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QUESTÃO 2

A epidemia causada pelo Zika vírus atingiu, em 2016,
pelo menos 20 estados brasileiros e espalhou‐se pela
América Latina de maneira rápida e alarmante. O vírus,
transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo vetor do
vírus da dengue e da chikungunya, foi relacionado aos 270
casos confirmados de microcefalia, entre os cerca de 3,4 mil
casos suspeitos da doença investigados no Brasil. Por isso, o
governo federal montou até uma força tarefa envolvendo
uma megaoperação do Exército para combater o mosquito.
Não há vacinas ainda para prevenir o Zika, portanto é
necessário eliminar todos os possíveis focos de reprodução
do Aedes aegypti. Como o mosquito coloca seus ovos em
água parada, qualquer lugar que possa acumular o mínimo de
água pode virar um foco de doença, o que inclui pratos que
acomodam a água de vasos de plantas; potes de água para
animais domésticos; garrafas; baldes; vasos sanitários sem
tampa; pneus descartados; restos de material de construção;
e até mesmo poças de água da chuva no quintal ou na
calçada.
Os ovos do Aedes aegypti podem ficar até um ano em
local seco apenas à espera de um pouco de água para que as
larvas possam sair e virar mosquitos. Por isso, não se deve
deixar água acumulada em nenhum lugar. As calhas devem
estar também sempre limpas e os reservatórios de água e
piscinas, tampados, a não ser que estejam devidamente
clorados (o cloro impede a reprodução dos mosquitos).
Para o controle da proliferação do Aedes aegypti,
cientistas
desenvolveram
um
mosquito
macho
geneticamente modificado com a proteína TTA para que os
mosquitos que nasçam dos cruzamentos com esses
transgênicos morram antes de chegar à vida adulta. Em
Jacobina, no interior na Bahia, a utilização dessa estratégia
reduziu as ocorrências de dengue em 90%.
Outra experiência de controle da proliferação do
mosquito foi realizada em Itapetim, no estado de
Pernambuco, onde foi criado um “exército natural” de peixes
de pequeno porte de água doce para ser colocado em caixas
d'água e cisternas que abrigam larvas do inseto. A ideia é que
os peixes comam os ovos e impeçam o desenvolvimento do
mosquito.

O texto acima está estruturado em forma
(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

narrativa, com base em fatos que comprovam os riscos
da relação existente entre o Zika vírus e a microcefalia.
descritivo, com o objetivo de ensinar à população
formas alternativas de combater o Zika vírus.
dissertativa e defende a criação de políticas públicas de
saúde para proteger a população contra os vírus
transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti.
dissertativa e informa o público leitor acerca da
epidemia causada pelo Zika vírus e de formas de evitar
a proliferação do mosquito Aedes aegypti.
narrativa, com o propósito de demonstrar, por meio do
relato de casos comprovados de morte por
microcefalia, a necessidade de investimentos em
vacinas que erradiquem o Zica vírus.

QUESTÃO 3
Depreende‐se da leitura do texto que
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

Internet: <www.bbc.com> (com adaptações).

as poças de água da chuva são os maiores focos de
reprodução do mosquito Aedes aegypti.
os ovos do Aedes aegypti demoram um ano para se
desenvolverem em larvas que se transformam em
mosquitos.
reservatórios com água devidamente clorada podem
permanecer destampados, sem risco de reprodução do
mosquito Aedes aegypti.
os casos de transmissão de microcefalia pelo mosquito
Aedes aegypti motivaram a atuação das forças de
segurança nacionais.
experimentos com peixes geneticamente modificados
mostraram‐se eficazes no controle da proliferação do
mosquito Aedes aegypti.

QUESTÃO 1

QUESTÃO 4

A oração “Como o mosquito coloca seus ovos em água
parada” (linhas 12 e 13) expressa, em relação à oração
subsequente, circunstância de

São acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra
de acentuação gráfica as palavras

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

causa.
concessão.
conformidade.
finalidade.
tempo.

CRMV‐MA

“vírus”, “possíveis” e “proteína”.
“até”, “também” e “domésticos”.
“água”, “rápida” e “há”.
“transgênicos”, “proteína” e “experiência”.
“sanitários”, “possíveis” e “estratégia”.
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QUESTÃO 5

QUESTÃO 8

No que se refere à pontuação, estariam mantidas a correção
gramatical e a coerência do texto caso

Assinale a alternativa em que é apresentado o fecho
adequado, segundo o Manual de Redação da Presidência da
República, para as comunicações oficiais dirigidas a
autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a vírgula empregada após a forma verbal “atingiu”
(linha 1) fosse suprimida do período.
uma vírgula fosse inserida imediatamente após o
vocábulo “até” (linha 8).
a vírgula após o termo “Zika” (linha 10) fosse deslocada
para depois de “portanto” (linha 10).
uma vírgula fosse inserida imediatamente após o
vocábulo “apenas” (linha 21).
o ponto final empregado após a palavra “mosquitos”
(linha 22) fosse substituído por vírgula, feitos os
devidos ajustes de maiúscula e minúscula no texto.

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa em que é apresentada proposta de
reescrita gramaticalmente correta e coerente para o seguinte
período do texto: “Não há vacinas ainda para prevenir o Zika,
portanto é necessário eliminar todos os possíveis focos de
reprodução do Aedes aegypti.” (linhas de 10 a 12).
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Ainda não existe vacinas para prevenir o Zika, por isso
é necessário que elimine todos os possíveis focos de
reprodução do Aedes aegypti.
Não existem ainda vacinas para a prevenção do Zika,
sendo necessário, portanto, eliminar todos os
possíveis focos de reprodução do Aedes aegypti.
Como não tem vacinas ainda para prevenir o Zika,
portanto é necessário a eliminação de todos os
possíveis focos de reprodução do Aedes aegypti.
Não tendo vacinas para prevenir ainda o Zika, é
necessário que seja eliminado todos os possíveis focos
de reprodução do Aedes aegypti.
Não havendo vacinas para prevenir o Zika, entretanto
ainda é necessário eliminarem todos os possíveis
focos de reprodução do Aedes aegypti.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Agradecidamente,
Atenciosamente,
Com respeito e consideração,
Com sinceros cumprimentos,
Mui respeitosamente,

QUESTÃO 9
Uma vacina para gado bovino teve um acréscimo de
preço de 50% e, em seguida, teve um decréscimo de 50% com
relação ao novo preço.
Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que
apresenta a síntese do que aconteceu com o preço da vacina
depois das duas alterações citadas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aumentou 33%.
Aumentou 25%.
Permaneceu o mesmo.
Diminuiu 33%.
Diminuiu 25%.

RASCUNHO

QUESTÃO 7
Estariam mantidos o sentido original e a correção gramatical
do texto caso se substituísse “Por isso” (linha 7) por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Contudo.
Além disso.
Embora.
Por essa razão.
Por outro lado.

CRMV‐MA
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 13

Para montar os grupos de um campeonato, há 16
times, que devem ser divididos em 4 grupos. Sabe‐se que, em
cada grupo, já existe um time definido como cabeça de chave.

Assinale a alternativa que apresenta a negação da seguinte
proposição: Algum funcionário do CRMV possui menos
de 20 anos e é careca.
(A)

Nessa situação hipotética, o número de maneiras diferentes
de se distribuir os demais times é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)

16!/(3!)4.
16!/(4!)4.
12!/(3!)4.
12!/(4!)4.
(4!)4/(3!)4.

(E)

Nenhum funcionário do CRMV possui menos de 20
anos ou é careca.
Nenhum funcionário do CRMV possui menos de 20
anos.
Nenhum funcionário do CRMV é careca.
Todo funcionário do CRMV possui mais de 20 anos ou
não é careca.
Todo funcionário do CRMV possui mais de 20 anos e
não é careca.

RASCUNHO

QUESTÃO 11
Um bloco retangular possui as seguintes dimensões:
altura = 30 dm; largura = 0,02 km; e profundidade = 10 dam.
Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que
apresenta o volume do bloco em hm³.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0,006
0,06
0,6
6
60

QUESTÃO 12
1) Alguns jogadores profissionais de vôlei jogam basquete
amador.
2) Nenhum jogador profissional de basquete joga vôlei
amador.
3) Alguns torcedores de basquete jogam basquete amador.
4) Todos os torcedores de vôlei jogam vôlei amador.
Considerando as proposições acima, assinale a alternativa
que apresenta a inferência correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Alguns jogadores profissionais de vôlei são torcedores
de vôlei.
Alguns jogadores amadores de basquete são
torcedores de vôlei.
Nenhum torcedor de vôlei é torcedor de basquete.
Todos os jogadores profissionais de vôlei são
torcedores de basquete.
Nenhum torcedor de vôlei é jogador profissional de
basquete.

CRMV‐MA
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Nas questões que avaliem conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que:
todos os programas mencionados estejam em configuração‐padrão, em português; o mouse esteja configurado para pessoas destras;
expressões como clicar, clique simples e clique duplo refiram‐se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponda à
operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá‐la, acionando‐a apenas uma vez. Considere também que não haja restrições
de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
QUESTÃO 14

Com relação à figura acima apresentada, que mostra parte da tela de edição do Microsoft Word 2013, e às informações nela
contidas, assinale a alternativa correta.
(A)

Ao inserir uma nova coluna entre as colunas ANO e CURSO/EVENTO, ela conterá células mescladas, pois a coluna anterior
possui essa formatação.

(B)

Para excluir a coluna CIDADE, é suficiente selecioná‐la e, posteriormente, pressionar a tecla

/

.

(C)

Para que uma nova linha, referente a um curso ministrado em 2017, seja inserida, o usuário deve, necessariamente, remover
a coluna ANO, inserir a linha e depois recriar a coluna ANO, já que não é permitido inserir linhas onde há células mescladas.
(D) Para excluir a linha referente ao evento EXPOEMA, o usuário deverá clicar o botão direito do mouse sobre a linha que deseja
excluir, selecionar a opção Excluir células e, em seguida, escolher a opção adequada para o caso em questão.
(E) Apenas a linha referente aos cursos e eventos praticados no ano de 2016 pode ser removida, uma vez que não possui linhas
mescladas como as demais.
______________________________________________________________________________________________________________
QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

O dispositivo destinado a ligar computadores em uma rede
local (LAN), permitindo o compartilhamento de recursos
entre um computador e outro, é o(a)

Ao clicar o botão direito do mouse sobre uma guia do
programa de navegação Google Chrome, em sua versão mais
atual, será possível encontrar as seguintes opções, entre
outras:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

gabinete.
placa‐mãe.
placa de rede.
processador.
placa de vídeo.

CRMV‐MA

Nova guia; Recarregar; e Fechar guia.
Duplicar; Nova guia; e Imprimir página.
Desativar som; Recarregar; e Imprimir página.
Fixar; Fechar guia; e Salvar página como PDF.
Nova guia; Fechar guia; e Salvar página como PDF.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 20

A respeito do sistema operacional Windows 10, assinale a
alternativa correta.

O conjunto de regras que uma sociedade estabelece para

(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

Os blocos são objetos fixados na tela Iniciar, de
propriedade exclusiva do usuário Administrador.
Usuários comuns não têm privilégio para clicar ou tocar
em um bloco de aplicativo para abri‐lo.
Na tela Iniciar, é possível visualizar, em Mais Usados,
uma lista de aplicativos abertos recentemente.
Hibernar, quando ativada, é a opção de desligamento
que mais reduz a energia de consumo do computador,
pois, além de fechar todos os aplicativos em execução,
também desliga por completo o computador.
Por questões de incompatibilidade, o Windows 10 não
permite que mais de uma área de trabalho seja aberta.
Assim como os demais ícones, o ícone referente ao
Explorador de Arquivos aparecerá na barra de tarefas
somente quando esse aplicativo estiver aberto.

regular as relações entre as pessoas na busca pelo bem
comum e pela felicidade, com base na justiça, é chamado de
(A)

manual.

(B)

cidadania.

(C)

legislação.

(D)

confiabilidade.

(E)

moral.

QUESTÃO 21
Entre os elementos básicos que sustentam a educação, estão
os princípios da democracia e da cidadania. Compreender a
relação entre a ética e a educação é essencial na luta pela
construção de uma sociedade mais justa. Acerca desse tema,
assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 18
O arquivo malicioso que permite que o computador do
criminoso acesse, a distância, outra máquina, obtenha dados
confidenciais da vítima e os envie para o criminoso recebe o
nome de

(A)

Decisões tomadas pelos cidadãos devem satisfazer
os princípios estabelecidos pela gestão pública da

(B)

coletividade.
O conceito de cidadania abrange os direitos do

(C)

A cidadania não está relacionada à solidariedade do

cidadão, e não os deveres.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Engenharia social.
DoS.
Keylogger.
Bots.
Cavalo de Troia.

indivíduo.
(D)

O direito ao voto não pode ser considerado como um

(E)

exercício da cidadania do indivíduo.
Os princípios da equidade e da igualdade são
equivalentes.

QUESTÃO 19
À luz do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil
do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto
n.º 1.171/1994, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)
(D)

(E)

O servidor público poderá desprezar o elemento ético
de sua conduta.
A função pública deve ser tida como exercício
profissional e, portanto, não se integra na vida
particular de cada servidor público.
O servidor poderá não cumprir as ordens legais de seus
superiores quando achar razoável.
Toda ausência injustificada do servidor de seu local de
trabalho é fator de desmoralização do serviço público,
o que quase sempre conduz à desordem nas relações
humanas.
O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante
a comunidade não deverá ser entendido como
acréscimo ao seu próprio bem‐estar.

CRMV‐MA

QUESTÃO 22
Entre os princípios básicos da conduta do servidor público,
estão o profissionalismo, o decoro e a civilidade.
Considerando essa informação, assinale a alternativa que
apresenta a correta definição de decoro.
(A)

abordagem razoavelmente distanciada e serena do
trabalho a fazer

(B)

busca incessante da perfeição

(C)

postura que reflete o acatamento das normas morais,
em um estado pessoal de honradez

(D)

disposição para tornar as relações sociais mais fluentes

(E)

ou menos ásperas
desonestidade, má índole, mau‐caráter e falta de
honradez
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 27

Quando o agente administrativo, para a prática de ato regular
de sua obrigação, solicita ao cidadão benefícios materiais ou
econômicos, caracteriza‐se um ato de

Segundo a Resolução n.º 591/1992, o Plenário de cada
Conselho Regional reunir‐se‐á em sessões ordinárias

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

cidadania.
corrupção.
compromisso.
generosidade.
violência.

quinzenais.
mensais.
bimestrais.
trimestrais.
sempre que convocadas pelo presidente.

QUESTÃO 28

QUESTÃO 24
Não é(são) de competência privativa do médico veterinário

O médico veterinário ou zootecnista deverá solicitar baixa da
Anotação de Responsabilidade Técnica

(A)
(B)

(A)

(C)
(D)
(E)

a direção dos hospitais para animais.
o planejamento e a execução da defesa sanitária
animal.
a assistência técnica e sanitária aos animais, sob
qualquer forma.
o ensino, a direção, o controle e a orientação dos
serviços de inseminação artificial.
planejar, dirigir e realizar pesquisas que visem a
orientar a criação dos animais domésticos.

(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 25
É permitido o exercício da profissão de zootecnista ao
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

biólogo.
tecnólogo.
agrônomo.
biomédico.
ecologista.

QUESTÃO 29
Conforme a Resolução n.º 875/2007, o conselheiro poderá
exercer suas funções no processo
(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 26
(D)
De acordo com a Lei n.º 5.517/1968, o Conselho Federal de
Medicina Veterinária (CFMV) será composto de
(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

um
presidente,
um
vice‐presidente,
um
secretário‐geral, um tesoureiro e seis conselheiros
efetivos.
um presidente, um vice‐presidente, um tesoureiro e
sete conselheiros efetivos.
um
presidente,
um
vice‐presidente,
um
secretário‐geral, um tesoureiro e sete conselheiros
efetivos.
um
presidente,
um
vice‐presidente,
um
secretário‐geral, um tesoureiro, um corregedor e seis
conselheiros efetivos.
um
presidente,
um
vice‐presidente,
um
secretário‐geral e um conselheiro representante de
cada estado da federação e do Distrito Federal (DF).

CRMV‐MA

se verificar a inexatidão de qualquer dado nela
constante.
quando não verificar as condições necessárias para o
desenvolvimento das atividades pertinentes.
quando a prestação de serviços envolver mais de um
profissional médico veterinário ou zootecnista.
ao final da prestação de serviço ou atividade, por
conclusão ou distrato.
se verificar a incompatibilidade entre as atividades
desenvolvidas e as respectivas Anotações de
Responsabilidade Técnica.

(E)

em que prestou depoimento como testemunha.
em que interveio como o mandatário da parte.
quando seu ascendente estiver postulando como
procurador da parte.
quando a parte for seu conhecido por ter estudado na
mesma escola.
quando integrar órgão ou entidade interessada na
causa.

QUESTÃO 30
Nos processos ético‐profissionais, não ocorrerá nulidade por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ilegitimidade de parte.
suspeição de conselheiro se o voto dele não interferir
no resultado do julgamento.
falta de nomeação de defensor dativo.
falta de intimação das partes para a sessão de
julgamento.
inobservância dos prazos definidos.
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 33

Acerca dos tipos de estrutura organizacional, assinale a
alternativa correta.

Para os efeitos da Lei n.ₒ 12.527/2011, primariedade consiste

(A)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A estrutura funcional possui linhas diretas e únicas de
responsabilidade entre superior e subordinados,
demonstrando visivelmente os princípios da unidade
de comando, ou seja, cada empregado deve receber
orientações de apenas um superior, seguindo, por via
hierárquica, do escalão mais alto para o escalão mais
baixo.
Na estrutura linear, cada subordinado reporta‐se a
diversos superiores simultaneamente, porém cada
superior responde apenas pelas suas especialidades,
não interferindo nas especialidades dos demais.
A estrutura linha‐staff é o resultado da combinação dos
tipos de organização linear e funcional, com o
predomínio da estrutura linear, a fim de reunir as
vantagens desses dois tipos estrutura e reduzir as
desvantagens. Apesar de seguir as características
básicas da estrutura linear, diferencia‐se dela no que
diz respeito à presença de órgãos de apoio junto aos
gerentes de linha (staff).
A estrutura com base em projetos enfatiza a
especialização das funções: separa, distingue e
especializa. O modelo desenvolve o princípio da
especialização diante da necessidade de decompor as
funções para torná‐las mais fáceis.
A estrutura do tipo comissão ou colegiado
caracteriza‐se pela pluralidade de membros que
dividem a responsabilidade, cabendo a todos o poder
decisório maior e a responsabilidade pelo que foi
decidido.

na
qualidade da informação não modificada, inclusive
quanto à origem, ao trânsito e ao destino.
(B)

qualidade da informação que tenha sido produzida,
expedida, recebida ou modificada por determinado
indivíduo, equipamento ou sistema.

(C)

qualidade da informação que pode ser conhecida e
utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas
autorizados.

(D)

qualidade da informação coletada na fonte, com o
máximo de detalhamento possível, sem modificações.

(E)

informação relacionada à pessoa natural identificada
ou identificável.

QUESTÃO 34
Com relação à eficiência, a personalidades, a relacionamento
e a comportamento interpessoal no âmbito do trabalho em
equipe, é correto afirmar que
(A)

as equipes formadas por servidores extrovertidos,
simpáticos, organizados e emocionalmente estáveis
tendem a ser mais bem avaliadas, por seus superiores,
quanto ao desempenho.

(B)

a folga social em uma equipe de trabalho cria um clima
de cooperação social e de maior flexibilidade nas
relações interpessoais devido ao esforço igualitário das
pessoas para obter os melhores desempenhos, uma
vez que estão trabalhando coletivamente.

QUESTÃO 32

(C)

o trabalho em equipe proporciona, nas estruturas
organizacionais tradicionais, modelos mais rígidos e

Assinale a alternativa que apresenta a modalidade de
comunicação oficial entre unidades administrativas de um
mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em
mesmo nível ou em nível diferente, que consiste em uma
forma de comunicação eminentemente interna e que segue
o modelo do padrão ofício, com a diferença de que o seu
destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

aviso
mensagem
exposição de motivos
parecer
memorando

CRMV‐MA

inflexíveis, diminuindo a coordenação dentro da
organização.
(D)

o órgão se prejudica, ao criar equipes de trabalho,
porque, nelas, há maior número de perspectivas das
demandas e das diferentes abordagens que podem
estar disponíveis para se resolver determinado
problema.

(E)

as melhores equipes de trabalho tendem a ser grandes,
quase sempre as maiores, exatamente por isso, o que
facilita a promoção da coesão, do comprometimento e
da responsabilidade mútua necessária para alcançar o
alto desempenho.
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 38

No que diz respeito à qualidade no atendimento ao público,
assinale a alternativa correta.

Com relação à classificação por importância operacional,
assinale a alternativa correta.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Um bom atendimento requer que seja estabelecida a
empatia. Para isso, o atendente deve utilizar
expressões como “meu bem”, “meu amor”, “coração”,
“querido”, entre outras.
O atendente deve demonstrar o desejo de servir,
valorizando prontamente a solicitação do usuário. Essa
característica do bom atendimento ao público consiste
na presteza.
Uma vez que todos vivem conectados a redes e grupos
sociais, o uso do telefone celular para envio ou leitura
de mensagens durante o atendimento não o prejudica.
A postura defensiva por parte do servidor inibe o
cidadão de efetuar o registro de reclamações, o que
contribui para a excelência do serviço prestado pelo
órgão.
Se
a
organização
seguir
seus
preceitos
meticulosamente, as opiniões dos usuários serão
irrelevantes.

Quanto à classificação dos materiais de acordo com a
possibilidade de fazer ou comprar, assinale a alternativa
correta.

(B)

(C)
(D)
(E)

(B)

(C)

(D)

(E)

Os materiais da classe Y apresentam baixa criticidade,
sua falta não implica paralisações da produção e há
facilidade de sua obtenção no mercado.
Materiais da classe X são aqueles que apresentam grau
de criticidade intermediário, podendo ser substituídos
por outros com relativa facilidade.
Materiais da classe X são aqueles que possuem máxima
criticidade, não podendo ser substituídos por outros
equivalentes, em tempo hábil, sem acarretar prejuízos
significativos.
Materiais da classe Z são aqueles que possuem máxima
criticidade, não podendo ser substituídos por outros
equivalentes, em tempo hábil, sem acarretar prejuízos
significativos.
Os materiais da classe Z apresentam baixa criticidade,
sua falta não implica paralisações da produção e há
facilidade de sua obtenção no mercado.

QUESTÃO 39
Em um estoque cujo custo de produção para cada item é de
R$ 75,00, com custo de armazenagem anual para cada item
de R$ 35,00 e taxa de juros de 5% ao ano, o custo de
carregamento por item/ano é de

QUESTÃO 36

(A)

(A)

Entre as vantagens da verticalização, há a possibilidade
de maior margem de lucro no produto final.
A verticalização faz com que a organização compre de
terceiros o máximo de itens para compor o produto
final.
A horizontalização faz com que a organização produza
internamente todos os itens que puder.
Uma das desvantagens da verticalização é a perda de
controle tecnológico sobre os insumos.
Uma das desvantagens da horizontalização é a
necessidade de maiores investimentos em estruturas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 5,50.
R$ 38,75.
R$ 40,50.
R$ 76,75.
R$ 80,50.

RASCUNHO

QUESTÃO 37
Conforme a classificação por aplicação na organização, o
material que é utilizado no processo de fabricação/produção,
mas que não se incorpora ao produto final é denominado de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

matéria‐prima.
produto intermediário.
produto acabado.
produto em processo.
material auxiliar.

CRMV‐MA
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QUESTÃO 40
A tabela a seguir informa os dados de demanda de um
estoque para um determinado produto.
Mês

Unidades

Abril

24

Maio

30

Junho

42

Considerando que a previsão de demanda do último período
tenha sido de 36 unidades e o valor do coeficiente de ajuste
(β), de 0,3, a previsão de demanda para o mês de julho, pelo
método da média móvel exponencialmente ponderada, será
de, aproximadamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

32 unidades.
33 unidades.
38 unidades.
42 unidades.
50 unidades.

QUESTÃO 41
Em um estoque de cartuchos de tinta, foram
consumidas 7.500 unidades em um ano. Nesse mesmo
período, o estoque médio era de 1.500 unidades.
Com base nessa situação hipotética, é possível afirmar que o
giro de estoque equivale a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3.
4.
5.
6.
7.

QUESTÃO 42
A modalidade de compra em que há uma falha na elaboração
do planejamento ou que decorre de problemas operacionais
é a compra
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ordinária.
em emergência.
em contingência.
por convite.
por tomada de preços.

CRMV‐MA
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QUESTÃO 43

QUESTÃO 46

Acerca do cadastro de fornecedores, assinale a alternativa
correta.

O princípio arquivístico que fundamenta a organização
interna do fundo de arquivo é o princípio

(A)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)

(C)

(D)

(E)

Os fornecedores especiais são os fabricantes
de produtos exclusivos dentro do mercado.
Normalmente, o volume de compras é determinado
pelo grau de atendimento e relacionamento.
O departamento de compras deve sempre manter em
seu cadastro um registro de, no mínimo, três
fornecedores para cada tipo de material, sem exceção.
Deve‐se trabalhar sempre com mais de um fornecedor,
ainda que as tolerâncias de qualidade do produto
sejam bastante restritas.
Não é vantajoso trabalhar com mais de um fornecedor
quando há a necessidade de programar entregas de
forma periódica, pois isso gera um desgaste relativo ao
acompanhamento e à cobrança de entrega.
Os fornecedores monopolistas são os que
ocasionalmente poderão prestar serviços e, até
mesmo,
fabricar
produtos
que
requerem
equipamentos especiais ou processos específicos não
encontrados nos fornecedores habituais.

QUESTÃO 44

QUESTÃO 47
Após o tempo de guarda no arquivo intermediário, os
documentos podem ser
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

transferidos para o arquivo corrente.
recolhidos ao arquivo permanente.
enviados ao protocolo.
reformatados.
microfilmados.

QUESTÃO 48

Entre os critérios de guarda de materiais no almoxarifado,
aquele em que é necessário considerar a influência que um
material pode ter sobre outro, de modo que devam ser
mantidos em ambientes distintos, é denominado de
armazenagem
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

da ordem original.
da proveniência.
de respeito aos fundos.
da pertinência.
da reversibilidade.

por compatibilidade.
por agrupamento.
por acomodabilidade.
por frequência.
em área externa.

Assinale a alternativa que apresenta atividade própria do
protocolo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

eliminação de documentos
microfilmagem dos documentos
aplicação do plano de destinação
elaboração de instrumentos de pesquisa
controle da tramitação

QUESTÃO 49
QUESTÃO 45

A classificação dos documentos de arquivo é feita pelo(pela)

A respeito das técnicas de armazenagem, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Embora facilitem o manuseio, o transporte e a
armazenagem, os pallets não são capazes de
possibilitar o empilhamento das cargas.
O uso de pallets é ideal para materiais de pequenas
dimensões, como parafusos, arruelas e material de
escritório.
As prateleiras são adequadas para peças pequenas e
leves, para estoques não muito grandes e para apoio
de caixas e gavetas.
O contêiner flexível é destinado ao transporte
intermodal de mercadorias (ferroviário, rodoviário,
marítimo ou aéreo).
O contêiner tradicional é
utilizado para
armazenamento de sólidos a granel e líquidos em
sacos.

CRMV‐MA

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

assunto do documento.
espécie do documento.
tipo do documento.
função do documento.
gênero do documento.

QUESTÃO 50
Assinale a alternativa que apresenta um tipo documental.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

memorando
processo
formulário
relatório
ata de reunião
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