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TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE MÁRIO QUINTANA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO
“Os verdadeiros analfabetos são aqueles que aprenderam a ler e não leem.”
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

ATENÇÃO

Após identificado e instalado na sala, você não poderá
consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de
início da prova.

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do
Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.

ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO
E DISCURSIVA.

Não haverá substituição do Cartão de Respostas e/ou da
Folha de Resposta da Prova Discursiva por erro do
candidato.

Por motivo de segurança:
O candidato só poderá retirar-se definitivamente da
sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;

Quantidade de
questões

Valor de cada
questão

- Língua Portuguesa

15

2

- Informática Básica

5

2

- Legislação Farmacêutica

10

2

- Conhecimentos Específicos

20

2

Disciplinas

Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova,
o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;
O candidato que optar por se retirar sem levar o seu
Caderno de Questões não poderá copiar suas
respostas por qualquer meio. O descumprimento
dessa determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e
Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar
imediatamente do local, não sendo possível nem
mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar
ao fiscal o Cartão de Respostas assinado e a Folha de
Resposta da Prova Discursiva. Não se esqueça
dos seus pertences.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

A Prova Discursiva deverá ser desenvolvida na Folha de
Resposta personalizada e desidentificada pelo candidato,
que deverá destacar o canhoto que contém seus dados
cadastrais e entregar ao fiscal da sala. A Folha de Resposta
da Prova Discursiva é o único documento válido para a
correção.
O preenchimento da Folha de Resposta da Prova Discursiva
será de sua inteira responsabilidade.

BOA PROVA!
www.funcab.org

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até
que o último candidato entregue o Cartão de Respostas e a
Folha de Resposta da Prova Discursiva.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer
dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença
do coordenador local.

partidos, como ocorre nas ditaduras, liquida a
democracia justamente porque ele usurpa os limites
nos quais se baseia a fila.

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto para responder às questões de 01 a 15.

DA MATTA, Roberto
(Adaptado de revistatrip.uol.com.br.)

Você sabe com quem está falando?
Não nos parece uma tarefa fácil conciliar
desejos (que geralmente são ilimitados e odeiam
controles) e a questão fundamental de cumprir
regras, seguir leis e construir espaços públicos
seguros e igualitários, válidos para todos, numa
sociedade que também tem o seu lado claramente
aristocrático e hierárquico. Um sistema que ama a
democracia, mas também gosta de usar o “Você sabe
com quem está falando?”. O nosso amor simultâneo
pela igualdade e, a seu lado, o nosso afeto pelo
familismo e pelo partidarismo governados pela ética
de condescendência tão nossa conhecida, que diz:
nós somos diferentes e temos biografia; para os
amigos tudo, aos inimigos (e estranhos, os que não
conhecemos) a lei!
O resultado dessa tomada de posição, básica
numa democracia, é simples, mas muitas vezes
ignorado entre nós: a minha liberdade teoricamente
ilimitada tem de se ajustar à sua, e as duas acabam
promovendo uma conformidade voluntária com
limites, com fronteiras cívicas que não podem ser
ultrapassadas, como a de furar a fila ou a de dar uma
carteirada.
Na sua simplicidade, a fila é um dos melhores,
se não for o melhor, exemplos de como operam os
limites numa democracia. Seus princípios são
simples e reveladores: quem chega primeiro é
atendido em primeiro lugar. Numa fila, portanto, não
vale o oculto. Ou temos uma clara linha de pessoas,
umas atrás das outras, ou a vaca vai para o brejo.
Quando eu era menino, lembro-me bem de como era
impossível ter uma fila no Brasil. As velhas senhoras e
as pessoas importantes (sobretudo os políticos) não
se conformavam com suas regras e traziam como
argumento para serem atendidos, passando na
frente dos outros, ou a idade, ou o cargo, ou
conhecimento com quem estava atendendo, ou
algum laço de família. Hoje, sabemos que idosos e
deficientes não entram em fila. Mas estamos
igualmente alertas para o fato de que um cargo ou um
laço de amizade não faz de alguém um supercidadão
com poderes ilimitados junto aos que estão penando
numa fila por algumas horas.
Do mesmo modo e pela mesma lógica,
ninguém pode ser sempre o primeiro da fila (e nem o
último), como ninguém pode ser campeão para
sempre. Se isso acontece, ou seja, se um time
campeão mudar as regras para ser campeão para
sempre, então o futebol vai pros quintos dos infernos.
Ele simplesmente acaba com o jogo como uma
disputa. Na disputa, o adversário não é um inimigo;
numa fila, quem está na frente não é um superior.
O poder ilimitado e congelado ou fixo em pessoas ou

Questão 01
Sobre o texto, é correto afirmar que o autor aborda
hábito recorrente no Brasil, relacionado à pergunta
feita no título que pode ser comprovado pelo seguinte
fragmento:
A) “a minha liberdade teoricamente ilimitada tem de
se ajustar à sua”.
B) “nós somos diferentes e temos biografia”.
C) “a questão fundamental de cumprir regras, seguir
leis e construir espaços públicos seguros e
igualitários”.
D) “quem chega primeiro é atendido em primeiro
lugar”.
E) “um laço de amizade não faz de alguém um
supercidadão”.

Questão 02
Considerando o conjunto do texto, é correto afirmar
que o autor:
A) faz uma reflexão sobre como usufruir da
liberdade e da igualdade sem ofender os outros e
sem levar o sistema a uma anarquia.
B) defende a ideia de que, embora o cidadão seja
livre, é fundamental manter a hierarquia, marca
de “modernidade”.
C) estimula a hierarquia e o enriquecimento dos
poderosos por meio daquilo que é o teste mais
claro do limite e da igualdade.
D) impulsiona a transformação democrática que
mantém o argumento dos laços superando a
ordem.
E) difunde a ética de condescendência e do poder
ilimitado.
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Questão 03

Questão 06

A alternativa em que a expressão ou a palavra
destacada pode ser substituída corretamente pela
que se encontra entre os parênteses sem alterar o
sentido original do texto é:

Considerando o contexto, como se justifica a
concordância do termo em destaque feita em: “Mas
estamos igualmente ALERTAS para o fato de que um
cargo.”?

A) “Não nos parece uma tarefa fácil CONCILIAR
desejos” (contestar)
B) “seguir leis e construir espaços públicos seguros
e IGUALITÁRIOS” (oponentes)
C) “O nosso amor SIMULTÂNEO pela igualdade.”
(coincidente)
D) O resultado dessa TOMADA DE POSIÇÃO,
básica numa democracia” (dúvida)
E) “ a s d u a s a c a b a m p r o m o v e n d o u m a
conformidade VOLUNTÁRIA com limites”
(imposta)

A) Como funciona como advérbio, modifica o
sentido do verbo, modificando-o.
B) Funciona como adjetivo, atribuindo característica
ao sujeito, concordando com ele.
C) Essa palavra concorda com o verbo que está no
plural e com o substantivo ao qual se refere.
D) A regra afirma que, quando a palavra alerta for
procedida por preposições tanto o verbo quanto o
adjetivo concordam com ela.
E) Assume a mesma função que o sintagma verbal é
capaz de exercer e, consequentemente,
concorda com o advérbio.

Questão 04
Questão 07

A importância deste processo reside no fato de ele
possibilitar a criação dos chamados substantivos
pós-verbais, em que há supressão de elemento.
O trecho reproduzido que traz exemplo desse
processo é:

Em “a questão fundamental de cumprir regras, seguir
leis e construir espaços públicos seguros e
igualitários, válidos para todos” ocorre uma
enumeração marcada por um núcleo substantivo,
seguido por termos que cumprem, respectivamente,
papel de:

A) “(que geralmente são ilimitados e odeiam
controles)”
B) “nós somos diferentes e temos biografia”
C) “lembro-me bem de como era impossível”
D) “Numa fila, portanto, não vale o oculto.”
E) “ninguém pode ser sempre o primeiro da fila”

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 05

conjunção.
pronomes.
adjetivos.
advérbios.
substantivos.

Questão 08

Em “nós somos diferentes e temos biografia”, o autor
utiliza um recurso expressivo que consiste em
empregar um termo no lugar de outro, havendo entre
ambos estreita afinidade ou relação de sentido,
denominado:

Assinale a alternativa em que, obedecendo-se, à
colocação adequada, substituiu-se corretamente por
um pronome oblíquo, o termo destacado em “Não nos
parece uma tarefa fácil conciliar DESEJOS”.

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

eufemismo.
hipérbole.
sinestesia.
silepse.
metonímia.
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Não nos parece uma tarefa fácil conciliá-los.
Não nos parece uma tarefa fácil conciliar-lhes.
Não nos parece uma tarefa fácil a conciliar.
Não nos parece uma tarefa fácil conciliar-los.
Não nos parece uma tarefa fácil lhes conciliar.
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Questão 09

Questão 12
De acordo com os estudos de regência verbal e com o
padrão culto da língua, o verbo em destaque em
“Seus princípios SÃO simples e reveladores” é:

No primeiro e no segundo parágrafos, o autor
empregou dois pontos:
1. “que diz: nós somos diferentes e temos
biografia”;

A)
B)
C)
D)
E)

2. “muitas vezes ignorado entre nós: a minha
liberdade teoricamente ilimitada tem de se ajustar
à sua”.
Sobre as duas ocorrências desse sinal de pontuação,
é correto afirmar que:

Questão 13

A) precedem enumerações.
B) só a primeira introduz exemplificação.
C) as duas ocorrências introduzem discursos
diretos.
D) introduzem explicitações.
E) só a segunda ocorrência prepara uma
enumeração.

A respeito do trecho “Quando eu era menino, lembrome bem de como era impossível ter uma fila no
Brasil.”, quanto aos aspectos gramatical, sintático e
semântico, analise as afirmativas a seguir.
I.

Os verbos usados são significativos, por isso
fundamentais à ideia do predicado nas orações.

II. ME é pronome pessoal oblíquo.

Questão 10

III. NO BRASIL atribui ideia de lugar ao trecho a que
se refere.

Em “O resultado dessa tomada de posição, BÁSICA
NUMA DEMOCRACIA, é simples” o segmento em
destaque:

Está correto apenas o que se afirma em:

A) complementa o sentido do verbo.
B) acrescenta circunstância específica ao sintagma
nominal.
C) complementa o sentido do nome.
D) interpela diretamente o interlocutor.
E) explica o conteúdo ao qual se refere.

A)
B)
C)
D)
E)

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

Questão 14

Questão 11

Em “com fronteiras cívicas que não podem ser
ultrapassadas.”, a palavra QUE:

Na passagem para a passiva analítica do verbo
destacado em “O poder ilimitado e congelado ou fixo
em pessoas ou partidos [...] LIQUIDA a democracia”,
a correspondência correta de flexão verbal está
expressa em:
A)
B)
C)
D)
E)

transitivo direto.
intransitivo.
transitivo indireto.
de ligação.
transitivo direto e indireto.

A)
B)
C)
D)

refere-se ao parágrafo anterior.
anuncia o que será apresentado.
retoma a expressão fronteiras cívicas.
funciona como um conectivo, correspondendo a
uma conjunção integrante.
E) expressa ideia de causa.

foi liquidada.
é liquidada.
fora liquidada.
fosse liquidada.
será liquidada.
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Questão 15

Questão 19

A oração destacada em “Hoje, sabemos QUE
IDOSOS E DEFICIENTES NÃO ENTRAM EM FILA.”
é:
A)
B)
C)
D)
E)

Qual é a menor unidade de armazenamento?
A)
B)
C)
D)
E)

coordenada sindética explicativa.
subordinada substantiva objetiva direta.
subordinada substantiva objetiva indireta.
subordinada adverbial consecutiva.
subordinada adverbial causal.

Byte
Gigabyte
Bit
Megabyte
Terabyte

Questão 20
O conjunto de programas responsáveis por fazer a
interface entre o computador e o usuário, além de
gerenciar o hardware, é chamado:

INFORMÁTICA BÁSICA
Questão 16

A)
B)
C)
D)
E)

No navegador Google Chrome usa-se qual
combinação de teclas para abrir uma nova guia?
A)
B)
C)
D)
E)

CTRL+T
SHIFT+B
CTRL+SHIFT+A
CTRL+SHIFT+N
ALT+F

sistema operacional.
microsoft office.
planilha de texto.
banco de dados.
gerenciador de mídia.

LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA
Questão 21
Assinale a alternativa que caracteriza a inscrição do
profissional farmacêutico no Conselho Regional de
Farmácia.

Questão 17
Das alternativas a seguir, quais são ferramentas de
busca na internet?
A)
B)
C)
D)
E)

A) Na cédula de identidade profissional de inscrição
provisória, estará mencionado o prazo de
validade da inscrição constando apenas o ano de
vencimento.
B) O Conselho Regional de Farmácia cobrará uma
taxa de inscrição provisória para cada renovação
de inscrição efetuada.
C) O farmacêutico que possua duas inscrições,
primária e secundária, terá direito a votar e ser
votado em ambas.
D) Cabe ao Conselho Federal de Farmácia adotar
as medidas necessárias para o efetivo controle
das inscrições provisórias.
E) Ao inscrito em caráter provisório serão conferidos
direitos restritos em relação ao profissional com
inscrição definitiva.

Facebook, Google e Bing
Bing, Yahoo e Google
Badoo, Facebook e Yahoo
Google, Badoo e Facebook
Yahoo, Bing e Badoo

Questão 18
Considere os periféricos a seguir.
I.
II.
III.
IV.
V.

Scanner
Monitor
Mouse
Impressora
Microfone

Qual das alternativas apresenta apenas periféricos
de ENTRADA?
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III
I, IV e V
II, III e IV
I, III e V
II, IV e V
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Questão 22

Questão 25
Tomando como base o item que versa sobre a
transferência do profissional farmacêutico de um
CRF para outro, é correto afirmar que:

Das opções a seguir, qual se refere a seguinte
definição: “Produto inovador, registrado no órgão
federal responsável pela vigilância sanitária e
comercializado no país, cuja eficiência, segurança e
qualidade foram comprovadas cientificamente junto
ao órgão federal competente por ocasião do
registro.”?
A)
B)
C)
D)
E)

A) o p e d i d o d e t r a n s f e r ê n c i a d e v e r á ,
obrigatoriamente, ser solicitado ao CRF de
destino.
B) não há necessidade de se anexar a carteira
profissional do farmacêutico ao requerimento de
transferência.
C) o farmacêutico que solicita transferência deverá
estar quite com todas as taxas, emolumentos,
anuidades e multas no momento da solicitação.
D) o profissional que responde a processo ético em
seu CRF não poderá solicitar transferência,
devendo aguardar o trânsito em julgado.
E) uma vez finalizado o processo de transferência, a
inscrição originária será automaticamente
cancelada.

Medicamento similar
Medicamento genérico
Saneante domissanitário
Medicamento de referência
Produto farmacêutico intercambiável

Questão 23
De acordo com a lei que cria o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Farmácia, a opção que
caracteriza atribuição do CFF é:
A) registrar os profissionais de acordo com a
presente lei e expedir a carteira profissional.
B) examinar reclamações e representações escritas
acerca dos serviços de registro e das infrações
desta lei.
C) deliberar sobre questões oriundas do exercício
das atividades do farmacêutico.
D) organizar o seu regimento interno, submetendo-o
à aprovação da ANVISA.
E) delegar aos Conselhos Regionais a expedição
das resoluções que se tornarem necessárias
para a fiel interpretação e execução da presente
lei.

Questão 26
Em relação à regulamentação pertinente aos
Conselhos Regionais de Farmácia, pode-se afirmar:
A) Todo fiscal deverá receber um treinamento para
admissão no CRF em que for contratado ou em
outro que tenha condições para realizá-lo.
B) Os cargos de fiscal podem ser exercidos por
qualquer profissional que pertença a área de
saúde.
C) Ao término de qualquer etapa de fiscalização, os
fiscais apresentarão, somente se necessário, o
relatório de atividades realizadas.
D) O CRF proverá, para fins fiscais, cursos de
reciclagem nas diferentes áreas de atuação
profissional se achar necessário.
E) É permitida a atividade político-profissional por
parte do fiscal, quando a serviço do CRF.

Questão 24
“Estabelecimento de dispensação e comércio de
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e
correlatos, em suas embalagens originais”. O texto
refere-se à(ao):
A)
B)
C)
D)
E)

farmácia.
ervanaria.
distribuidor.
dispensário de medicamentos.
drogaria.
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Questão 27

Questão 30

Marque a opção correta sobre exercício e
fiscalização das atividades farmacêuticas.

De acordo com o controle sanitário do comércio de
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e
correlatos, no que diz respeito às farmácias
homeopáticas, é correto afirmar:

A) Farmácia é uma unidade estritamente comercial,
não tendo função de prestação de serviços.
B) As farmácias de qualquer natureza requerem,
obrigatoriamente, a responsabilidade e
assistência técnicas de um farmacêutico.
C) Para o funcionamento das farmácias exige-se a
presença do farmacêutico pelo período de seis
horas.
D) A farmácia privativa de unidade hospitalar está
autorizada a dispensar medicamentos para
pacientes externos.
E) As orientações técnicas, emitidas pelo
farmacêutico, poderão, a qualquer tempo, ser
desconsideradas pelo proprietário da farmácia,
conforme seus interesses.

A) O comércio dos medicamentos homeopáticos
está sujeito ao mesmo controle dos
medicamentos alopatas.
B) A dispensação de medicamentos homeopáticos
poderá ocorrer sem a necessidade de receita
médica.
C) É expressamente proibido às farmácias
homeopáticas manter seções de vendas de
correlatos e medicamentos não homeopáticos.
D) A manipulação de medicamento homeopático
que não conste das farmacopeias ou dos
formulários homeopáticos dispensa aprovação
do Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina
e Farmácia.
E) As fórmulas oficinais e magistrais manipuladas
pela farmácia homeopática não requerem
obediência à farmacotécnica.

Questão 28
“Produto farmacêutico, tecnicamente elaborado ou
obtido, com finalidade profilática, curativa, paliativa
ou para fins de diagnóstico.” Á qual das opções a
seguir corresponde essa definição?
A)
B)
C)
D)
E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Insumo farmacêutico
Droga
Matéria-prima
Correlato
Medicamento

Questão 31
A função administrativa que monitora e avalia as
atividades da organização, para que os resultados
planejados sejam atingidos da melhor maneira é
denominada:

Questão 29

A)
B)
C)
D)
E)

De acordo com o Código de Processo Ético,
constante da Resolução nº 596/2014 do CFF, é
correto afirmar:
A) O processo ético poderá ser suspenso ou
encerrado sempre que houver pedido de
desligamento ou cancelamento de inscrição
profissional por parte do faltoso.
B) Cada Comissão de Ética, instituída pelos
Conselhos Regionais de Farmácia, serão
compostas por, no mínimo, cinco farmacêuticos
nomeados pelo presidente do CRF.
C) No decurso da apuração ética, poderá o
profissional solicitar transferência para outro
CRF, sem interrupção do processo ético no CRF
em que se apura a falta cometida.
D) Poderão integrar as Comissões de Ética,
membros da diretoria, conselheiros e
empregados dos CRF's.
E) Os integrantes das Comissões de Ética serão
remunerados de forma justa pelo seu trabalho,
sendo os custos dessa remuneração arcados
pelos CRF's.

planejamento.
organização.
direção.
controle.
estratégia.

Questão 32
O planejamento tático determina os objetivos
específicos de cada unidade ou departamento da
organização, observando as diretrizes gerais
estipuladas. A alternativa, a seguir, que constitui uma
característica desse planejamento é:
A)
B)
C)
D)
E)
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ação global.
direcionado a longo prazo.
ação específica.
direcionado a curto prazo.
ação departamental.
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Questão 37

Questão 33

A técnica de seleção de pessoas cuja característica é
a aplicação de provas com conteúdo geral ou
específico é conhecida como:

A ferramenta conhecida como “produto versus
mercado”, que em um mercado específico, auxilia o
gestor na avaliação das oportunidades de
crescimento de uma determinada unidade de
negócio, é conhecida como:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

matriz de Ansoff.
brainstorming.
análise SWOT.
ciclo PDCA.
benchmarking.

teste psicológico.
prova de conhecimento.
teste de personalidade.
técnica de simulação.
teste padronizado.

Questão 38
Questão 34

Quanto à exigibilidade, os planos de serviços e
benefícios sociais podem ser classificados em legais
ou espontâneos. Os benefícios legais são exigidos
pela legislação trabalhista, previdência ou por
convenção coletiva entre sindicatos. Pode-se
encontrar um exemplo desse benefício na alternativa:

O balanced scorecard é uma ferramenta usada no
planejamento estratégico em que se busca a
maximização dos resultados focado no equilíbrio
organizacional, baseando-se em perspectivas.
A perspectiva que mapeia os processos que causam
o maior impacto na satisfação dos consumidores e na
obtenção dos objetivos financeiros da organização
é a:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

do aprendizado.
dos clientes.
de processos internos.
do crescimento.
financeira.

Questão 39
Em matéria orçamentária, o art. 6º da Lei n°
4.320/1964 diz: “Todas as receitas e despesas
constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais,
vedadas quaisquer deduções”. Nesse caso, o
princípio orçamentário correspondente é:

Questão 35
Com relação à gestão de pessoas, o objetivo básico,
a seguir, que NÃO pertence a essa área é:
A)
B)
C)
D)
E)

13º salário.
empréstimos.
complementação de aposentadoria.
seguro de vida em grupo.
gratificação.

A)
B)
C)
D)
E)

societário.
financeiro.
pessoal.
funcional.
organizacional.

equilíbrio.
orçamento bruto.
especificação.
exclusividade.
uniformidade.

Questão 40
Questão 36
O modelo de seleção de pessoas que se caracteriza
por existirem vários candidatos para cada vaga e
várias vagas para cada candidato é denominado:

Tem como finalidade a concretização dos objetivos e
metas estabelecidos no plano plurianual, em
consonância com a lei de diretrizes orçamentárias.
A afirmação se refere à(aos):

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

colocação.
estágio único.
conhecimento.
entrevista.
classificação.
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execução orçamentária.
créditos adicionais.
lei orçamentária anual.
reserva de contingência.
dotação orçamentária.
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Questão 46

Questão 41
A receita pública, na classificação quanto a sua
natureza, é dividida em:

Com relação às licitações públicas, o procedimento
que NÃO pertence à fase externa é:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

ordinária e extraordinária.
efetiva e não efetiva.
originária e derivada.
corrente e de capital.
orçamentária e extraorçamentária.

Questão 42

Questão 47

É um dos estágios da despesa pública:
A)
B)
C)
D)
E)

Nos casos de alienação de bens ou concessão de
direito real de uso, o tipo de licitação utilizado será
a(o):

previsão.
lançamento.
arrecadação.
liquidação.
recolhimento.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 43
Na armazenagem, a atividade destinada ao
despacho dos materiais, de acordo com as
especificações dos pedidos dos clientes é conhecida
como:
A)
B)
C)
D)
E)

homologação.
habilitação dos licitantes.
adjudicação.
julgamento das propostas.
escolha da modalidade.

concorrência.
melhor técnica.
pregão.
maior lance.
leilão.

Questão 48
Certo produto cujo valor era de R$ 80,00 teve uma
redução no seu preço passando a custar R$ 60,00.
Qual foi o percentual relativo a essa redução?

recebimento.
estocagem.
expedição.
movimentação física.
consolidação.

A)
B)
C)
D)
E)

30%
25%
20%
15%
10%

Questão 44
Na gestão de estoques, um dos métodos de previsão
de demanda existentes está indicado em:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 49
Uma loja vende uma máquina à vista por R$ 600,00
ou em duas parcelas iguais de R$ 400,00, sendo a 1ª
parcela como entrada e a 2ª parcela após 30 dias.
Qual a taxa mensal de juros simples cobrada no
financiamento?

média móvel.
curva ABC.
lote econômico de compras.
PEPS.
estoque de segurança.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 45
A atividade administrativa de registrar no sistema de
controle patrimonial um bem adquirido por uma
instituição é denominada:
A)
B)
C)
D)
E)

100%
30%
25%
75%
50%

inventário físico.
baixa.
tombamento.
alienação.
avaliação.
09
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PROVA DISCURSIVA

Questão 50
Uma empresa tem um compromisso de R$ 30.000,00
para hoje e de R$ 23.000,00 que deverá ser pago em
30 dias. Para ajustar seu fluxo de caixa, propõe um
pagamento de R$ 20.000,00 para hoje e mais um em
30 dias. De quanto deverá ser este segundo
pagamento, se a taxa de juros compostos de
mercado for de 15% ao mês?
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 01
Um dos maiores desafios na gestão de materiais nas
empresas está na redução dos estoques sem afetar o
processo produtivo e sem elevar o crescimento dos
custos. Para isso, necessário se faz saber o momento
exato para a renovação dos estoques, com a
finalidade de manter, de forma adequada e otimizada,
o suprimento desses materiais, visando atender aos
requisitos operacionais das empresas.

R$ 37.950,00
R$ 38.500,00
R$ 33.000,00
R$ 34.500,00
R$ 32.750,00

Acerca desse tema, descreva o funcionamento dos
sistemas de reposição contínua ou sistema “Q” e o
sistema de reposição periódica ou sistema “P”,
destacando para cada sistema uma vantagem na sua
utilização.
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