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Caderno
de Prova
F1

março

24

24 de março
das 14 às 18 h
4 h de duração*
30 questões

Auxiliar de Almoxarife

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

Sabe o SMS, as conhecidas mensagens de texto que
você pode receber em seu celular ou enviar a partir
dele, para outro celular? É com ele que conta o governo
de Quênia, país da África, para proteger sua fauna, da
qual fazem parte animais raros, ameaçados pela caça
descontrolada e ilegal. Proteger reservas onde esses
animais se encontram não é fácil; não é possível, por
exemplo, cercar áreas muito grandes, nem há um
número suficiente de oficiais para vigiá-las. Então o
governo criou uma solução que confia no poder da
tecnologia. Toda a área das reservas será monitorada
por satélite e, ao haver uma invasão, patrulheiros receberão um SMS notificando onde ela ocorreu, podendo
agir rapidamente contra os criminosos. Estima-se que o
programa possa reduzir a caça ilegal em até 90%.
Adaptado de http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,
EMI328446-17770,00-SMS+PODE+SALVAR+ANIMAIS+NO+QUENIA.
htm.

1. Assinale a alternativa correta, segundo o texto.
a. ( ) Em “monitorada por satélite” há ideia de tempo.
b. ( ) Em “para proteger sua fauna” há ideia de desejo.
c. ( ) Em “sua fauna” a palavra sublinhada refere-se
a “animais raros”.
d. ( X ) Em “vigiá-las” a palavra sublinhada refere-se a
“áreas muito grandes”.
e. ( ) Em “ao haver uma invasão” há ideia de
finalidade.

2. Releia o texto e assinale a alternativa que indica
corretamente a relação entre a expressão sublinhada
e o significado apresentado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

(10 questões)
3. Todas as palavras proparoxítonas devem receber
acento gráfico.
Assinale a alternativa em que as palavras obedecem a
essa regra gramatical.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É – você
áreas – Então
fácil – possível
número – país
África – satélite

4. Preencha os espaços das palavras abaixo com s ou z.
Depois, assinale a alternativa em que as duas palavras
foram preenchidas corretamente com s.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

aliá ; cru eiro
análi e ; talve
a eite ; a ulejo
bondo o ; ingle a
certe a ; humani ar

5. Assinale a alternativa que indica corretamente a
justificativa para o emprego da vírgula (ou das vírgulas) com as expressões abaixo.
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

“país da África” = aposto.
“ao haver uma invasão” = vocativo.
“por exemplo” = oração explicativa.
“Sabe o SMS” = adjunto adverbial colocado no
início da oração.
) “para proteger sua fauna” = antecede termos
com mesma função sintática na frase.

“para vigiá-las” = protegê-las
“reduzir a caça ilegal” = proibir
“Então o governo” = Em vista disso
“que você pode receber” = receberá
“sua fauna” = animais como gatos e cachorros
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6. Em 2012 os brasileiros foram às urnas.

9. No Brasil e em um grande número de países, a
maior parte da população vive nas cidades. Não era
assim no passado. Até a década de 1960, a população
rural era maior que a urbana.

Assinale a alternativa em que todos os cargos relacionados foram escolhidos nestas eleições.

Assinale a alternativa que indica algumas das consequências desta mudança.

a.
b.
c.
d.

a. (

Atualidades

5 questões

(X)
( )
( )
( )

Prefeitos e vereadores
Prefeitos, vereadores e deputados estaduais
Prefeitos, vereadores e deputados federais
Prefeitos, deputados estaduais, deputados
federais e senadores
e. ( ) Prefeitos, vereadores, deputados estaduais,
deputados federais, senadores e presidente
da república

7. No século XVIII, casais oriundos das Ilhas dos
Açores povoaram algumas regiões do Estado de Santa
Catarina.
Assinale a alternativa que indica uma cidade que foi,
naquela época, povoada por esses imigrantes.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Santo Antônio dos Anjos da Patrulha
Vila Nova dos Campos do Rio Grande
Nossa Senhora dos Prazeres de Lages
Nossa Senhora das Graças do Rio Itapocú
Nossa Senhora do Desterro (atual
Florianópolis)

b.
c.
d.
e.

10. A imprensa divulgou que uma lei aprovada em
2012, na pequena cidade de Concord, do Estado de
Massachusetts, nos Estados Unidos da América, proibiu a venda de água para consumo individual acondicionada em garrafas com menos de um litro.
Assinale a alternativa que indica algumas das prováveis razões para a proibição.
a. (
b.

8. Após oito dias de seguidos bombardeios à Faixa
de Gaza, em novembro de 2012, o governo de Israel
e o Hamas assinaram um acordo de paz que pôs fim à
ofensiva israelense.

c.

Assinale a alternativa que indica a região do mundo
em que tal fato ocorreu.

d.

a.
b.
c.
d.
e.

e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Extremo Oriente
Oriente Médio
Altiplano Andino
África Equatorial
Europa Meridional
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) O crescimento das pequenas vilas e cidades e
a diminuição do número de grandes cidades.
( ) A falta de alimentos e o surgimento de favelas
nas áreas rurais.
( X ) A falta de moradias nas cidades, o surgimento
de favelas.
( ) A melhoria das condições de vida, habitação,
saúde e mobilidade urbana.
( ) O aumento da poluição e alterações climáticas
nas áreas rurais e o excesso de moradias nas
áreas urbanas.

) A escassez de água potável no planeta exige a
restrição imediata do seu consumo.
( X ) As garrafas de plástico, cuja fabricação exige
enorme quantidade de petróleo, provocam
grande poluição.
( ) Em virtude da crise econômica que atinge os
Estados Unidos, a indústria americana não
consegue produzir as garrafinhas de plástico.
( ) As garrafas de plástico para uso individual
têm pouco consumo na América e sua produção traz grandes prejuízos para a indústria.
( ) As decisões das Conferências das Nações
Unidas para o clima e desenvolvimento sustentável, realizadas no Rio de Janeiro, Cidade
de Barcelona e Doa, proíbem o consumo de
água em garrafas plásticas.
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Conhecimentos Específicos
11. O almoxarifado deverá:
a. ( ) admitir que haja divergências de inventário e
perdas de materiais.
b. ( ) preservar a qualidade, mesmo que as quantidades não sejam exatas.
c. ( ) assegurar que o material atenda em parte às
necessidades da organização.
d. ( ) assegurar que o material seja adequado,
mesmo não apresentando a qualidade
desejada.
e. ( X ) assegurar que o material adequado esteja, na
quantidade devida, no local certo, quando
necessário.

12. São utilizados, entre outros, os seguintes documentos no almoxarifado para atendimento das diversas rotinas de trabalho:
a. ( ) ficha financeira; relatório técnico de inspeção;
requisição de material.
b. ( ) ficha de controle de estoque; ficha financeira;
requisição de material.
c. ( X ) ficha de controle de estoque; relatório técnico
de inspeção; requisição de material.
d. ( ) ficha de controle de estoque; relatório técnico
de inspeção; ficha financeira.
e. ( ) ficha de controle de estoque; relatório técnico
de inspeção; alvará de funcionamento.

13. Integram, entre outros, o sistema de
armazenamento:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

caixas ou gavetas; prateleiras; púlpito.
caixas ou gavetas; prateleiras; escoras.
caixas ou gavetas; prateleiras; betoneiras.
caixas ou gavetas; prateleiras; container flexível.
caixas ou gavetas; andaimes; container flexível.

(20 questões)

14. Em relação ao controle de almoxarifado, é correto afirmar:
a. ( X ) O controle deve fornecer a qualquer momento
as quantidades que se encontram à disposição
em processo de recebimento, as devoluções ao
fornecedor e as compras recebidas e aceitas.
b. ( ) O controle deve fornecer mensalmente as
quantidades que se encontram à disposição
em processo de recebimento, as devoluções ao
fornecedor e as compras recebidas e aceitas.
c. ( ) O controle deve fornecer semanalmente as
quantidades que se encontram à disposição
em processo de recebimento, as devoluções ao
fornecedor e as compras recebidas e aceitas.
d. ( ) O controle deve fornecer no final de cada
exercício, a qualquer momento, as quantidades que se encontram à disposição em
processo de recebimento, as devoluções ao
fornecedor e as compras recebidas e aceitas.
e. ( ) O controle deve fornecer, no início de cada
exercício, as quantidades que se encontram
à disposição em processo de recebimento, as
devoluções ao fornecedor e as compras recebidas e aceitas.

15. É, entre outras, atribuição do responsável pelo
recebimento de materiais proceder à conferência:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

apenas do pedido dos materiais recebidos.
apenas qualitativa dos materiais recebidos.
apenas quantitativa dos materiais recebidos.
apenas da nota fiscal dos materiais recebidos.
quantitativa e qualitativa dos materiais
recebidos.
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16. A guarda dos materiais no Almoxarifado obedece
a cuidados especiais, que devem ser definidos no
sistema de instalação e no layout adotado, proporcionando condições físicas que preservem:

19. O objetivo de um sistema de localização de materiais é estabelecer:

a. ( ) parte dos materiais, objetivando a ocupação
do edifício e a ordenação da arrumação.
b. ( ) a qualidade dos materiais, objetivando a
ocupação parcial do edifício e a ordenação da
arrumação.
c. ( ) a qualidade dos materiais, objetivando a
ocupação média do edifício e a ordenação da
arrumação.
d. ( X ) a qualidade dos materiais, objetivando a
ocupação plena do edifício e a ordenação da
arrumação.
e. ( ) a qualidade dos materiais, objetivando a ocupação mínima do edifício e a ordenação da
arrumação.

b.

17. São critérios de armazenamento, entre outros:
a. ( ) volume e peso do material; valor da embalagem; acondicionamento e embalagem.
b. ( X ) valor do material; volume e peso do material;
acondicionamento e embalagem.
c. ( ) rotatividade de materiais; valor do material;
rotatividade dos funcionários.
d. ( ) rotatividade de materiais; volume e peso do
material; valor do acondicionamento e da
embalagem.
e. ( ) rotatividade de materiais; volume e peso do
material; valor do acondicionamento.

18. Os materiais devem ser distribuídos aos interessados mediante:
a. ( X ) programação de pleno conhecimento entre as
partes envolvidas.
b. ( ) programação de conhecimento apenas das
diretorias da organização.
c. ( ) programação de conhecimento da diretoria de
finanças.
d. ( ) programação de conhecimento da diretoria de
material.
e. ( ) programação de conhecimento das diretorias
de produção.
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a. (

c.
d.
e.

) os custos necessários de acordo com a programação financeira.
( ) os estoques máximos e os custos médios para
análise do setor de materiais.
( X ) os meios necessários à perfeita identificação
da localização dos materiais.
( ) os custos mínimos e os estoques mínimos,
médios e máximos de materiais.
( ) os estoques médios e os custos mínimos
dos materiais consumidos anualmente pela
organização.

20. O almoxarife é o responsável pelo:
a. (

b.

c.

d.

e.

) setor de serviços gerais e deverá possuir um
esquema do depósito com o arranjo físico dos
espaços disponíveis por área de estocagem.
( X ) sistema de localização de materiais e deverá
possuir um esquema do depósito com o
arranjo físico dos espaços disponíveis por área
de estocagem.
( ) sistema de informação financeira e deverá
possuir um esquema do depósito com o
arranjo físico dos espaços disponíveis por área
de estocagem.
( ) setor de contabilidade e deverá possuir um
esquema do depósito com o arranjo físico dos
espaços disponíveis por área de estocagem.
( ) sistema de informação contábil e deverá possuir um esquema do depósito com o arranjo
físico dos espaços disponíveis por área de
estocagem.

21. As finalidades da movimentação de materiais,
entre outras, são:
a. ( ) produzir mais; melhorar as rotinas financeiras.
b. ( ) melhorar as condições financeiras do setor.
c. ( X ) melhorar as condições de trabalho; melhorar
a distribuição.
d. ( ) melhorar as condições de trabalho; melhorar
a distribuição do lucro.
e. ( ) melhorar as rotinas administrativas e financeiras; melhorar a distribuição.
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22. O manuseio de materiais pode ser efetuado das
seguintes formas:

25. A realização do inventário tem como objetivo
verificar:

a.
b.
c.
d.
e.

a. (

( )
( )
( )
( )
(X)

manualmente; por meio de calha.
manualmente; por meio de caibro.
manualmente; por meio de alçapão.
manualmente; por meio de andaimes.
manualmente; por meio de carrinhos impulsionados manualmente.

b.

c.
23. Catalogação significa o arrolamento de todos os
itens existentes de modo a não omitir nenhum deles.

d.

As vantagens da catalogação, dentre outras, são:
a. ( ) facilita a aquisição de materiais; possibilita a
conferência; evita duplicidade de taxas.
b. ( ) facilita a consulta por parte dos usuários; facilita a aquisição de materiais; evita duplicidade
de pagamentos.
c. ( ) facilita a consulta por parte dos usuários;
facilita a aquisição de taxas; possibilita a
conferência.
d. ( X ) facilita a consulta por parte dos usuários;
possibilita a conferência; evita duplicidade de
codificação.
e. ( ) facilita a aquisição de materiais; possibilita a
conferência; evita duplicidade de pagamentos.

24. A prevenção de acidentes, cujo objetivo principal é resguardar a vida e saúde do homem, deve ser
preocupação:
a. ( X ) não só do empresário, mas de todos na
empresa.
b. ( ) somente do empresário.
c. ( ) somente do empresário e do governo.
d. ( ) somente dos empregados e, excepcionalmente, do governo.
e. ( ) do governo sendo, excepcionalmente, de
responsabilidade dos empregados.

e.

) quantitativamente, os materiais pertencentes
ao ativo permanente, em uso ou estocados, e
os materiais em consumo no almoxarifado.
( X ) quantitativa e qualitativamente, os materiais
pertencentes ao ativo permanente, em uso
ou estocados, e os materiais em consumo no
almoxarifado.
( ) qualitativamente, os materiais pertencentes
ao ativo permanente, em uso ou estocados, e
os materiais em consumo no almoxarifado.
( ) os materiais já consumidos, em uso ou
estocados, e os materiais em consumo no
almoxarifado.
( ) quantitativa e qualitativamente, os materiais pertencentes ao passivo, em desuso ou
estocados, e os materiais em consumo no
almoxarifado.

26. Os materiais existentes no estoque do almoxarifado devem ser:
a. (

b.

c.

d.

e.

) encaminhados ao setor de patrimônio, com a
identificação necessária, de forma a facilitar o
trabalho de seus servidores quando do atendimento às requisições formuladas.
( ) distribuídos por setor, semanalmente, de
forma a facilitar o trabalho de seus servidores quando do atendimento às requisições
formuladas.
( ) devolvidos aos fornecedores, devidamente
acomodados, separados por gênero e espécie,
com a identificação necessária, de forma a
facilitar o trabalho de seus servidores.
( X ) devidamente acomodados, separados por
gênero e espécie, com a identificação necessária, de forma a facilitar o trabalho de seus
servidores quando do atendimento às requisições formuladas.
( ) encaminhados ao setor de patrimônio para
distribuição aos setores respectivos, de
forma a facilitar o trabalho de seus servidores quando do atendimento às requisições
formuladas.

Página 7

Secretaria Municipal de Administração e Previdência

27. As condições de higiene devem estar relacionadas com o ambiente físico de trabalho, envolvendo,
entre outros, os seguintes aspectos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

iluminação; ventilação; clima.
iluminação; ventilação; cultura.
iluminação; ventilação; percepção.
iluminação; ventilação; burocracia.
iluminação; ventilação; temperatura.

28. Alguns cuidados devem ser tomados durante o
projeto do layout de um almoxarifado, de forma que
se possam obter as seguintes condições favoráveis:
a. ( ) utilização parcial dos recursos disponíveis;
pronto acesso a todos os itens; máxima proteção aos itens estocados.
b. ( X ) efetiva utilização dos recursos disponíveis;
pronto acesso a todos os itens; máxima proteção aos itens estocados.
c. ( ) efetiva utilização dos recursos disponíveis;
acesso parcial a determinados itens; máxima
proteção aos itens estocados.
d. ( ) efetiva utilização dos recursos disponíveis;
pronto acesso a todos os itens; alguma proteção aos itens estocados.
e. ( ) acesso parcial ao setor de patrimônio; pronto
acesso a todos os itens; máxima proteção aos
itens estocados.

29. No combate a incêndio, são fundamentais equipes especialmente treinadas para utilização:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

de mangueiras de água.
de mangueiras de borracha.
dos extintores adequados à classe do fogo.
de mangueiras de plástico.
de mangueiras de ar.
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30. O melhor procedimento para controlar uma
hemorragia externa de um ferimento é:
a. ( X ) fazer uma compressão no local do ferimento
com gaze ou pano limpo.
b. ( ) colocar água sobre o ferimento durante
30 minutos.
c. ( ) colocar mercúrio sobre o ferimento até estancar a hemorragia.
d. ( ) colocar água sobre o ferimento até estancar a
hemorragia.
e. ( ) colocar mercúrio sobre o ferimento durante
30 minutos.

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)
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