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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto a seguir e responda as questões de 01 a 05. 

 
Deixa de Nhenhenhém 

Ao longo de sua história, a formação da cultura 
brasileira foi resultado de um dinâmico processo de 
empréstimos, trocas e reelaborações. Muitos nem imaginam, 
por exemplo, que o vocabulário da nossa língua seja 
influenciado por uma numerosa lista de termos de origem 
indígena. Em alguns casos, algumas expressões passam 
completamente despercebidas pelos falantes do “português 
brasileiro”. 

Quando reclamamos que alguém deveria “deixar de 
nhenhenhém”, talvez por impaciência ou simples 
desconhecimento, nem suspeitamos da influência do tupi 
nessa expressão. Do ponto de vista etimológico, a palavra 
“nhenhenhém” consiste em um aportuguesamento dos verbos 
de origem tupi “nhe’eng” (que significa falar) e “nheéng nheéng” 
(que sugere a ação de “insistir” ou “teimar”). 

Ao entrarem em contato com os portugueses, os índios 
do litoral brasileiro não compreendiam uma só vírgula da língua 
utilizada pelos estrangeiros. Da mesma forma, os portugueses 
demoraram certo tempo para que pudessem compreender o 
universo de significados da língua dos nativos. Nesse meio 
tempo, é bem provável que alguns índios daquela época não 
ficavam muito interessados em perderem seu tempo com o 
“nheeng-nheeng-nheeng” (falar-falar-falar) dos colonizadores 
europeus. 

De forma semelhante aos índios daquela época, 
ficamos irritados quando somos obrigados a aturar horas a fio 
uma conversa, discurso ou palestra pouco interessante. Como 
se ouvíssemos uma língua completamente desconhecida, 
transformamos aquela fala prolixa em um irritante amontoado 
de sons sem sentido. Portanto, clareza e objetividade se 
tornam essenciais para que o ato comunicativo não vire um 
enfadonho “nhenhenhém”. 
 
Fonte: SOUZA, Rainer. Disponível em: 

<http://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/deixar-nhenhenhem.htm>. Acesso 
em: 12 jul. 2017. 

 
QUESTÃO 01 
 

De acordo com a leitura do texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 

(A) A formação da cultura brasileira é decorrente de um 
processo de transformações, empréstimos, adaptações e 
permutas.  

(B) O vocabulário da língua portuguesa, falada no Brasil, faz 
parte de nossa identidade e cultura nacionais.  

(C) O vocabulário indígena Tupi é o único responsável pela 
formação da língua portuguesa no Brasil. 

(D) Os índios tiveram dificuldades de manter contato com a 
língua dos estrangeiros. 

 
QUESTÃO 02 
 
Assinale a alternativa CORRETA, quanto à compreensão do 

texto. 
 
(A) Os índios da costa brasileira se sentiram motivados a 

aprender a língua portuguesa para manter contato com os 
estrangeiros.  

(B) Ser prolixo é essencial no processo de comunicação entre 
os grupos humanos.  

(C) Logo que os portugueses entraram em contato com os 
índios, estes aprenderam a falar a língua portuguesa. 

(D) Há presença de palavras de origem tupi no vocabulário da 
língua portuguesa. 

QUESTÃO 03  

 
De acordo com o texto, a palavra de origem tupi 
“nhenhenhém”, já adaptada ao vocabulário da língua 
portuguesa, é uma expressão que pode indicar:  
 
(A) fala demais.  
(B) discurso oficial. 
(C) troca de letras. 
(D) cantoria. 

 
QUESTÃO 04  
 

Leia as afirmativas a seguir. 
 

I. Em: “Quando reclamamos que alguém deveria “deixar de 
nhenhenhém”, talvez por impaciência ou simples 

desconhecimento, nem suspeitamos da influência do tupi 
nessa expressão” (2º parágrafo), as palavras negritadas 
caracterizam relações de sentido, respectivamente, de 
temporalidade e de alternância. 

II. Em: “Como se ouvíssemos uma língua completamente 
desconhecida, transformamos aquela fala prolixa em um 

irritante amontoado de sons sem sentido” (4.º parágrafo), 
a expressão negritada pode ser substituída, sem sofrer 
prejuízo de sentido ao enunciado, por: “discurso 
redundante”.  

III. A expressão “a aturar horas a fio” (4.º parágrafo) pode 
indicar, a partir do contexto do enunciado, “a 
suportar/tolerar por um tempo longo”. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
 
QUESTÃO 05 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

A tipologia do texto é predominantemente: 
 
(A) Narrativa: é um texto que conta um fato real, cuja ação se 

passa em um determinado tempo e lugar. Envolve certos 
personagens.  

(B) Dissertativa: é um texto que objetiva desenvolver um 
assunto, expondo, avaliando e refletindo as ideias/ponto 
de vista de modo objetivo.   

(C) Descritiva: é um texto que trata de expor um retrato ou 
uma representação detalhada por escrito de um lugar e 
um acontecimento.  

(D) Injuntiva: é um texto que apresenta como realizar uma 
ação. Procura utilizar uma linguagem objetiva e simples. 

 
 
 
Leio o poema a seguir e responda as questões 06 e 07. 

 
Irene no Céu  

 
Irene preta 
Irene boa 
Irene sempre de bom humor. 
 
Imagino Irene entrando no céu: 
- Licença, meu branco! 
E São Pedro bonachão: 
- Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. 
 
Fonte: BANDEIRA, Manuel. Poesia e Prosa. Rio de Janeiro: Editora: Aguilar, 
1958. 
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QUESTÃO 06 
 

A recorrência da palavra “Irene” nos versos indica:     
 

(A) um meio de atribuir fluência ao texto e de intensificar a 
coesão entre as partes.  

(B) que a informação já é velha e que pode ser repetida, sem 
causar problema ao texto. 

(C) um modo de interagir com o eu lírico, repetindo uma 
informação destorcida da realidade.  

(D) uma forma de persuadir o leitor e provocar riso.  
 
QUESTÃO 07 

 

O poema de Manuel Bandeira apresenta uma relação de 
afetividade entre o eu lírico e Irene. Em qual dos versos a 
seguir, podemos identificar essa relação de modo mais 
explícito? 
  
(A) “E São Pedro bonachão:” 
(B) “Irene sempre de bom humor.” 
(C) “Irene preta” 
(D) “- Entra, Irene. Você não precisa pedir licença.” 

 
QUESTÃO 08 

  
Assinale a alternativa CORRETA, quanto ao uso adequado da 

crase, de acordo com a gramática normativa. 
 

(A) Eu pedi à ela para aceitar o convite. 
(B) Refiro-me à professora que elaborou o cartaz.  
(C) Minha irmã foi submetida a um transplante à laser. 
(D) Maria ganhou a corrida de ponta à ponta. 

 
QUESTÃO 09 

  
O tratamento impessoal, que deve ser dado aos assuntos que 
constam das comunicações oficiais, conforme o Manual de 
Redação da Presidência da República decorre: 
 
(A) da presença do uso do padrão culto nos atos e nas 

comunicações oficiais e do uso contínuo de clichês e do  
jargão burocrático com a finalidade de dar clareza e 
objetividade à comunicação.  

(B) da presença  da linguagem técnica-científica, usada  com 
certos rebuscamentos acadêmicos, de difícil 
entendimento por quem não esteja com ela familiarizada.  

(C) da ausência de impressões individuais de quem 
comunica, da impessoalidade de quem recebe a 
comunicação e do caráter impessoal do próprio assunto 
tratado. 

(D) da ausência da formalidade de tratamento, embora a 
impessoalidade possa evitar a duplicidade de 
interpretações que poderia decorrer de um tratamento 
personalista dado ao texto. 

 
QUESTÃO 10 
 

De acordo com o Manual de Redação da Presidência da 
República, assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) O Telegrama, por se tratar de uma forma de comunicação 

atual e moderna, deve ser utilizado pelos órgãos públicos 
em todas as situações de comunicações internas e 
externas, devendo pautar-se pela concisão e pela 
objetividade. 

(B) O Correio Eletrônico (e-mail), por seu baixo custo e 

celeridade, transformou-se na principal forma de 
comunicação para transmissão de documentos. 

(C) O Ofício é a modalidade de comunicação entre unidades 
administrativas de um mesmo órgão, que podem estar 
hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente. 
Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação 
eminentemente interna.  

(D) As características fundamentais da redação oficial são: 
coesão, pessoalidade e objetividade.  

 

 
PROVA NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 11 

 
No Windows XP, com uma instalação padrão, um funcionário 

da Prefeitura Municipal de Gurupi apagou o arquivo 
SOLICITACOES.PDF, que alguém tinha aberto no computador. 
Após perceber o que tinha feito, esse funcionário foi na Lixeira 
para reaver o arquivo, almejando que o mesmo surgisse 
exatamente no local de origem. Para isso, ele executou os 
procedimentos a seguir: 
 

 Acessou a Lixeira e selecionou o arquivo desejado; 
 Clicou com o botão direito do mouse em cima do 

arquivo escolhido, o que fez com que o sistema 
apresentasse uma janela de opções na tela do 
computador; 

 Para finalizar, ele escolheu uma das opções 
mostradas nessa janela. 

 
A opção escolhida na janela foi: 
 
(A) recortar. 
(B) excluir. 
(C) restaurar. 
(D) recuperar. 

 
QUESTÃO 12 

 
Considerando que os dados na planilha da figura abaixo 
(células com dados) foram gerados a partir do Excel, no 
Microsoft Office, em uma instalação padrão. 
 

 
 

Assinale a alternativa CORRETA que indique as fórmulas para 

se calcular o total e a média dos inscritos. 
 
(A) =total(A1,B3) e =média(A1:B3)  
(B) =soma(B2:B3) e =média(B2:B3)  
(C) =total(B2:B3) e =média(B2,B3)   
(D) =soma(A1e B3) e =média(A1;B3) 
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QUESTÃO 13 

 
Um servidor da Prefeitura Municipal de Gurupi deseja montar 
uma apresentação de slides escolhendo algumas imagens de 
parques da cidade. Para isso, ele vai utilizar o Power Point do 
pacote Microsoft Office, e quer escolher a opção Álbum de 
Fotografias. Assinale a alternativa que contém o ícone, cujo 
nome é Álbum de Fotografias: 
 
(A)  

 
 

(B)  

 
 

(C)  

 
 

(D)  

 
 
 
QUESTÃO 14 

 
No Microsoft Office, no Word, José inseriu uma tabela com seis 
linhas e seis colunas: 
 

 1 2 3 4 5 

1 xxx xxx xxx xxx xxx 

2 xxx xxx AA  xxx 

3 xxx xxx   xxx 

4 xxx xxx   xxx 

5 xxx xxx xxx xxx xxx 
 
José decidiu modificar essa tabela de modo que ela 
apresentasse a aparência a seguir: 
 

 1 2 3 4 5 

1 xxx xxx xxx xxx xxx 

2 xxx xxx AA xxx 

3 xxx xxx xxx 

4 xxx xxx xxx 

5 xxx xxx xxx xxx xxx 
 
Essa operação é usualmente conhecida como: 
 
(A) ampliar células. 
(B) autoajuste. 
(C) mesclar células. 
(D) tabela aninhada. 

 
QUESTÃO 15 

 
Na Internet, existem vários tipos de ferramentas de 
colaboração. Faça a correspondência entre os vários tipos 
(coluna 1) e as suas respectivas características ou 
funcionalidades básicas (coluna 2). 
 

Coluna 1 Coluna 2 

1. Lista de discussão 
(  ) Espaço para discussão e troca 
de ideias. 

2. Fórum 

( ) É uma espécie de “diário de 
bordo” dos internautas e permite a 
participação e interação do leitor 
com o autor da noticia/fato. 

3. Rede Social 
(  ) Ambiente similar aos Blogs com 
a colaboração de fotos. 

4. Blog 
( ) Reunião de pessoas com os 
mesmos interesses ou 
relacionamentos. 

5. Twitter 

(  ) As mensagens instantâneas já 
fazem parte do cotidiano de 
usuários domésticos e do ambiente 
corporativo. 

6. Fotolog 
( ) Usadas para comunicação 
assíncrona entre grupos de 
pessoas.  

7. Comunicadores 
instantâneos 

(  ) É um portal classificado como 
microblog ou rede social. 

 
A CORRETA correspondência entre a coluna 1 e a coluna 2 da 

tabela acima é:  
 
(A) 2, 4, 6, 3, 7, 1, 5. 
(B) 3, 2, 4, 6, 7, 5, 1. 
(C) 2, 6, 4, 7, 3, 5, 1. 
(D) 7, 5, 1, 2, 3, 4, 6. 

 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS 

 
 
QUESTÃO 16 
 

Em relação às questões ambientais do Tocantins, leia as 
afirmativas a seguir. 
 

I. A recente criação do Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros representou um importante avanço em relação 
à preservação do cerrado. 

II. A implantação de eclusas intensificou o processo de 
assoreamento dos rios Tocantins e Araguaia. 

III. As queimadas, mais intensas, sobretudo, no período de 
julho a outubro, representam uma efetiva ameaça à flora e 
à fauna do estado. 

IV. A fragilidade da fiscalização e da legislação vigente 
contribui para a ocorrência de inúmeros casos de caça 
ilegal e tráfico de animais silvestres. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

 
 
QUESTÃO 17 
 

Sobre o Poder Legislativo do Estado do Tocantins, é 
CORRETO afirmar que ele é exercido: 
 

(A) pela assembleia legislativa. 
(B) pela câmara de vereadores. 
(C) pelo tribunal de contas da união. 
(D) pelo juiz de comarca e seus promotores. 

 
 
QUESTÃO 18 
 

Considerando a vegetação encontrada no estado do Tocantins, 
é CORRETO afirmar que a maior parte do estado é coberta por 

espécies vegetais típicas da: 
 

(A) mata de cocais. 
(B) região de cerrado. 
(C) floresta cmazônica. 
(D) vegetação de estepe. 
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QUESTÃO 19 
 

Sobre a cidade de Natividade, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) foi a capital provisória do estado do Tocantins, durante a 
construção de Palmas, tendo abrigado a sede do primeiro 
governo do estado. 

(B) iniciou-se a partir da comunidade indígena Xerente, e está 
situada na região do Jalapão, conhecida como capital do 
capim dourado. 

(C) viveu seu apogeu com a construção da Rodovia Federal 
BR-153, no final da década de 1950, e teve seu 
desenvolvimento ligado ao setor industrial. 

(D) abriga a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos que 
teve sua obra iniciada no século XVIII e, por falta de 
recursos, não foi concluída, restando apenas as ruínas. 

 
QUESTÃO 20 
 
É CORRETO afirmar que o Monumento Natural das Árvores 

Fossilizadas abriga importante acervo paleontológico e está 
localizado na cidade de: 
 
(A) Arraias. 
(B) Paraíso. 
(C) Filadélfia. 
(D) Miracema. 

 
PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE GURUPI 

 
QUESTÃO 21 
 

Para fins da Lei nº 827/1989 (Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município de Gurupi), considera-se “cargo”: 
 
(A) A pessoa legalmente investida em cargo público, de 

provimento efetivo ou em comissão. 
(B) O conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades, 

criado por lei, com denominação própria e vencimentos 
específicos, cometíveis a um funcionário. 

(C) O conjunto de cargos de natureza, funções e 
responsabilidades assemelhadas, expresso por 
denominação genérica. 

(D) O conjunto de classes reunidas, segundo a correlação e a 
afinidade entre as destinações de cada uma, a natureza 
do trabalho ou a espécie de conhecimentos ou grau de 
instrução, necessários ao exercício das respectivas 
atribuições. 

 
QUESTÃO 22 
 

Considerando o estabelecido pela Lei nº 827/1989 (Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Gurupi), 
assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) A posse deverá ocorrer, no prazo de sessenta dias, 
contados da publicação do ato de provimento, podendo 
esse prazo, ser prorrogado por mais trinta dias, a 
requerimento do interessado, desde que haja motivo 
justificado. 

(B) A posse deverá ocorrer, no prazo de sessenta dias, 
contados da publicação do ato de provimento, podendo 
esse prazo, ser prorrogado por mais quinze dias, a 
requerimento do interessado, desde que haja motivo 
justificado. 

(C) A posse deverá ocorrer, no prazo de trinta dias, contados 
da publicação do ato de provimento, podendo esse prazo, 
ser prorrogado por mais trinta dias, a requerimento do 
interessado, desde que haja motivo justificado. 

(D) A posse deverá ocorrer, no prazo de quinze dias, 
contados da publicação do ato de provimento, podendo 
esse prazo, ser prorrogado por mais quinze dias, a 
requerimento do interessado, desde que haja motivo 
justificado. 

QUESTÃO 23 

 
Assinale a alternativa INCORRETA. Nos termos da Lei nº 

827/1989 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 
Município de Gurupi), a vacância do cargo decorrerá de vários 
motivos descritos em Lei. O cargo ficará vago na data: 
 
(A) Do falecimento do servidor. 
(B) Em que o servidor completar setenta e cinco anos de 

idade. 
(C) Da publicação do ato de exoneração. 
(D) Da posse em outro cargo de acumulação proibida. 

 
 
QUESTÃO 24 

 
Nos termos da Lei nº 827/1989 (Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Gurupi), é proibido ao 
servidor, EXCETO: 

 
(A) Representar contra ato praticado por sua chefia imediata. 
(B) Retirar qualquer documento ou objeto da repartição, sem 

prévia autorização competente. 
(C) Utilizar material da repartição em serviço particular. 
(D) Referir-se de modo depreciativo às autoridades e atos da 

administração pública, sendo permitida a crítica, em 
trabalho assinado, do ponto de vista doutrinário ou de 
organização do serviço. 

 
 
QUESTÃO 25 

 
Nos termos da Lei nº 827/1989 (Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Gurupi), a pena de 
demissão será aplicada, após devido processo administrativo 
disciplinar, dentre outras, nas seguintes hipóteses: 
 

I. incontinência pública escandalosa. 
II. ofensa, em serviço, contra servidor ou particular, salvo se 

em legítima defesa. 
III. revelação de segredo de que tenha conhecimento em 

razão de suas funções. 
IV. lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio 

público. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

(C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
QUESTÃO 26 
 

Nos termos da Lei nº 2.266/2015 (Plano de cargos, carreiras e 
remuneração dos servidores públicos do quadro geral do 
executivo do Município de Gurupi), às pessoas portadoras de 
deficiência será assegurado o direito de se inscrever em 
concurso público para provimento de cargos do quadro 
administrativo do Município de Gurupi, cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras, 
reservando-se: 
 
(A) 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso. 

(B) 10% (dez por cento) das vagas oferecidas no concurso. 

(C) 15% (quinze por cento) das vagas oferecidas no 

concurso. 

(D) 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso. 
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QUESTÃO 27 
 

Leia os itens a seguir. A Lei Orgânica do Município de Gurupi 
poderá ser emendada mediante proposta: 
 

I. do prefeito. 
II. do governador. 
III. de um terço no mínimo dos membros da câmara. 
IV. de 25% (vinte e cinco por cento) no mínimo do eleitorado 

municipal. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

 
 
 
QUESTÃO 28 
 

Considerando a Lei Orgânica do Município de Gurupi, compete 
privativamente ao Prefeito, EXCETO: 

 
(A) solicitar ao Tribunal Regional Eleitoral a cassação de 

mandato de vereador. 
(B) representar o Município em juízo ou fora dele. 
(C) nomear e exonerar seus auxiliares diretos. 
(D) vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 

 
 
 
 
QUESTÃO 29 
 

Considerando a Lei Orgânica do Município de Gurupi, são 
atribuições dos Secretários Municipais, EXCETO: 

 
(A) exercer a orientação, coordenação e supervisão dos 

órgãos de sua secretaria. 
(B) expedir instruções para execução das leis, decretos e 

regulamentos. 
(C) apresentar ao Prefeito relatório anual de sua gestão. 
(D) encaminhar à Câmara Municipal o Plano Plurianual 

(PPA). 
 
 
 
QUESTÃO 30 
 

Considerando a Lei Orgânica do Município de Gurupi, acerca 
das normas orçamentárias, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Os orçamentos, compatibilizados com o Plano Plurianual, 

terão, entre suas funções, a de reduzir desigualdades 
entre os distritos, bairros e regiões, segundo o critério 
populacional. 

(B) O orçamento municipal assegurará investimento prioritário 
em programas de educação, de ensino pré-escolar e 
fundamental, de saúde e saneamento básico, de 
transporte coletivo e moradia. 

(C) A abertura de créditos extraordinários será admitida para 
atender as despesas imprevisíveis e urgentes, 
decorrentes de calamidade pública. 

(D) É permitido o início de programas ou projetos não 
incluídos na Lei Orçamentária Anual (LOA). 
 

 
 
 
 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
QUESTÃO 31 
 

É preciso ter cuidado no momento de tomar decisões, 
principalmente na área de Gestão de Estoques. Analisar 
cuidadosamente as informações faz parte do cotidiano desta 
função, principalmente quando se trata de produtos perecíveis. 
Neste sentido, as informações básicas, que permitem decidir 
quais serão as dimensões e a distribuição no tempo da 
demanda dos produtos acabados, podem ser classificadas em 
duas categorias. Quais são elas? Assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
(A) Direta e Indireta. 
(B) Interna e Externa. 
(C) Ambiental e Situacional. 
(D) Quantitativa e Qualitativa. 
 
 
 

QUESTÃO 32 

 
A Classificação de materiais é o processo de aglutinação de 
materiais por características semelhantes. Grande parte do 
sucesso no gerenciamento de estoques depende 
fundamentalmente de bem classificar os materiais da 
organização. Assim, o sistema classificatório pode servir 
também, dependendo da situação, de processo de seleção 
para identificar e decidir prioridades. Neste contexto, assinale a 
alternativa CORRETA que identifique os atributos para 

classificação de materiais. 
 
(A) Estratégicos, Táticos e Operacionais. 
(B) Primários, Secundários e Terciários. 
(C) Plenos, Refinados e Distributivos. 
(D) Abrangência, Flexibilidade e Praticidade. 

 
 
 
QUESTÃO 33 

 
Toda a Gestão de Estoques está pautada na previsão do 
consumo do material. A previsão do consumo ou da demanda 
estabelece estimativas futuras dos produtos acabados 
comercializados e vendidos. Dentre os métodos para se 
calcular a previsão do consumo, tem-se o Método da Média 
Móvel. Com base neste método, calcule: 
 
Qual a previsão de consumo de um produto qualquer, para o 
mês de Junho, quando os volumes consumidos, entre janeiro e 
julho de determinado ano, foram, respectivamente, 30, 70, 50, 
60, 40, 20 e 30? Considere para essa análise n=3.  Neste 
sentido, assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) 60 
(B) 50 
(C) 40 
(D) 30 
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QUESTÃO 34 
 

Os materiais de estoque são conceituados como materiais que 
devem existir em estoque e para os quais são determinados 
critérios e parâmetros de ressuprimentos automáticos, com 
base na demanda prevista e na importância da empresa. Os 
critérios de ressuprimentos fixados para estes materiais 
possibilitam a renovação do estoque sem a participação do 
usuário. Neste contexto, analise as afirmativas a seguir sobre a 
classificação dos materiais de estoque. 
 

I. Quanto à aplicação. 
II. Quanto ao valor de consumo anual. 

III. Quanto à importância operacional. 
IV. Quanto ao mercado consumidor. 
V. Quanto à perecibilidade do produto. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 

 
QUESTÃO 35 
 

Dentre as características mais importantes do produto, que 
influenciam a estratégia de distribuição, estão os atributos do 
próprio produto. Nas suas várias combinações, estes atributos 
indicam a necessidade para armazenagem, estoque, 
transporte, manuseio e processamento de pedidos. Analise as 
afirmativas a seguir sobre quais são os atributos do produto 
que influenciam na estratégia de distribuição. 
 

I. Peso. 
II. Volume. 
III. Valor. 
IV. Perecibilidade. 
V. Inflamabilidade. 

VI. Substitutibilidade. 
VII. Diversificabilidade. 
VIII. Diferenciabilidade. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) Apenas as afirmativas I, II, III, IV, V, VI estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III, IV, V, VI, VII estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas IV, V, VI,VII, VIII estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas III, IV, V, VI, VII, VIII estão corretas. 

 
QUESTÃO 36 
 

Lote econômico é a quantidade ideal de material a ser 
adquirida em cada operação de reposição de estoque, onde 
o custo total de aquisição, bem como os respectivos custos de 
estocagem, são mínimos para o período considerado. Assim, 
tem-se a situação: 
O consumo de uma peça é de 20.000 unidades por ano. O 
custo de armazenagem, por peça, e por ano, é de R$ 1,90 e o 
custo de pedido é de R$ 500,00. O preço unitário de compra é 
de R$ 2,00. Com base nessas informações, assinale a 
alternativa CORRETA sobre qual seria o Lote Econômico de 

Compra. 
 
(A) 10.526 peças p/ pedido. 
(B) 4.001 peças p/ pedido. 
(C) 3.245 peças p/ pedido. 
(D) 1,90 peças p/ pedido. 

 
QUESTÃO 37 
 

Consumo pode ser compreendido como a quantidade de 
material requerido para o atendimento das necessidades de 
produção e de comercialização relacionada à determinada 

unidade de tempo. Assim, conforme o ritmo em que se 
processa a utilização, pode-se classificar o consumo em tipos.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Consumo regular, irregular e sazonal. 
(B) Consumo por demanda, por oferta e por período. 
(C) Consumo funcional, pragmático e situacional. 
(D) Consumo por serviço, por área e por região. 

 
QUESTÃO 38 
 

Os fornecedores de produtos ou matérias primas devem ser 
constantemente e sistematicamente avaliados, justamente 
porque oferecer produtos de qualidade aos clientes, ou 
produtos que atendam à expectativa dos clientes, torna-o 
fidelizado, além de promover a organização diferencial 
competitivo. Analise as afirmativas a seguir sobre os critérios 
que devem ser utilizados pela organização para avaliar seus 
fornecedores. 
 

I. Desempenho comercial. 
II. Indicação de parceiros. 
III. Experiências anteriores. 
IV. Cumprimentos de prazos de entrega. 
V. Qualidade do produto. 

VI. Desempenho de produtos em serviços. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Apenas as afirmativas I, II, IV, V estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas III, IV, V, VI estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, IV, V, VI estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, III, IV, V estão corretas. 

 
QUESTÃO 39 
 

A utilização de Paletes está diretamente relacionada à 
movimentação, ao manuseio e à armazenagem de materiais. A 
característica comum aos sistemas de armazenagem é a 
utilização de paletes para movimentação e estocagem de 
quase todos os materiais, motivo pelo qual ao palete é 
creditado o aumento da capacidade de estocagem, a redução 
da largura dos corredores, economia de mão-de-obra e 
redução dos custos. Apesar da variedade de paletes, têm-se 
basicamente duas nomenclaturas para designá-los. Assim, 
assinale a alternativa CORRETA que as identifique. 
 

(A) Face dobrável e face não dobrável. 
(B) Face simples e face dupla. 
(C) Face transportável e face não transportável. 
(D) Face vertical e face horizontal. 
 
QUESTÃO 40 
 

A função de recebimento de materiais é um módulo de um 
sistema global, integrado com as áreas da contabilidade, de 
compras e de transporte, e caracterizada como interface entre 
o atendimento do pedido pelo fornecedor e os estoques físico e 
contábil. A atividade de recebimento compreende 4 (quatro) 
fases.  Analise as afirmativas a seguir sobre as fases. 
 

I. Entrada de Materiais. 
II. Conferencia Quantitativa. 

III. Conferencia de Conformidade. 
IV. Conferencia Qualitativa. 
V. Transporte Interno. 

VI. Regularização. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Apenas as afirmativas I, II, IV, V estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II, VI, VI estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, IV, V, VI estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, III, IV, V estão corretas. 
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