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INSTRUÇÕES GERAIS

• Você recebeu do fiscal:
• Um caderno de questões contendo 40 (quarenta) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva e 3 (três) questões discursivas;
• Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva;
• Um caderno de respostas personalizado para a Prova Discursiva.

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o código e o nome do cargo/nível/especialidade informado nesta capa de prova
corresponde ao código e ao nome do cargo/nível/especialidade informado em seu cartão de respostas.
• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva e a Prova Discursiva. Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu tempo. Este
tempo inclui a marcação do cartão de respostas e o preenchimento do caderno de respostas.
• Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital – Item 9.9 alínea a).
• Somente após decorrida uma hora do início da prova, entregar o seu caderno de questões,  o seu cartão de respostas, o seu caderno de respostas,
e retirar-se da sala de prova (Edital – Item 9.9 alínea c).
• Somente será permitido levar seu caderno de questões no decurso dos últimos 60 minutos anteriores ao horário previsto para o término da
prova  (Edital  – Item 9.9 alínea d).
• Não será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas ou no caderno de respostas (Edital  – Item 9.9 alínea e).
• Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado e o caderno de respostas
(Edital  – Item 9.9 alínea f).
• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos (Edital  – Item 9.9 alínea g).
• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• O cartão de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a
ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

A B B D E

CRONOGRAMA PREVISTO
ATIVIDADE DATA LOCAL

Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO) 24/04/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO 25 e 26/04/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Divulgação do resultado do julgamento dos RG da PO e o resultado preliminar das PO 22/05/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Demais atividades consultar cronograma de atividade no Manual do Candidato ou pelo site: www.nce.ufrj.br/concursos

INSTRUÇÕES - PROVA DISCURSIVA

• Verifique se os seus dados estão corretos no caderno de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata da Prova.
• Efetue a desidentificação do caderno de respostas destacando a parte onde estão contidos os seus dados.
• Somente será objeto de correção da Prova Discursiva o que estiver contido na área reservada para a resposta. NÃO será considerado o que
estiver contido na área reservada para rascunho.
• O caderno de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, manchado, rasgado ou conter qualquer forma de identificação do candidato.
• Use somente caneta esferográfica azul ou preta.

Transportadora Brasileira
Gasoduto Bolívia-Brasil S.A.



2

Processo Seletivo Público - 2006



3

Processo Seletivo Público - 2006

LÍNGUA PORTUGUESA

O que faz o brasil Brasil?

Devo começar explicando o meu enigmático título.
É que será preciso estabelecer uma distinção radical entre
um “brasil” escrito com letra minúscula, nome de um tipo
de madeira de lei ou de uma feitoria interessada em explorar
uma terra como outra qualquer, e o Brasil que designa um
povo, uma nação, um conjunto de valores, escolhas e ideais
de vida. O “brasil” com o b minúsculo é apenas um objeto
sem vida, autoconsciência ou pulsação interior, pedaço de
coisa que morre e não tem a menor condição de se
reproduzir como sistema; como, aliás, queriam alguns
teóricos sociais do século XIX, que viam na terra – um
pedaço perdido de Portugal e da Europa – um conjunto
doentio e condenado de raças que, misturando-se ao sabor
de uma natureza exuberante e de um clima tropical,
estariam fadadas à degeneração e à morte biológica,
psicológica e social. Mas o Brasil com B maiúsculo é algo
muito mais complexo. É país, cultura, local geográfico,
fronteira e território reconhecidos internacionalmente, e
também casa, pedaço de chão calçado com o calor de
nossos corpos, lar, memória e consciência de um lugar com
o qual se tem uma ligação especial, única, totalmente
sagrada. É igualmente um tempo singular cujos eventos
são exclusivamente seus, e também temporalidade que pode
ser acelerada na festa do carnaval; que pode ser detida na
morte e na memória e que pode ser trazida de volta na boa
recordação de saudade. Tempo e temporalidade de ritmos
localizados e, assim, insubstituíveis. Sociedade onde pessoas
seguem certos valores e julgam as ações humanas dentro
de um padrão somente seu. Não se trata mais de algo
inerte, mas de uma entidade viva, cheia de auto-reflexão e
consciência: algo que se soma e se alarga para o futuro e
o passado, num movimento próprio que se chama História.

Roberto Da Matta

1 - A forma INADEQUADA de reescrever a primeira frase do
texto – devo começar explicando o meu enigmático título – é:

(A) o meu título é enigmático, pois devo começar explicando-o;
(B) já que o meu título é enigmático, devo começar explicando-o;
(C) devo começar explicando o meu título, pois ele é enigmático;
(D) por meu título ser enigmático, devo começar por sua explicação;
(E) devo começar pela explicação de meu título por ser ele enigmático.

2 - Tendo lido o texto, podemos dizer que o que procura
estabelecer o livro de onde foi retirado este texto introdutório é:

(A) como foi feita a passagem de um local atrasado para uma
nação moderna;

(B) as características específicas de uma nação denominada Brasil;
(C) as marcas da colonização portuguesa no país atual;
(D) o estabelecimento de valores que inserem o Brasil no mundo

moderno;
(E) a procura de explicações que permitem interpretar o Brasil.

3 - “O “brasil” com o b minúsculo é apenas um objeto sem vida,
autoconsciência ou pulsação interior, pedaço de coisa que morre
e não tem a menor condição de se reproduzir como sistema”;
segundo esse fragmento do texto, a única característica que
NÃO marca o “brasil” com b minúsculo é:

(A) esterilidade;
(B) morte;
(C) autoconsciência;
(D) fragmentação;
(E) impossibilidade.

4 - Se o brasil com b minúsculo é um objeto sem vida, sem
autoconsciência e sem pulsação interior, os adjetivos que melhor
qualificam esse brasil são, respectivamente:

(A) moribundo, desconhecido e inerte;
(B) murcho, decadente e senil;
(C) inerme, ignorante e desaparecido;
(D) paralisado, atrasado e superficial;
(E) morto, inconsciente e desfibrado.

5 - “como, aliás, queriam alguns teóricos sociais do século XIX,
que viam na terra – um pedaço perdido de Portugal e da Europa
– um conjunto doentio e condenado de raças que, misturando-
se ao sabor de uma natureza exuberante e de um clima tropical,
estariam fadadas à degeneração e à morte biológica, psicológica
e social”; a marca da nação brasileira atual a que se alude neste
fragmento do texto é o(a):

(A) misticismo;
(B) degeneração;
(C) vulnerabilidade;
(D) discriminação;
(E) miscigenação.
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6 - “que pode ser acelerada na festa do carnaval”, “que pode ser
detida na morte e na memória”, “que pode ser trazida de volta na
boa recordação da saudade”; a(s) frase(s) que pode(m) ser
vista(s) unicamente como construção de voz passiva é:

(A) que pode ser acelerada na festa do carnaval;
(B) que pode ser detida na morte e na memória;
(C) que pode ser trazida de volta na boa recordação da saudade;
(D) que pode ser acelerada na festa do carnaval / que pode ser

detida na morte e na memória;
(E) que pode ser detida na morte e na memória / que pode ser

trazida de volta na boa recordação da saudade.

7 -  A relação estrutural entre “tempo e temporalidade” se repete
em:

(A) substituto / substituição;
(B) atemporal / atemporalidade;
(C) inerte / inércia;
(D) nação / nacionalidade;
(E) complementar / complementaridade.

8. “Não se trata mais de algo inerte, mas de uma entidade viva,
cheia de auto-reflexão e consciência: algo que se soma e se
alarga para o futuro e o passado, num movimento próprio que se
chama História”; esse fragmento do texto se opõe a um outro
fragmento anterior. A oposição entre os fragmentos que NÃO
está correta é:

(A) “não se trata mais de algo inerte” / “é apenas um objeto
sem vida”;

(B) “mas de uma entidade viva” / “fadadas à degeneração e à
morte”;

(C) “cheia de auto-reflexão e consciência” / “é apenas um objeto
sem...autoconsciência”;

(D) “algo que se soma e se alarga” / “fadadas à degeneração e
à morte biológica”;

(E) “algo que se soma e se alarga para o futuro e o passado” /
“um conjunto doentio e condenado de raças”.

LÍNGUA INGLESA

READ TEXT I AND ANSWER QUESTIONS 9 AND 10:

TEXT  I

Here is the beginning of a piece of news:

A group of U.S. Senators visited Brazil in August
to take a look at the country’s ethanol industry.
“It was a real eye-opener. I was just amazed what
we learned,” said Sen. Mel Martinez ( R-Fla).

What most impressed the delegation was the
choice Brazilians have at the pump. Since the
1973 oil embargo, Brazil has battled to achieve
energy independence, replacing gasoline with
ethanol, an alcohol distilled from sugarcane…

In Brazil ethanol, or  ‘alcool” as it is called, costs
only $2 at the pump, compared to $4 for a gasoline-
ethanol blend  ( Brazil no longer sells regular
unblended gasoline). And while ethanol-powered
cars consume 25% to 30% more fuel per mile than
gasoline cars, the average motorist can save about
$820 a year by switching to ethanol.

(from www.forbes.com/2005/11/15/energy-ethanol-
brazil_cx_1116energy_adams)

09 – When the Senator described the visit as “a real eye-opener”,
he was making a reference to a(n):

(A) mishap;
(B) expectation;
(C) overestimation;
(D) accident;
(E) enlightenment.

10- The fact that “Brazil has battled to achieve energy
independence” means that this action has been:

(A) easy;
(B) hard;
(C) fast;
(D) smooth;
(E) speedy.
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11 – while in “while ethanol-powered cars consume 25% to  30%
more fuel per mile than gasoline cars, “ is used in the same way
as in:

(A) While the embargo lasted, Brazilians had to find an
alternative;

(B) While Americans use gasoline, many Brazilians prefer
ethanol;

(C) While having all the technology, Brazilians still use raw
material;

(D) While being the manager of that company, he introduced
many innovations

(E) While ethanol was being used in Brazil, other countries
looked for different solutions.

READ TEXT II AND ANSWER QUESTION 12 TO 15:

TEXT  II

Doubts About Nuclear Energy

Your article “Re-energized”, about the French
nuclear-energy company Areva [Nov. 14],
noted that there may be a comeback for nuclear
power. Even if there is evidence of a “nuclear
renaissance”, as Areva´s head, Anne
Lauvergeon, put it, I can´t see nuclear power
plants becoming popular in most of Europe.
There are still serious problems with handling
the drainage of reactor coolant into rivers, and
there is the major concern of how to dispose of
nuclear waste. Long-distance transport of such
material is highly dangerous, especially with the
threat of terrorist attacks. And can we place on
future generations the burden of coping with
tons of hazardous radioactive substances? The
reasons for the sudden return of nuclear energy
– spiking oil prices and the effect of greenhouse
gases – also call for investment in alternative-
energy technologies. Wind, solar or water
energy could help stop the progress of global
warming and make us independent of fossil
fuels. Alternative energies would save us money
in the long run without the immense drawbacks
of nuclear energy.

LISA JANK

Augsburg, Germany
(Time, December 19, 2005, p. 10)

12 – The author of this letter considers the revival of nuclear
energy:

(A) impossible;
(B) risky;
(C) effective;
(D) beneficial;
(E) improbable.

13 – When the writer refers to “the burden of coping”  (l.14), she
implies, among other issues, that future generations will have
to:

(A) create many alternative forms of energy;
(B) redesign means of energy production;
(C) support traditional sources of energy;
(D) deal with the problems of  nuclear waste;
(E) challenge the policy of energy output.

14 -  The underlined expression in “Alternative energies would
save us money in the long run “  (l. 23) means:

(A) eventually;
(B) at once;
(C) lately;
(D) for good;
(E) at present.

15  –  The word spiking in “spiking oil prices” suggests a
movement  that:

(A) ascends;
(B) halts;
(C) descends;
(D) initiates;
(E) alternates.

5

10

15

20
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CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

16- Quando existem razões, legalmente previstas, que
recomendem ou reconheçam a desnecessidade da competição a
licitação é:

(A) revogada;
(B) anulada;
(C) inexigível;
(D) exigível;
(E) dispensável.

17- Quando, por quaisquer motivos, fáticos ou jurídicos, possa
caracterizar-se a inviabilidade da competição, a licitação é:

A) anulada;
(B) desclassificada;
(C) inabilitada;
(D) dispensável;
(E) inexigível.

18- Segundo o Decreto No. 2.745 de 1998, a modalidade de
licitação, entre quaisquer interessados, para escolha de trabalho
técnico ou artístico, mediante a instituição de prêmios aos
vencedores, é:

(A) concorrência;
(B) tomada de preços;
(C) convite;
(D) concurso;
(E) leilão.

19- As afirmativas que se seguem representam  atividades
envolvidas quando se compra materiais, EXCETO:

(A) inspecionar materiais;
(B) manter um banco de dados de fornecedores disponíveis;
(C) selecionar fornecedores para suprir cada material;
(D) negociar contratos de suprimento com fornecedores;
(E) agir como intermediário entre empresa e seus fornecedores.

20- As afirmativas que se seguem representam  vantagens da
centralização em Compras, EXCETO:

(A) comprar em quantidades maiores, o que pode significar
preços melhores;

(B) combinar pedidos pequenos e assim reduzir a duplicação
de pedidos, o que pode reduzir os custos;

(C) maior autonomia funcional das unidades regionais;
(D) redução dos custos de transporte ao combinar pedidos e

despachar quantidade maior;
(E) melhor controle global e coerência das transações

financeiras.

21- Representam desvantagens quando se usam várias fontes
de abastecimento, ao invés de fornecedor único, EXCETO:

(A) dificuldade de encorajar o comprometimento do fornecedor;
(B) é mais difícil desenvolver sistemas de garantia da qualidade

eficazes;
(C) o comprador pode forçar o preço para baixo através da

competição dos fornecedores;
(D) um maior esforço  é requerido para a comunicação;
(E) há uma maior dificuldade de se obter economias de escala.

22- São objetivos do processo de compras, EXCETO:

(A) garantir o suprimento dos materiais, nas quantidades e
nos prazos exigidos pelos usuários;

(B) criar e desenvolver de forma permanente e intensiva, um
cadastro de fontes de  suprimentos que dê garantias quanto
ao fluxo de materiais a serem abastecidos nas empresas;

(C) manter uma boa articulação tanto internamente nas
empresas, quanto com o mercado em geral e, especialmente,
com o mercado fornecedor dos insumos e produtos exigidos
pelas empresas;

(D) criar rotinas e procedimentos que mantenham os níveis de
estoque nos padrões definidos pela política da empresa;

(E) criar rotinas e procedimentos dentro dos processos de
aquisição que sejam ágeis e que permitam um efetivo
controle de todo o processo.

23-  Observe as afirmativas a seguir, com  relação à vantagens da
descentralização em Compras:

I – permite uma maior flexibilidade e sensibilidade na solução de
problemas regionais, pelo conhecimento abrangente do
problema pela regional interessada, assim como melhor
conhecimento das fontes de suprimento, meios de transporte
e armazenamento mais próximos da região.

II  – evita a concorrência danosa ente os compradores regionais
e as disparidades de preços de aquisição de um mesmo
material por compradores diversos.

III – permite manter um melhor controle global.
IV – permite responder mais rapidamente às necessidades de

aquisição emergencial.
V – exerce um melhor gerenciamento de suas funções e de suas

necessidades, além de permitir um melhor controle.

Assinale a afirmativa correta:

(A) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas;
(B) apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas;
(C) apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas;
(E) apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
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24- A modalidade de contrato em que o exportador assume uma
grande responsabilidade visto que caberá a ele contratar o navio,
providenciar o conhecimento de embarque (bill of landing), a
fatura comercial (comercial invoice), o certificado de origem
(origin certificate) e a guia de exportação, cabendo pagar o
frete tão logo a mercadoria se encontre no navio, passando a
responsabilidade ao importador dos riscos da viagem até o
recebimento da mercadoria no destino final, é:

(A) FAC – Free Carrier;
(B) C&F – Cost and Freight;
(C) FOB – Free on Board;
(D) CIF – Cost, Insurance and Freight;
(E) EXW – Ex-Work.

25-  A modalidade de contrato na qual o exportador fica obrigado a
entregar a mercadoria a bordo do navio que irá transportá-la,
respondendo pelos custos relativos ao transporte da fábrica até o
embarque no navio e em que o importador passa a assumir todos os
riscos relativos à mercadoria no exato momento em que ela se encontra
no navio e que, além disso, assume uma série de responsabilidades
adicionais tal qual a bill of landing (conhecimento de embarque), é:

(A) FAC – Free Carrier;
(B) C&F – Cost and Freight;
(C) FOB – Free on Board;
(D) CIF – Cost, Insurance and Freight;
(E) EXW – Ex-Work.

26-Representam atividades exercidas pelos gestores da
armazenagem e movimentação física dos materiais, EXCETO:

(A) recebimento dos materiais;
(B) controle de localização física dos materiais;
(C) identificação dos materiais;
(D) armazenagem dos materiais;
(E) controle de qualidade dos materiais.

27- Observe as afirmativas com relação a características que são
básicas na otimização da operação de um armazém:

I  –  acessibilidade: fácil acesso ao material desejado.
II – equipamentos de movimentação e armazenagem.
III – tipos de embalagens utilizadas no armazenamento.

Assinale a afirmativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(C) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(D) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.

28 - Paletes são estrados que podem ser de madeira, metal, papelão
ou plástico, que permitem a formação da carga unitária.  As
alternativas a seguir mostram vantagens da paletização, EXCETO:

(A) necessidade de investimentos em equipamentos
adequados a seu manuseio;

(B) maior densidade de carga no armazenamento;
(C) padronização e automação dos sistemas de recebimento e

fornecimento dos materiais;
(D) redução dos custos de manuseio e movimentação, além de

redução no tempo de transporte e maior rapidez nas
operações de carga e descarga;

(E) melhoria na utilização dos espaços verticais, aumentando a
utilização dos espaços destinados ao armazenamento dos
materiais.

29 - Saber negociar é uma das habilidades mais exigidas de um
comprador. Para um melhor entendimento, os negociadores
podem ser agrupados em quatro estilos comportamentais
básicos: apoiador, catalisador, controlador e analítico.  Observe
as afirmativas a seguir, em relação às características principais
do estilo controlador:

I – pessoa que toma decisões rápidas, é organizada, concisa,
objetiva, com sentido de urgência.

II – pessoa que gosta de fazer perguntas, coletar dados; é
perfeccionista e muito detalhista.

III – como argumento de negociação deve-se usar tudo que se
relacionar com metas, resultados e ganhos de tempo e
dinheiro.

IV – pessoa criativa, sempre com novas idéias, entusiasta dos
grandes empreendimentos.

Assinale a afirmativa correta:

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

30- Os estoques são necessários, mas a questão importante é
quanto estoque manter. Quando mantemos estoques, certos
custos são reduzidos.  Os custos a seguir são reduzidos quando
mantemos estoques, EXCETO:

(A) custos de manutenção de estoques;
(B) custos de emissão do pedido;
(C) custos do stockout (redução a zero do nível de estoque de

um material);
(D) custos de aquisição;
(E) custos da qualidade na partida(start up).

31-  Estoque mínimo, também chamado de estoque de
segurança, é a quantidade mínima que deve existir, em estoque,
destinada a cobrir eventuais retardamentos no ressuprimento,
com o objetivo de garantir o funcionamento ininterrupto e
eficiente do processo produtivo sem o risco de faltas. São
fatores que ocasionam faltas, EXCETO:

(A) oscilação no consumo;
(B) sistema de transporte usado na entrega;
(C) diferenças de inventário;
(D) atraso na entrega do fornecedor;
(E) variação na qualidade, quando o Controle de Qualidade

rejeita um lote.
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32- Em relação aos estoques NÃO é correto afirmar que:

(A) o estoque pode ocorrer em diversos pontos dentro de uma
operação;

(B) os estoques são usados para uniformizar as diferenças
entre fornecimento e demanda;

(C) alguns tipos de operação, como os serviços profissionais,
manterão níveis baixos de estoque, enquanto que outras,
como as operações de varejo ou armazéns, vão manter
grandes quantidades de estoque;

(D) o estoque ocorre em operações produtivas porque os ritmos
de fornecimento e demanda sempre casam;

(E) o estoque é usualmente gerenciado através de sistemas de
informações computadorizados sofisticados, que têm
algumas funções, como atualização dos registros de estoque,
geração de pedidos etc.

33 - Cada modo de transporte tem diferentes características que
afetam sua adequação ao transporte de produtos específicos.
Considerando-se como objetivos de desempenho da produção
a confiabilidade de entrega, a possível deterioração de qualidade
e o custo de transporte, o modo de transporte de melhor
desempenho relativo é o:

(A) dutoviário;
(B) rodoviário;
(C) ferroviário;
(D) hidroviário;
(E) aeroviário.

34. O material inaplicável na empresa em qualquer época,
independentemente do estado de conservação, funcionalidade
ou obsolescência, é uma categoria de bem, colocado em
disponibilidade, definido como:

(A) obsoleto;
(B) inservível;
(C) ocioso;
(D) excedente;
(E) irrecuperável.

35- O bem que não deve mais ser utilizado na empresa por ser
tecnicamente e economicamente superado, com base na opinião
dos técnicos, é uma categoria de bem, colocado em
disponibilidade, definido como:

(A) inservível;
(B) obsoleto;
(C) excedente;
(D) ocioso;
(E) irrecuperável.

36- O método do ponto de encomenda ou ponto de pedido é
aquele em que, a intervalos irregulares, se providencia nova
quantidade (fixa), caso a disponibilidade total atinja determinado
valor previamente calculado – ponto de encomenda.
Representam vantagens desse sistema de reposição de estoques,
EXCETO:

(A) individualiza a freqüência de revisão do estoque visto que ela
vai depender essencialmente do comportamento da demanda;

(B) permite concentrar de forma regular as entregas e os
recebimentos dos materiais com economias operacionais
significativas;

(C) caso a quantidade fixada para ser encomendada venha a se
basear ou não no lote econômico, pode-se obter economias
nas aquisições por meio da obtenção de descontos;

(D) devido ao fato de o ciclo de proteção do estoque ser menor,
o estoque de segurança também será menor, com
conseqüentes reduções de custos dos mesmos;

(E) limitações de espaço no armazenamento, no transporte e na
produção acabam produzindo a necessidade de se ter uma
quantidade fixa nos lotes de reposição.

37- O método do período fixo é aquele no qual se verifica, a um
período fixo, a situação do estoque e, caso necessário, se providencia
sua complementação. As afirmativas a seguir representam
vantagens desse sistema de reposição de estoques, EXCETO:

(A) se vários itens são adquiridos de um mesmo fornecedor, é
possível efetivar ordens de compras de diversos itens com
redução de custos de emissão, custos de transporte,
programações dos recebimentos com reduções de custos;

(B) individualiza a freqüência de revisão do estoque, pois ela vai
depender essencialmente do comportamento da demanda;

(C) nesse sistema, o estoque só precisa ser conhecido por
ocasião da revisão destinada a determinar a quantidade a ser
encomendada, tornando-se aplicáveis, por exemplo, os casos
de itens perecíveis em que se programem entregas semanais;

(D) permite concentrar de forma regular as entregas e os
recebimentos dos materiais com economias operacionais
significativas;

(E) permite programar adequadamente as entregas dos itens
aos usuários.

38- Observe as afirmativas a seguir, em relação à classificação ABC:

I – o conceito de curva ABC deriva da observação, feita a partir
dos perfis de produtos em muitas empresas, de que a maior
parte das vendas é gerada por relativamente poucos
produtos da linha comercializada.

II – o termo ABC significa, em sua essência, ordem de prioridade.
Pode servir para reconhecer a ordem de prioridade dos itens
de uma lista de estoque, porém, não pode ser usada para
determinar a prioridade de uma lista de pessoas, de
problemas, de projetos.

III – a relação 80-20 (80% das vendas provêm de 20% dos itens
da linha de produto) não é exata para todas as firmas.

IV – é baseada no princípio conhecido como curva de Pareto.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas;
(B) apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas;
(C) apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas;
(D) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas;
(E) apenas as afirmativas  I e III estão corretas.
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39-  As afirmativas que se seguem representam razões básicas
para uma organização utilizar espaço físico de armazenagem,
EXCETO:

(A) reduzir custos de transporte e produção;
(B) auxiliar o processo de produção;
(C) coordenar suprimento e demanda;
(D) reduzir custos de manutenção de estoques;
(E) auxiliar o processo de marketing.

40- São razões para manter estoques, EXCETO:

I - melhoram o nível de serviço;
II - permitem economias de escala nas compras e no transporte.
III - incentivam economias na produção;
IV - agem como proteção contra aumentos de preços;

Estão corretas as afirmativas:

(A) I e II, apenas;
(B) I, III e IV, apenas;
(C) I, II e III, apenas;
(D) II, III e IV, apenas;
(E) I, II, III e IV.

QUESTÕES DISCURSIVAS

QUESTÃO 1
O Decreto No. 2.745 de 1998 dispõe no capítulo III,  item 3.2, que
de acordo com a complexidade e especialização da obra, serviço
ou fornecimento a ser contratado, as licitações poderão ser de
três tipos:  DE MELHOR PREÇO, DE TÉCNICA E PREÇO, E DE
MELHOR TÉCNICA. Defina-as sucintamente.

QUESTÃO 2
Defina sucintamente:

-  manuseio de material;
-  movimentação de material;
-  transporte de material.

QUESTÃO 3
Defina sucintamente:

- custos de emissão do pedido;
- custos de manutenção de estoques.



    INFORMAÇÕES ADICIONAIS
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