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Caderno  
de Prova

maio

2 2 de maio

das 14 às 17 h

3 h de duração*

30 questões

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

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção 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.

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife-
rentes 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.

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

M01 Almoxarife
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Português 5 questões

Texto

A “Volta a Ilha das Cabras de Natação” é evento tradi-
cional realizado em Balneário Camboriú na semana do 
Dia do Trabalho. Congrega participantes de todo o Sul 
do Brasil, em dois quilômetros de natação, cujo per-
curso consiste em os participantes nadarem em volta 
daquela ilha. Este ano, dentre cerca de 150 participan-
tes sagraram-se vencedores os atletas Chicão Ferreira 
e Stefanie Bender. Praticantes de triatlo, modalidade 
esportiva que combina sequencialmente e ininterrup-
tamente natação, ciclismo e corrida, ambos obtiveram 
medalha de ouro.

1. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) As maiúsculas em “Dia do Trabalho” se justifi-
cam por essa ser uma data importante para a 
História do Brasil.

b. ( X ) As ideias contidas em “na semana do Dia do 
Trabalho” e “em volta daquela ilha” indicam, 
respectivamente, ideia de tempo e de lugar.

c. ( ) As palavras congrega e percurso podem ser 
substituídas no texto, respectivamente, por 
conquista e voltas.

d. ( ) As palavras “sequencialmente” e “ininterrupta-
mente” reforçam a importância que o evento 
mencionado apresenta para o município de 
Balneário Camboriú.

e. ( ) Por indicar valor aproximado, a expressão 
“cerca de” deve ser empregada com núme-
ros redondos; assim, estaria correta na frase 

“Vieram cerca de 152 a 199 participantes para 
a prova.”

Conhecimentos Gerais (10 questões)

2. Assinale a alternativa gramaticalmente correta 
quanto à concordância.

a. ( ) Poderiam haver mais atletas amantes do 
triatlo.

b. ( ) Aqui deveria existir muitas competições como 
a Volta à Ilha.

c. ( ) Ao final da competição já se distinguia, entre 
os participantes, sinais de cansaço.

d. ( X ) Parece que faz seis anos que Ivo participa de 
competições esportivas.

e. ( ) Sagraram-se vencedoras as atletas Helena 
Blendes e Carlos Ferreira.

3. É correto afirmar, em relação à forma verbal em 
“sagraram-se vencedores”:

a. ( ) no futuro do indicativo fica “sagrarão-se”.
b. ( ) indica um fato interrompido no passado.
c. ( X ) no imperativo afirmativo fica ”sagrem-se”.
d. ( ) no pretérito imperfeito do indicativo fica 

“sagrava-se”.
e. ( ) indica um fato que talvez tenha acontecido 

no passado.

4. Complete a lacuna do texto abaixo.

A Praia do Estaleiro apresenta grande concentração de 
casas de veraneio;          nela sempre há 
muita gente.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. ( ) também
b. ( ) embora
c. ( ) porém
d. ( ) porque
e. ( X ) por isso
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Temas Atuais 5 questões

6. A exploração sexual contra crianças e adolescentes 
é uma perversa violação aos Direitos Humanos que 
vem preocupando cada vez mais as autoridades. Para 
combater esse horrendo crime é necessário o apoio 
da comunidade.

Em Balneário Camboriú, as pessoas que desejarem 
denunciar qualquer ocorrência relacionada a esse 
delito poderão fazê-lo discando, em um telefone, o 
número:

a. ( X ) 100.
b. ( ) 193.
c. ( ) 657.
d. ( ) 1000.
e. ( ) 1093.

7. Embora a economia brasileira tenha alcançado 
bons resultados nos últimos anos, em muitos setores 
existe o temor da desindustrialização.

Assinale a alternativa que explica o que se entende 
por desindustrialização.

a. ( ) Verifica-se quando a produção agrícola e os 
serviços crescem em percentuais mais eleva-
dos do que a indústria.

b. ( ) É o crescimento exacerbado da produção 
industrial de um país ou de uma região, moti-
vado pelo aumento da demanda.

c. ( ) Trata-se da redução ou mesmo do fim da pro-
dução industrial de um país ou de uma região 
que pode ter, entre as suas causas, o aumento 
da exportação de produtos para outros países.

d. ( X ) Trata-se da redução ou mesmo o fim da pro-
dução industrial de um país ou de uma região 
que pode ter, entre as suas causas, a concorrên-
cia de produtos importados de outros países.

e. ( ) O termo designa a situação em que a indús-
tria perde a importância econômica em um 
país ou região em virtude do aumento das 
exportações.

5. Veja o anúncio abaixo:

Observe as afirmações abaixo, em relação ao anúncio 
apresentado.

1. A palavra óculos significa “olhos” e somente 
deve ser empregada no plural.

2. Porque a palavra é empregada no plural, 
todas as palavras que se referem a ela devem 
ir para o plural: Meus óculos quebraram. / 
Estes (Os) óculos devem ser completos, com 
armação + lentes.

3. A palavras óculos refere-se a apenas um 
objeto e deve ser empregada no singular.

4. Porque é empregada no singular, todas as 
palavras que se referem a ela devem ficar no 
singular: Meu óculos quebrou. / Este (O) ócu-
los deve ser completo, com armação + lentes.

5. A palavra promoções é acentuada grafica-
mente por ser oxítona.

6. A palavra óculos é acentuada graficamente 
por ser proparoxítona.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 6.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 5 e 6.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 6.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

8. Facebook, Orkut, Linkedin são alguns dos nomes 
que se tornaram presentes no nosso dia a dia. Com 
milhares de seguidores, são objeto de grande inte-
resse de pesquisadores que buscam entender sua 
influência no comportamento das pessoas.

Facebook, Orkut, Linkedin são:

a. ( X ) Redes sociais.
b. ( ) Servidores de e-mail.
c. ( ) Mecanismos de busca.
d. ( ) Sistemas de computação.
e. ( ) Navegadores de Internet.

9. Analise as afirmativas abaixo:

1. A metade das espécies comuns de plantas 
e animais pode sofrer um declínio significa-
tivo em seu habitat por conta das mudanças 
climáticas.

2. Caso as temperaturas continuem subindo nas 
próximas décadas, haverá uma séria ameaça à 
biodiversidade.

3. As alterações climáticas, como a ciência tem 
demonstrado, pouco ou nenhum efeito têm 
em relação à biodiversidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

10. As opiniões do seu Presidente, Deputado Pastor 
Marco Feliciano, fizeram com que uma Comissão da 
Câmara de Deputados passasse a receber grande 
cobertura pela Imprensa.

Trata-se da Comissão da (de):

a. ( ) Verdade.
b. ( ) Justiça e Cidadania.
c. ( ) Relações Exteriores.
d. ( ) Constituição e Justiça
e. ( X ) Direitos Humanos e Minorias.
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

11. Entende-se por Arranjo físico a forma como:

a. ( ) os recursos orçamentários estão distribuídos 
em uma manufatura de maneira mais ade-
quada ao processo produtivo.

b. ( X ) os recursos de produção estão distribuídos 
em uma manufatura de maneira mais ade-
quada ao processo produtivo.

c. ( ) os recursos de produção estão distribuídos 
em uma manufatura de maneira menos ade-
quada ao processo produtivo.

d. ( ) os recursos de produção estão distribuídos 
em uma manufatura de maneira mais ade-
quada ao processo administrativo.

e. ( ) os recursos estão distribuídos em uma manu-
fatura de maneira menos adequada ao pro-
cesso produtivo.

12. O controle de almoxarifado deve fornecer a qual-
quer momento:

a. ( ) as quantidades que se encontram à disposi-
ção em processo de recebimento, as devolu-
ções ao fornecedor e as compras previstas.

b. ( ) as quantidades adquiridas para o mês 
seguinte, as devoluções ao fornecedor e as 
compras programadas.

c. ( ) as mercadorias que se encontram à disposi-
ção em processo de aquisição, as devoluções 
ao fornecedor e as compras programadas.

d. ( ) os produtos que se encontram à disposição 
em processo de recebimento, as devoluções 
ao fornecedor e as compras programadas.

e. ( X ) as quantidades que se encontram à disposi-
ção em processo de recebimento, as devolu-
ções ao fornecedor e as compras recebidas e 
aceitas.

13. Entende-se por fluxograma:

a. ( ) um sistema de informação moderno, mos-
trando os elementos que estão inativos e suas 
respectivas interligações de dados com outros 
elementos e unidades.

b. ( ) a representação gráfica em rede de um sis-
tema, mostrando os elementos que estão 
inativos e suas respectivas interligações 
financeiras de dados com outros elementos e 
unidades.

c. ( X ) a representação gráfica em rede de um sis-
tema, mostrando os elementos que estão ati-
vos e suas respectivas interligações de dados 
com outros elementos e unidades.

d. ( ) a representação gráfica em rede de um sis-
tema, mostrando os elementos que estão ina-
tivos e suas respectivas ligações com outros 
elementos e unidades administrativas.

e. ( ) a representação gráfica em rede de um sis-
tema de informação, mostrando os elementos 
tácitos e explícitos que estão inativos e suas 
respectivas interligações de dados com outros 
elementos e unidades.

14. A estrutura informal possui as seguintes 
vantagens:

a. ( X ) Proporciona maior rapidez no processo decisó-
rio e motiva e integra as pessoas da empresa.

b. ( ) Proporciona maior rigidez no processo decisó-
rio e complementa a estrutura formal.

c. ( ) Controla a estrutura formal e complementa a 
estrutura matricial.

d. ( ) Proporciona maior rigidez no processo decisó-
rio e reduz distorções existentes na estrutura 
formal.

e. ( ) Proporciona maior rigidez no processo deci-
sório e reduz a carga de comunicação dos 
chefes.
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18. O almoxarife é o responsável pelo sistema de 
localização de materiais e deverá possuir um esquema 
do depósito com:

a. ( ) o arranjo físico dos espaços disponíveis por 
área financeira.

b. ( ) o arranjo físico dos espaços disponíveis por 
área verde.

c. ( X ) o arranjo físico dos espaços disponíveis por 
área de estocagem.

d. ( ) o controle financeiro e créditos disponíveis 
por área de estocagem.

e. ( ) o controle financeiro e físico dos espaços dis-
poníveis por área de produção.

19. A realização do inventário tem como objetivo 
verificar quantitativa e qualitativamente os materiais 
pertencentes ao ativo permanente, em uso ou estoca-
dos, e os materiais em:

a. ( ) processo de compra.
b. ( ) processo de licitação.
c. ( ) processo de aquisição.
d. ( ) processo de negociação.
e. ( X ) consumo no almoxarifado.

20. Entende-se por método:

a. ( ) uma estrutura funcional pela qual podemos 
chegar a um determinado resultado ou a um 
determinado fim.

b. ( ) um sistema de informação pelo qual pode-
mos chegar a um determinado resultado ou a 
um determinado fim.

c. ( ) um sistema legal pelo qual podemos chegar a 
um determinado resultado ou a um determi-
nado fim.

d. ( X ) um caminho pelo qual podemos chegar a um 
determinado resultado ou a um determinado 
fim.

e. ( ) uma estrutura matricial pela qual podemos 
chegar a um determinado resultado ou a um 
determinado fim.

15. Analise o texto abaixo:

Dentre os vários setores que compõem um hospital, 
a área de  (1)  é uma das essenciais, pois é ela que 
apoia todas as atividades  (2)  , desde as mais bási-
cas até as mais complexas.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas numeradas do texto.

a. ( ) (1) produção ; (2) funcionais
b. ( X ) (1) suprimento ; (2) funcionais
c. ( ) (1) suprimento ; (2) de segurança
d. ( ) (1) suprimento ; (2) de gestão de pessoas
e. ( ) (1) serviços gerais ; (2) financeiras

16. São tipos de leiautes:

a. ( ) Arranjo por linha; Arranjo por foco e Arranjo 
celular.

b. ( ) Arranjo por produto ou por linha e Arranjo por 
projeto ou funcional.

c. ( ) Arranjo por produto ou por linha Arranjo 
misto ou funcional.

d. ( X ) Arranjo por produto; Arranjo por processo e 
Arranjo celular.

e. ( ) Arranjo celular; Arranjo por posição flexível e 
Arranjo misto.

17. A logística interna trata de todo o gerenciamento:

a. ( X ) do processo interno de abastecimento, arma-
zenamento, transporte e distribuição das 
mercadorias dentro da organização.

b. ( ) do processo interno de abastecimento, arma-
zenamento, transporte e distribuição das 
mercadorias fora da organização.

c. ( ) do processo externo de abastecimento, arma-
zenamento, transporte e distribuição das 
mercadorias dentro da organização.

d. ( ) do processo interno de abastecimento, arma-
zenamento, transporte e distribuição dos 
recursos financeiros dentro da organização.

e. ( ) do processo interno de abastecimento, arma-
zenamento, transporte coletivo e distribuição 
das mercadorias fora da organização.
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23. Em relação à comunicação, é correto afirmar que 
é o processo mediante o qual:

a. ( ) uma mensagem é enviada por um receptor, 
por meio de determinado canal, e entendida 
por um emissor.

b. ( ) uma mensagem é enviada por um emissor, 
por meio de determinado receptor, e enten-
dida por um canal.

c. ( ) uma mensagem é enviada por um canal, por 
meio de determinado receptor, e entendida 
por um emissor.

d. ( ) um canal é enviado por um emissor, por meio 
desse mesmo canal, e entendida por um 
receptor.

e. ( X ) uma mensagem é enviada por um emissor, 
por meio de determinado canal, e entendida 
por um receptor.

24. Entende-se por Delegação, a transferência de 
determinado(a):

a. ( ) tarefa de um nível hierárquico para outro nível 
mais elevado.

b. ( ) tarefa de um nível intermediário para um nível 
mais elevado da organização, criando a cor-
respondente responsabilidade pela execução 
da tarefa delegada.

c. ( ) nível de autoridade de um chefe para diretor, 
criando a correspondente responsabilidade 
pela execução da tarefa delegada.

d. ( X ) nível de autoridade de um chefe para seu 
subordinado, criando a correspondente 
responsabilidade pela execução da tarefa 
delegada.

e. ( ) nível de autoridade de uma chefia intermedi-
ária para uma direção, criando a correspon-
dente responsabilidade pela execução da 
tarefa.

21. Estrutura organizacional pode ser entendida como:

a. ( ) o conjunto ordenado de responsabilidades, 
autoridades, comunicação e decisões das 
unidades organizacionais de uma atividade.

b. ( X ) o conjunto ordenado de responsabilidades, 
autoridades, comunicação e decisões das 
unidades organizacionais de uma empresa.

c. ( ) o conjunto ordenado de responsabilidades, 
autoridades, comunicação e decisões das 
unidades organizacionais de uma tarefa.

d. ( ) o conjunto de pessoas, autoridades, e o sis-
tema de comunicação e decisões das unida-
des organizacionais de uma empresa.

e. ( ) o conjunto de pessoas, autoridades, e o sis-
tema de informação das unidades administra-
tivas de uma empresa.

22. A departamentalização por projetos possui as 
seguintes vantagens:

a. ( X ) Permite alto grau de responsabilidade do 
grupo de execução do projeto; permite 
melhor cumprimento de prazos e orçamentos.

b. ( ) Permite alto grau de controle do grupo de 
execução do projeto; possibilita que os fun-
cionários envolvidos tenham maiores lucros 
na empresa.

c. ( ) Os dirigentes exercem maior controle nos 
funcionários envolvidos; permite melhor cum-
primento de prazos e orçamentos.

d. ( ) Possibilita que os funcionários envolvidos 
tenham maiores lucros; permite melhor cum-
primento de prazos e orçamentos.

e. ( ) Possibilita a centralização das decisões, per-
mitindo melhor cumprimento de prazos e 
orçamentos.
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28. Em relação ao programa Excel, é correto afirmar:

a. ( ) Na Barra de Título temos o centro de controle 
do PowerPoint, o nome da pasta posicio-
nada e os botões Minimizar e Maximizar ou 
Minimizar e Restaurar.

b. ( ) Na Barra de Título temos o centro de controle 
do Word, o nome da pasta posicionada e os 
botões Minimizar e Maximizar ou Minimizar e 
Restaurar.

c. ( ) Na Barra de Título temos o centro de con-
trole do Excel, o nome da pasta posicionada 
e os programas de apresentações de dados 
estatísticos.

d. ( ) Na Barra de Título temos o centro de controle 
do Excel, o nome da pasta posicionada e o 
teclado apenas numérico.

e. ( X ) Na Barra de Título temos o centro de controle 
do Excel, o nome da pasta posicionada e os 
botões Minimizar e Maximizar ou Minimizar e 
Restaurar.

29. Em relação ao programa Excel, é correto afirmar 
que a planilha eletrônica é um conjunto de:

a. ( ) linhas duplas, cuja intersecção denomina-se 
célula.

b. ( ) colunas duplas, cuja intersecção denomina-se 
célula.

c. ( X ) colunas e linhas, cuja intersecção denomina-
-se célula.

d. ( ) colunas e linhas, cuja intersecção denomina-
-se planilha.

e. ( ) células, cuja intersecção denomina-se coluna.

30. O Excel aceita quatro tipos de dados. Indique-os:

a. ( X ) Textos, Números, Fórmulas e Funções.
b. ( ) Textos, Números, Fórmulas e Desenhos.
c. ( ) Textos, Desenhos, Fórmulas e Colunas.
d. ( ) Textos, Desenhos, Células e Funções.
e. ( ) Textos, Colunas, Fórmulas e Funções.

25. O principal objetivo do processo de limpeza hos-
pitalar é:

a. ( ) a segurança da direção do hospital.
b. ( ) a segurança dos visitantes contra infecções e 

acidentes.
c. ( X ) a segurança dos pacientes contra infecções e 

acidentes.
d. ( ) a segurança dos funcionários contra acidentes.
e. ( ) a imagem do hospital para os visitantes e 

pacientes.

26. A principal entrada de informações no computa-
dor é realizada:

a. ( ) pelo gabinete o qual possui inúmeras teclas 
que ao serem pressionadas informam ao com-
putador a ação realizada.

b. ( X ) pelo teclado o qual possui inúmeras teclas 
que ao serem pressionadas informam ao com-
putador a ação realizada.

c. ( ) pelo mouse o qual possui inúmeras teclas que 
ao serem pressionadas informam ao compu-
tador a ação realizada.

d. ( ) pelo monitor qual possui inúmeras teclas que 
ao serem pressionadas informam ao compu-
tador a ação realizada.

e. ( ) pelo teclado o qual possui inúmeros progra-
mas que informam ao computador a ação 
realizada.

27. Em relação ao PowerPoint, é correto afirmar que 
é um programa destinado à:

a. ( ) elaboração de cálculos em um computador.
b. ( ) elaboração de dados estatísticos em um 

computador.
c. ( ) impressão de documentos de um 

computador.
d. ( X ) criação e exibição de apresentações em um 

computador.
e. ( ) criação de fórmulas matemáticas em um 

computador.
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