danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

6 No CARTÃO-RESPOSTA, marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, 
preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco. 

7 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. 
Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A 
marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

8 O tempo disponível para esta prova é de 3 horas. 

9 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

10 Você somente poderá deixar o local de prova após 1 hora do início da aplicação da prova. 

11 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 

12 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. 

13 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a 
prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo observada. 

 

 
 

 
 
 

NOME:_________________________________RG:______________ 
 

GRUPO MAKIYAMA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto para as questões 01 a 06. 
 

Dando o troco 
(Alberto Villas) 

Quando a gente entra num supermercado pra pagar 9,90 
e dá uma nota de 10, a caixa sempre vem com essa: 

- Não tem 90 centavos? 
Quando você vai comprar alguma coisa e tira da carteira 

uma nota de 20, ela olha assustada e sempre solta essa: 
- Não tem menor? 
O Brasil é um país que não tem troco. E no país que não 

tem troco, não sei por que cargas d’água, ao invés de 
arredondar o preço, decidiram colocar tudo quebrado. Tudo 
nesse país custa 9,99, 19,99, 29,99. Já percebeu que você 
nunca vê uma coisa custando, por exemplo, 12 reais? Não. É 
11,99. O mais curioso é que o tal do 1 centavo não está em 
circulação há um bom tempo. Sei lá, acho que desde a copa 
de 2010 nunca mais se viu aquela moedinha minúscula de 1 
centavo. 

Outro dia fui numa dessas lojas gigantescas na Marginal 
Pinheiros e perguntei pra caixa se, em caso de um objeto 
custar 9,99 e o freguês der uma nota de 10 o que ela faz. Ela 
explicou que se o freguês insistir muito, fizer questão mesmo 
do troco, ela vai “lá no depósito” e busca a moeda de 1 
centavo. Ora, ao invés de ir no depósito buscar a moedinha 
não seria mais fácil ter um punhado delas dentro da gaveta 
do caixa? 

Todo mundo sabe que o tal do 99 é para enganar cliente. 
Uma vez vi uma mulher dizendo que um produto custava “19 
e pouco”. Na verdade, custava 19,99. Quer dizer, custava 19 
e muito. Mas para ela aquele 19,99 era muito, muito menos 
que 20 reais. O mais curioso de tudo é que agora as coisas 
custam 136,90. Ora, por quê 136,90? Para fingir que não 
custa 137? Qual é a diferença? 

Antigamente só algumas coisas tinham o preço quebrado. 
Agora não. É tudo. Uma empadinha pode custar 4,99, um 
cafezinho 3,99 e um estacionamento em São Paulo 9,99 a 
hora. Não é 10. É 9,99! Nos cartórios então, os preços 
quebrados fazem a festa. Uma autenticação? 2,91! Um 
reconhecimento de firma? 4,93! e por aí vai. Nos postos de 
gasolina a coisa fica pior ainda. O litro de gasolina custa 
2.513! Outro dia passei numa livraria e vi o preço  da caixa 
com todos os vinis dos Beatles: 3.399,90. E na porta de uma 
concessionária estava lá estampado o preço do carrão: 
61.999.90! 

Ultimamente tenho andado muito de ônibus e de graça. 
Dou uma nota de 10 reais pro cobrador, ele abre a gavetinha 
e me olha assustadíssimo. 

- Não tenho troco! 
Ótimo. Fico ali na frente sentadinho e na hora de descer 

pergunto a ele se já tem o troco pros meus 10 reais. 
- Nem pensar! 
Então desço pela porta da frente, sem o menor problema. 

Que vontade que tenho de chegar em algum lugar e 
perguntar quanto custa o litro do leite e o vendedor 
responder: 

Três reais! 
Exatos 3 reais redondinhos! Mas não é assim. O litro do 

leite custa 3,09. 
Espero que esses quebrados fiquem apenas nos preços 

porque já pensou daqui a pouco a Caninha se chamar 50,99, 
o uísque se chamar Vat 68.90, aquele velho seriado de TV 
passar a ser Casal 19.90, o banco virar Banco 23 horas e 59, 
a estrada americana mudar para Rota 65,99? Já pensou 
quando lembrarmos do saudoso carnavalesco, a gente 
lembrar do Joãosinho 29,99? 

Já pensou se um médico daqueles da antiga colocar o 
aparelhinho nas suas costas para medir o frêmito toraco-vocal 
e pedir: 

Fala 32,99! 
Já pensou? 

Questão 01 
No início do texto, o autor expressa sua indignação, 
indagando sobre  
A por qual motivo os estabelecimentos comerciais colocam 

preços quebrados nas mercadorias se ninguém vai querer 
comprá-las. 

B por que cargas d’água os estabelecimentos comerciais 
decidiram colocar o preço quebrado em tudo se o 
brasileiro sequer tem condições de comprar coisa alguma.  

C por que cargas d’água os estabelecimentos comerciais 
têm mania de arredondar o preço de tudo. 

D por qual motivo os estabelecimentos comerciais colocam 
preços fracionados nas mercadorias se eles, 
praticamente, nunca têm troco para dar ao cliente. 

E por que será que nesse país nunca se vê nada que custe 
menos de 12 reais. 

Questão 02 
De acordo com o texto, o autor desce pela porta da frente do 
ônibus e já não paga condução há um bom tempo 
A como forma de protesto contra os preços quebrados. 
B propositalmente, uma vez que ele sempre leva a nota de 

real do valor mais alto para pagar a passagem, sabendo 
que o cobrador não terá troco. 

C porque o cobrador sempre fica assustadíssimo ao olhar 
para ele, que já é idoso. 

D porque nunca há troco quando ele vai pagar a condução. 
E porque o cobrador não tem moedas de 1 centavo para o 

troco das pessoas de mais idade. 

Questão 03 
Sobre uma das lojas em que o autor foi, a sugestão que ele 
dá a respeito das moedinhas de 1 centavo é que a loja: 
A Providencie uma gaveta maior da que a já utilizada para 

guardar as moedinhas.  
B Guarde essas moedinhas na gaveta do caixa. 
C Guarde um punhado dessas moedinhas em um depósito, 

pois é mais fácil. 
D Providencie um depósito maior para guardar essas 

moedas.  
E Tire um punhado dessas moedinhas do caixa e dê para 

os clientes. 

Questão 04 
De acordo com o texto, o autor tem uma grande vontade de  
A que aquele velho seriado de TV passe a se chamar Casal 

19.90. 
B que existam Bancos 23 horas e 59 para que ele possa 

trocar seu dinheiro. 
C que o litro do leite custe, no máximo, 3,09. 
D ir a algum lugar e perguntar quanto custa o litro do leite e o 

vendedor responder: “Três reais e nove! Redondinhos!” 
E perguntar a um vendedor o preço do leite e este 

responder um valor exato, redondo, sem quebras. 

Questão 05 
 “Já pensou quando lembrarmos do saudoso carnavalesco, a 
gente lembrar do Joãosinho 29,99?” 
 

No trecho acima, a palavra em destaque (saudoso) exprime o 
sentido de alguém que: 
A Deixou muitas saudades. 
B É muito saudável. 
C Saúda as pessoas nos desfiles de carnaval. 
D Frequenta todas as festas de carnaval. 
E É descendente de sauditas. 

Questão 06 
Se transformássemos a palavra sublinhada na expressão 
“arredondar o preço”, em um SUBSTANTIVO, teríamos: 
A arredondeamento do preço 
B arredondância do preço 
C arredondação do preço 
D arredondamento do preço 
E arredondimento do preço 
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Questão 07 
Estão corretamente acentuadas todas as palavras expostas 
na alternativa: 
A anél, baú, sótão. 
B timidêz, régua, ânta. 
C ozônio, móvel, jatobá. 
D melância, dicionário, cântico. 
E cajú, almôço, bebê. 

Questão 08 
Qual a única alternativa cuja oração apresenta o uso 
CORRETO da crase? 
A Àquele rapaz é realmente muito bonito! 
B Tenho o grande sonho de ir à Cuba. 
C O novo prefeito terá bastante trabalho à fazer. 
D A sessão da ópera começa daqui à pouco. 
E O avião decolou exatamente às duas da tarde. 

Questão 09 
Leia as orações abaixo:   

I O vereador teve seus direitos políticos ___________ por 
corrupção. (cassados/caçados) 

II Meu violão precisa de um ___________ urgente, pois 
está quebrado. (conserto/concerto) 

III Zezinho sempre foi um _______ jogador de futebol. 
(mal/mau) 

 

Completa, correta e respectivamente, as lacunas das orações 
acima o exposto na alternativa: 
A cassados – conserto – mau 
B cassados – conserto – mal 
C caçados – conserto – mal 
D caçados – concerto – mau 
E caçados – concerto – mal 

Questão 10 
Analise as concordâncias verbal e nominal das orações 
abaixo: 
 

I Faltam um minuto para as nove. 
II Os tênis estão muito caros nesta loja! 
III A gente vai ter de se entender. 
IV Todas as camisas que comprei são azul-marinho. 
 

Está CORRETO apenas o exposto em: 
A II e IV 
B II, III e IV 
C I, II, III e IV 
D I, II e III 
E I e III 
 

MATEMÁTICA 
 

Questão 11 
Um restaurante serve dois tipos de sorvete: de passas ao rum 
e de nozes. Uma taça de sorvete de passas ao rum custa  
R$ 4,00. Num certo dia, foram servidas 32 taças de sorvete 
de passas ao rum e 14 taças de sorvete de nozes. Nesse dia, 
o restaurante arrecadou R$ 226,00. Qual é o preço da taça de 
sorvete de nozes? 
A 8 reais. 
B 7 reais. 
C 6 reais. 
D 10 reais. 
E 9 reais. 

Questão 12 
José quer comprar uma televisão de R$ 600,00. Com um 
desconto de R$ 135,45, qual o preço que José pagará pela 
televisão? 
A R$ 464,55 
B R$ 465,55 
C R$ 466,55 
D R$ 468,55 
E R$ 462,55 
 

Questão 13 
Valéria saiu de casa às 15h35min para ir, caminhando, ao 
seu curso de culinária, que fica a 25 minutos de sua casa. 
Chegou exatamente no início da aula, cuja duração é de uma 
hora e meia. A que horas terminará seu curso de culinária? 
A 16h35min. 
B 16h45min. 
C 17h15min. 
D 17h30min. 
E 18h25min. 
 

Questão 14 
Na bilheteria de um teatro, um funcionário começou seu 
trabalho com R$ 715,00 em caixa. Na primeira sessão, ele 
vendeu 117 ingressos a R$ 14,00 cada um, e 52 ingressos a 
R$ 7,00 cada um. Depois disso, qual a quantia que ele deverá 
ter em caixa? 
A R$ 2.715,00 
B R$ 2.717,00 
C R$ 2.727,00 
D R$ 2.327,00 
E R$ 2.427,00 
 

Questão 15 
Cíntia comprou para sua granja 6.000 ovos a R$ 2,00 a dúzia. 
Sabendo que 408 ovos se quebraram durante o transporte e 
que o restante foi vendido a R$ 3,00 a dúzia, podemos 
afirmar que o lucro de Cíntia foi de: 
A R$ 288,00 
B R$ 298,00 
C R$ 198,00 
D R$ 398,00 
E R$ 338,00 

Questão 16 
Priscila tem 7,5 metros de tecido para fazer um conjunto de 
terno. Ela usou 2,25 metros para a confecção da calça, 2,75 
metros para o blazer e 1,25 metros para o colete. Quanto de 
tecido sobrou para Priscila? 
A 2,25 metros. 
B 1,75 metros. 
C 1,25 metros. 
D 1,35 metros. 
E 1,45 metros. 

Questão 17 
Um carro consumiu 40 litros de álcool para percorrer 500 km. 
Supondo condições equivalentes, esse mesmo carro, para 
percorrer 800 km, consumirá: 
A 60 l. 
B 64 l. 
C 34 l. 
D 70 l. 
E 50 l. 

Texto para as questões 18 e 19. 
Vitor fará aulas particulares de inglês que serão ministradas 
as terças e quintas, sendo que cada aula terá duração de 3 
horas. Ele fechou um pacote de 40 semanas e pagará o curso 
em 14 parcelas iguais e sem juros de R$ 600,00.  
 

Questão 18 
Desta forma, cada hora de aula tem um custo de: 
A R$ 45,00 
B R$ 35,00 
C R$ 25,00 
D R$ 50,00 
E R$ 30,00 
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Questão 19 
A atendente ofereceu a Vitor um desconto de 20% para 
pagamento à vista. Porém, ele não aceitou a proposta. Se 
tivesse aceitado, quanto ele teria pagado? 
A R$ 6.720,00 
B R$ 7.140,00 
C R$ 5.200,00 
D R$ 6.750,00 
E R$ 7.325,00 

Questão 20 
Carla gostaria de comprar um casaco para seu pai. Foi a uma 
loja que oferecia um desconto, caso o pagamento fosse feito 
à vista. Assim, o casaco de R$ 190,00, com o desconto 
custaria R$ 152,00. De quanto é esse desconto?  
A 10% 
B 15% 
C 20% 
D 25% 
E 30% 

INFORMÁTICA 
 

Questão 21 
No Excel 2010, ao digitar a função 
=CONT.NÚM(A1;A2;A3;A4) na célula C1, onde a célula A1 
contém valor 2, a célula A2 contém o valor 1, a célula A3 
contém o valor 1 e a célula A4 está vazia, será retornado à 
célula C1: 
A 1 
B #NOME? 
C 3  
D 4 
E 5 

Questão 22 
Ao executar uma fórmula no Excel 2010, o usuário depara-se 
com o seguinte erro: #VALOR!. O que está errado na 
fórmula? 
A A fórmula refere-se a uma célula inexistente.  
B A fórmula contém um tipo de argumento inválido. 
C A fórmula contém um texto que o Excel não reconhece. 
D A coluna não é suficientemente larga para exibir o valor. 
E A fórmula refere-se a uma divisão de uma célula por 

outra que contenha o valor zero. 

Questão 23 
Para abrir a caixa de diálogo “Localizar e substituir” no Excel 
2010, é necessário usar qual tecla de atalho? 

A CTRL+L  

B CTRL+U  

C CTRL+R  

D CTRL+W 

E CTRL+X 

Questão 24 
Ingressar no estudo do Excel, independente da versão do 
programa, implica o conhecimento de alguns conceitos 
básicos. Assinale a alternativa CORRETA: 
A Célula é a intersecção de uma das colunas com uma das 

linhas verticais, representada por um número e uma 
letra. 

B Coluna é cada fragmento ou quadrícula da planilha, 
representada por uma letra e um número. 

C Linha é cada fragmento ou quadrícula de uma planilha, 
representada pela intersecção de uma das colunas e de 
uma das linhas horizontais. 

D Caixa nome é a indicação da localização de determinada 
célula, dada pela letra da linha e o número da coluna. 

E Intervalo de células é o campo localizado no canto 
superior esquerdo da interface que exibe a célula 
atualmente selecionada, cuja indicação é dada pela letra 
da linha e o número da coluna. 

Questão 25 
Para salvar um documento no Word 2010, pode-se utilizar 
qual tecla de atalho? 

A CTRL+N  
B CTRL+S  
C CTRL+B 

D CTRL+I 
E CTRL+U 

Questão 26 
O Word 2010 tem várias opções de estilo para o usuário 
personalizar o texto. Qual o caminho correto para o usuário 
alterar o estilo de texto, como  para o estilo ELEGANTE? 
A Página Inicial -> Estilos -> Conjunto de estilos -> 

Elegante.  
B Inserir ->Alterar Estilos -> Estilos -> Elegante. 
C Início ->Conjunto de estilos -> Estilos -> Elegante. 
D Página Inicial ->Alterar Estilos -> Conjunto de estilos -> 

Elegante. 
E Revisão ->Alterar Estilos -> Estilos -> Elegante. 

Questão 27 
O Microsoft Word 2010 é um dos mais conhecidos dentre os 
softwares de edição de textos. Nele, todas as ferramentas de 
edição, formatação e outras estão dispostas em guias. Sobre 
tais guias e suas ferramentas, analise as assertivas a seguir: 
I Na guia Página Inicial, é possível mostrar ou ocultar as 

marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação 
ocultos. 

II As ferramentas da guia Layout da Página permitem, 
entre outras ações, personalizar o tamanho da página, 
mudar a orientação e criar colunas de texto. 

III A guia Arquivo contém as ferramentas que possibilitam a 
formatação do texto, como alterar fonte, tamanho, cor e 
estilo do texto. 

IV A guia Inserir apresenta a opção de inserir nota de 
rodapé; já as opções de inserir cabeçalho e rodapé são 
apresentadas na guia Referências. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A II, III e IV. 
B I e III. 
C III e IV. 
D II e III. 
E I e II. 

Questão 28 
Salvando um Documento do Word na versão 2010, qual será 
a extensão do arquivo? 
A .DOC 
B .TXT 
C .DOCL 
D .DOCX 
E .DOTX 

Questão 29 
No Outlook 2010, onde são armazenados os e-mails 
capturados pelo filtro de spam? 
A Lixo Eletrônico 
B Spam 
C Caixa de Entrada 
D Pasta de Lixo 
E Rascunho 
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Questão 30 
Surgida em plena Guerra Fria, a rede mundial de 
computadores, hoje chamada Internet, tinha, em princípio, 
objetivos militares, sendo usada pelas forças estadunidenses 
para manter a comunicação, caso ataques de inimigos 
destruíssem os então meios de telecomunicações 
convencionais. Nas décadas de 1970 e 1980, entrou para a 
comunicação acadêmica e, hoje, é um dos principais e mais 
eficientes meios de comunicação, estando alinhada ao 
conceito de globalização. Sobre a Internet e conceitos a ela 
associados, analise as assertivas abaixo: 
I É chamado Download o processo de baixar arquivos da 

Internet para o computador pessoal de um usuário que faz 
a navegação na Web. 

II O firewall não é um mecanismo de proteção; ele somente 
coopera na transmissão e recepção de dados. 

III A visualização de sites na Internet só é possível com o uso 
de um Navegador ou Browser. 

IV Em um navegador típico, como o Internet Explorer, a lista 
dos sites visitados é armazenada na pasta Arquivos de 
navegação. 

 

Das assertivas acima, estão CORRETAS apenas: 
A III e IV. 
B I, II e IV. 
C I e IV. 
D I e III. 
E II e III. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 31 
De acordo com o Código Tributário do Município de 
Piracicaba, ficam obrigados ao aumento progressivo do 
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana, os terrenos 
vazios situados neste Município e que recebam uma ou mais 
benfeitorias. São benfeitorias, EXCETO: 
A Rede de água. 
B Pavimentação.  
C Rede de esgoto.  
D Rede de energia elétrica.  
E Rede de escolas particulares. 
 

Questão 32 
Para controlar os materiais no almoxarifado, é preciso 
ordená-los de acordo com um plano sistemático capaz de 
classificar cada produto, ou grupo deles, de maneira que 
possam ser facilmente localizados. Há vários tipos de 
codificação, sendo os três mais utilizados:  
A Numérica, alfanumérica, decimal. 
B Alfabética, numérica, alfanumérica.  
C Individual, setorizada, coletiva.  
D Discricional, referencial, por código de barras.  
E Autenticada, setorizada, alfabética.  
 

Questão 33 
O almoxarifado consiste em um departamento importante 
dentro das empresas. Assinale a alternativa referente à 
função que NÃO compete ao almoxarife. 
A Fazer o balanço de entrada e saída, controlando os 

estoques.  
B Recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais 

em almoxarifados, armazéns e depósitos.  
C Definir o material a ser expedido, garantindo sua 

durabilidade.  
D Organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação 

dos itens armazenados e a serem armazenados.  
E Distribuir produtos, materiais e mercadorias a serem 

expedidos.  
 
 

Questão 34 
Analise as afirmativas abaixo, referentes ao modelo básico de 
controle de estoque. 
I Registra data de entrada, tipo, quantidade, custo unitário e 

custo total de cada mercadoria adquirida.  
II Apresenta registros simples, sem detalhes que 

especifiquem as mercadorias. 
III Registra apenas peso, altura, comprimento e volume do 

material.  
IV Apresenta saldo entre mercadorias vendidas e adquiridas. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I 
B III 
C II e IV 
D I e III 
E III e IV 

Questão 35 
Analise as afirmativas abaixo, de acordo com a Legislação 
Tributária, referentes ao que somente a lei pode estabelecer.  
I A majoração de tributos ou a sua redução.  
II A instituição de tributos ou a sua extinção. 
III A fixação da amortização de tributo e de sua base de 

cálculo. 
IV A cominação de penalidades para ações ou omissões 

contrárias aos seus dispositivos, ou para outras infrações 
nelas definidas. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I e III 
B II e III 
C II e IV 
D II, III e IV 
E I, II e IV 

Questão 36 
Apresenta imunidade dos impostos municipais apenas: 
A Pequenas empresas. 
B Instituições de ensino privado.   
C Restaurantes por quilo.  
D Templos de qualquer culto.  
E Prestadores de serviço.  

Questão 37 
Assinale (V) verdadeiro ou (F) falso para as afirmativas 
abaixo: 
 

(    ) A carga e a descarga de materiais devem ser sempre 
feitas de forma segura e diligente.   

(    ) Os materiais devem ser armazenados de acordo com 
seu tamanho.  Sendo os menores armazenados 
próximos à entrada. 

(    ) O comprimento dos materiais é o principal fator que 
compõe o planejamento do LAYOUT do 
Almoxarifado. 

(    ) O espaço de um Almoxarifado deve ser planejado e 
estabelecido para que se possa tirar o máximo 
proveito de sua área total. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, 
de cima para baixo: 
A V; V; V; V     
B F; V; F; F  
C V; F; V; F  
D V; F; F; V  
E F; F; V; V  
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Questão 38 
Assinale a alternativa que apresenta uma possível definição 
para inventário. 
A É o registro das reuniões dentro das empresas. 
B É como as empresas controlam o seu fluxo de caixa. 
C É a forma como as empresas descrevem seus produtos 

em estoque. 
D É o contrato de emprego firmado entre um funcionário e 

uma empresa. 
E É a maneira como as empresas controlam a 

produtividade de seus funcionários. 
 

Questão 39 
Compete ao funcionário do almoxarifado realizar estatísticas 
de consumo. Dentre os critérios que precisa ser adotado para 
elaborar tais estatísticas, NÃO se deve considerar: 
A Tempo de aquisição.  
B Período de devolução.  
C Quantidade a ressuprir.  
D Consumo médio mensal.  
E Estoque mínimo e de segurança.  
 

Questão 40 
“É o exame para constatação de avarias (defeitos), análise da 
disposição das cargas, observação das embalagens quanto a 
evidências de quebras, umidade, amassados, entre outros.”   
 

O conceito explicitado no excerto acima se refere à: 
A Entrada parcial.  
B Conferência visual. 
C Verificação de entrada.  
D Conferência de regulamentação.  
E Lista para checagem do almoxarife.  

Questão 41 
Em relação à ficha de prateleira, analise as afirmativas a 
seguir:  
I Destina-se a controlar o material no próprio local em que 

está sendo estocado. 
II Demonstra o valor do déficit após a última saída ou 

entrada, bem como as relações entre quantidades e 
valores.  

III Evita a necessidade de se contar o material cada vez que 
se deseja certificar o posicionamento qualitativo.  

IV Ela permanece junto ao material e nela são lançadas as 
entradas e saídas do material no mesmo instante da 
movimentação.  

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I e II 
B I e IV  
C II e III 
D II e IV  
E III e IV 

Questão 42 
Para que haja melhor organização no inventário, é importante 
que existam registros e controles. A forma mais comum de 
realizar estes registros é por meio de cartões com partes 
destacáveis. Os cartões devem conter no mínimo algumas 
informações, EXCETO: 
A Código. 
B Descrição. 
C Conferido.  
D Local. 
E Horário.  
 
 
 
 
 
 

Questão 43 
Analise as afirmativas abaixo sobre o balancete de 
verificação: 
I Trata-se de um demonstrativo que poderá ser utilizado 

para fins gerenciais. 
II Cabe ao balancete verificar se a soma dos saldos 

devedores é igual à soma dos saldos credores. 
III O balancete de verificação é efetuado pelos proprietários 

em troca de ações, quotas ou outras participações.  
IV Constitui-se de inversões permanentes, não sendo objeto 

normal de compra e venda (consumo de ativos 
permanentes 80).  

 

Está INCORRETO apenas o que se afirma em: 
A I e II 
B I e IV 
C II e III 
D II e IV  
E III e IV  
 

Questão 44 
Para a elaboração de listas de materiais de consumo, deverá 
se verificar: 
A O nível do estoque.  
B O levantamento físico. 
C As estatísticas de consumo. 
D Os relatórios de entrada e saída.  
E As condições em que os produtos se encontram.  
 

Questão 45 
Segundo o Código de Posturas do Município de Piracicaba, 
dentre os elementos considerados inflamáveis, têm-se: 
I O fósforo e os materiais fosforados; 
II A gasolina e os demais derivados do petróleo; 
III O éter e os óleos específicos para lubrificação; 
IV O álcool cujo ponto de inflamabilidade seja acima de 

150⁰C.  

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I e II 
B II e III 
C I e IV 
D III e IV 
E I, III e IV 

Questão 46 
O estoque de uma organização deve ser bem administrado 
por se tratar de um bem de consumo que, se mal utilizado, 
pode colocar em risco a saúde financeira da organização. 
Cabe salientar que os estoques físicos são confrontados com 
os registrados na contabilidade e precisam estar corretos. De 
acordo com essa informação, qual é a função da ficha de 
estoque? 
A Responder pela forma como mercadorias e produtos são 

utilizados. 
B Registrar, fiscalizar e gerir a entrada e a saída de 

mercadorias e produtos. 
C Controlar e autuar os responsáveis pelo uso das 

mercadorias e produtos. 
D Estabelecer as necessidades físicas para a estocagem de 

mercadorias e produtos. 
E Diagnosticar falhas da empresa por meio da utilização 

das mercadorias e produtos. 
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Questão 47 
Julgue como verdadeiro (V) ou falso (F) para as afirmativas 
abaixo, referentes aos tipos de inventários físicos: 
 

(     ) O Inicial é realizado quando da criação de uma 
unidade gestora para identificação e registro dos 
bens sob sua responsabilidade.  

(     ) O de Fiscalização é realizado em qualquer época por 
iniciativa do dirigente da unidade gestora ou por 
iniciativa do órgão fiscalizador.  

(     ) O de Transferência de Responsabilidade é realizado 
quando da extinção ou transformação da unidade 
gestora. 

(     ) O Anual é destinado a comprovar a quantidade e o 
valor dos bens patrimoniais do acervo de cada 
unidade gestora.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, 
de cima para baixo: 
A  V; F; V; F 
B  V; V; F; F 
C  V; F; F; V 
D  F; V; V; F 
E  F; F; V; V  
 

Questão 48 
Observe as informações do estoque de uma empresa de 
manutenção elétrica, descrita no quadro abaixo: 
 

DESCRIÇÃO DOS 
PRODUTOS 

QUANTIDADE 
(Abril/2012) 

QUANTIDADE 
(Maio/2012) 

Par de botas isolantes 23 18 

Alicate de bico 15 14 

Alicate de corte 15 15 

Alicate universal 15 15 

Martelo 20 15 

Par de luvas de proteção 23 18 

Chave de fenda 18 20 
 

Baseando-se no quadro acima, analise as afirmações a 
seguir: 

 

I Houve reposição de estoque de chave de fenda do mês de 
Abril para Maio. 

II Houve queda de estoque de alicate universal do mês de 
Abril para Maio. 

III Houve reposição de estoque de alicate de corte do mês de 
Abril para Maio. 

IV Houve queda de estoque de par de luvas do mês de Abril 
para Maio. 

V Houve reposição de estoque de martelo do mês de Abril 
para Maio. 

VI Houve queda de estoque de par de botas e alicate de bico 
do mês de Abril para Maio. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, III e V 
B I, III e IV 
C I, IV e VI 
D II, III e V 
E II, IV e VI 
 
 
 
 
 
 

Questão 49 
O recebimento de materiais possui procedimentos que 
oficializam o produto como sendo de estoque disponível para 
a empresa. Abaixo seguem alguns procedimentos de 
recebimento de produtos: 
I Decidir pela recusa, aceite ou devolução, conforme o 

caso. 
II Liberar o material desembaraçado para estoque no 

almoxarifado. 
III Proceder à conferência quantitativa e qualitativa dos 

materiais recebidos. 
IV Analisar a documentação recebida, verificando se a 

compra está autorizada. 
 

Segundo os momentos acima, qual a ordem correta de 
recebimento de produtos? 
A IV, III, I e II 
B II, I, III e IV 
C III, II, IV e I 
D I, IV, II e III 
E I, II, III e IV 
 

Questão 50 
De acordo com o Código de Posturas do Município de 
Piracicaba, referente à Higiene Pública, analise as 
afirmativas abaixo: 
I Deverá ser incluído no curriculum escolar das escolas 

públicas municipais, um mínimo de quatro horas de aula 
ao ano, destinadas ao estudo das leis municipais que 
tratam da higiene urbana.   

II Os moradores são responsáveis pela limpeza do passeio, 
praças, logradouros e fronteiriços à sua residência.  

III Todo e qualquer panfleto, propaganda, folhetim ou 
publicação distribuídos nos logradouros públicos deverão 
ter grafada, de forma legível, no rodapé da primeira página 
a seguinte expressão: “Papel é reciclável, não jogue na 
rua.”  

IV A ninguém é lícito, impedir ou dificultar o livre escoamento 
das águas pelos canos, valas, sarjetas ou canais das vias 
públicas, danificando ou obstruindo tais servidões, salvo 
atitude da prefeitura.  

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I e III 
B II e IV  
C III e IV  
D I, II e III 
E II, III e IV  
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FOLHA DE RASCUNHO 

O Candidato poderá levar esta folha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                         

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou reprodução 

total ou parcial deste documento, sob quaisquer formas ou sob 
quaisquer meios, sem permissão expressa do Grupo Makiyama. 
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