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CONCURSO PÚBLICO 

CARAZINHO/RS 

 
Almoxarife 

 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
05 
15 

Total de questões 40 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à 
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no 
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro 
cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até quatro horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
de Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo 
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido 
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim 
de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

Humanos jamais vão migrar para outros planetas 
 

Michel Mayor, astrônomo suíço que ganhou o 
Nobel de Física, declarou ________ que os humanos 
precisam abandonar a ________ de se mudar para outro 
planeta no caso de a vida se tornar impossível na Terra. 
“É completamente louco”. 

Em entrevista, o astrônomo destacou a 
importância de repensar o discurso de que podemos 
conviver com a alternativa de juntar as tralhas e partir de 
vez para outro sistema planetário, no caso de as coisas 
darem errado aqui na Terra. “Estamos falando de uma 
viagem de centenas de milhões de dias usando os meios 
disponíveis hoje”. 

“Devemos cuidar de nosso planeta, que é bonito e 
continua absolutamente vivível”, disse. A intenção de 
Mayor é valorizar a urgência de cuidarmos melhor do 
nosso planeta, o único no Universo que podemos chamar 
de casa. 

https://super.abril.com.br/ciencia/... - adaptado. 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) recentemente - perpectiva 
b) ressentemente - perpectiva 
c) ressentemente - perspectiva 
d) recentemente - perspectiva 
 

2) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O objetivo de Mayor é enaltecer a pressa de 

cuidarmos do planeta. 
(---) Uma viagem a outro sistema planetário, com os meios 

disponíveis atualmente, seria de centenas de milhões 
de dias. 

(---) Para Michel Mayor, a Terra não é mais vivível. 
 
a) E - E - C. 
b) C - C - E. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

3) Considerando-se seu sentido no texto, o termo 
“abandonar” (primeiro parágrafo) encontra antônimo em: 
 
a) Aceitar. 
b) Desamparar. 
c) Desprezar. 
d) Desistir. 
 

4) Em relação ao plural de algumas palavras do texto, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O plural de “impossível” é “impossívels”. 
(---) O plural de “viagem” é “viagens”. 
 
a) C - E. 
b) E - E. 
c) E - C. 
d) C - C. 
 

5) Em relação à divisão silábica de algumas palavras do 
texto, analisar os itens abaixo: 
 
I. Astrô-no-mo 
II. Pla-ne-ta. 
III. Lo-uco. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Nenhum dos itens. 
 

6) Na frase “Manuela brindou à saúde da irmã.”, o verbo 
sublinhado está em que tempo verbal? 
 
a) Presente. 
b) Futuro. 
c) Imperativo. 
d) Passado. 
 

7) Em relação ao masculino e feminino das palavras, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A palavra “lebre” possui a mesma grafia para os dois 

gêneros. 
(---) “Governanta” é o feminino de “governante”. 
(---) “Rapariga” é um dos femininos de “rapaz”. 
 
a) E - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) C - C - C. 
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8) Acerca da acentuação das palavras, assinalar a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) Pará. 
b) Diagnóstico. 
c) Consciência. 
d) Paraíbano. 
 

9) Em relação aos complementos sublinhados, numerar a 
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Ficou indiferente a todos os meus conselhos. 
(2) Falamos de vários assuntos importantes. 
(3) As crianças recortavam cartolinas multicoloridas. 
 
(---) Objeto indireto. 
(---) Complemento nominal. 
(---) Objeto direto. 
 
a) 2 - 1 - 3. 
b) 2 - 3 - 1. 
c) 3 - 2 - 1. 
d) 1 - 3 - 2. 
 

10) Considerando-se a pontuação, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Quando eu for para casa, ele, irá encomendar uma 

pizza. 
(---) Minha filha venha já para perto!  
 
a) E - E. 
b) C - C. 
c) C - E. 
d) E - C. 
  
  

MATEMÁTICA 
 
11) Em certa loja de eletrodomésticos, as quantidades de 
fogões e de geladeiras vendidas em certo dia 
correspondem às raízes da equação abaixo. Desse modo, 
ao somar essas quantidades, ao todo, quantas unidades 
foram vendidas? 
 

x² - 16x + 60 = 0 
 
a) 6 
b) 10 
c) 14 
d) 16 
 
 

12) Em uma caixa foram colocadas 5 bolas de cores 
distintas. Qual a probabilidade de, em duas retiradas, com 
reposição entre elas, que a bola removida seja da mesma 
cor? 
 
a) 3% 
b) 4% 
c) 5% 
d) 6% 
 

 

 

13) Certo vendedor, ao tentar ajustar a sua balança 
eletrônica, acabou a configurando para exibir o resultado 
em decagrama (dag). Se ele colocar 550g de queijo na 
balança, qual deve ser o resultado que a balança irá 
exibir? 
 
a) 5,5dag 
b) 55dag 
c) 5.500dag 
d) 55.000dag 
 

 

 

14) A reforma de certo apartamento durou um total de 180 
dias até ser concluída. Sendo assim, pode-se dizer que a 
duração total, em horas, foi: 
 
a) 3.840h 
b) 4.000h 
c) 4.160h 
d) 4.320h 
 
 

 

 

15) João possui uma cartolina e deseja cortá-la em vários 
triângulos retângulos com a base deles medindo 5cm e a 
altura 6cm. Sabendo-se que a cartolina possui formato 
retangular, com 50cm de largura e 60cm de comprimento, 
e que ele a utilizou por completa, qual a quantidade 
máxima de triângulos que ele conseguirá recortar dessa 
cartolina? 
 
a) 100 
b) 150 
c) 200 
d) 250 
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16) Um professor de Matemática corrige 5 provas em 30 
minutos. Supondo-se o mesmo ritmo de correção, ao todo, 
quantas provas ele corrige em 210 minutos? 
 
a) 25 
b) 30 
c) 35 
d) 40 
 
 

 

 

17) Em certo dia de chuva, apenas 60% dos alunos de 
certa turma estavam presentes. Sabendo-se que 18 
alunos estavam ausentes, ao todo, quantos alunos 
estavam presentes nesse dia? 
 
a) 27 
b) 28 
c) 29 
d) 30 
 
 

 

 

18) Em certa padaria, sabe-se que cada fornada assa um 
total de 120 pães e que o tempo para cada uma delas 
ficarem prontas é de 25 minutos. Sendo assim, ao todo, 
quantos pães são assados nessa padaria em 125 
minutos? 
 
a) 600 
b) 720 
c) 840 
d) 1.120 
 
 

 

 

19) Considerando-se a sequência abaixo formada pela 
repetição da palavra INVERNO, qual será a 361ª letra 
dessa sequência? 
 

INVERNOINVERNOINVERNO... 
 
 
a) N 
b) E 
c) V 
d) O 
 
 

20) Uma premiação de R$ 500,00 será dividida de 
maneira diretamente proporcional à quantidade de gols 
marcados pelos jogadores em certa partida de futsal. 
Supondo-se que, em certa partida, três jogadores 
marcaram 2, 3 e 5 gols respectivamente, qual será o valor 
recebido pelo jogador que marcou 3 gols? 
 
a) R$ 250,00 
b) R$ 200,00 
c) R$ 150,00 
d) R$ 100,00 
  
 
 
  

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
21) “Com apenas 19 anos, a estudante de engenharia 
Bruna da Silva Cruz criou uma impressora capaz de 
reproduzir textos em Braille. O usuário digita pelo 
computador, envia um arquivo de texto pelo celular ou dita 
as palavras, e o conteúdo é impresso automaticamente 
em papel em relevo”. 

https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas... - adaptado. 
 

O “Braille” citado na notícia acima é um sistema de: 
 
a) Escrita tátil utilizado somente por cuidadores de 

pessoas cegas. 
b) Escrita tátil utilizado por pessoas cegas ou com baixa 

visão. 
c) Texto utilizado para pessoas não cegas lerem para 

pessoas cegas. 
d) Escrita tátil utilizado somente por pessoas com baixa 

visão. 
 

22) “CPF substituirá outros documentos no acesso a 
serviços públicos. De acordo com o Decreto 
nº 9.723/2019, o número do CPF é suficiente e substitutivo 
ao Número de Identificação do Trabalhador e outros 
documentos.” 

http://www.brasil.gov.br... - adaptado. 
 
Considerando-se a notícia acima, a sigla CPF 
corresponde a: 
 
a) Cartão de Pessoa Física. 
b) Cadastro de Pessoa Física. 
c) Código de Pessoas Físicas. 
d) Cartão de Processos Facilitadores.  
 



 
 

 

www.objetivas.com.br  4 
 

23) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
sobre algumas atribuições do Prefeito, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. O Prefeito é quem contrata a prestação de serviços e 

obras, observado o processo licitatório. 
II. Presta, anualmente, ao Poder Legislativo, dentro de 

trinta dias após a abertura do ano legislativo, as contas 
referentes ao exercício anterior, remetendo-as ao 
Tribunal de Contas do Estado. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

24) Sobre o disposto na Lei Complementar nº 007/1990 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, a 
frequência dos servidores será controlada: 
 
I. Pelo ponto. 
II. Pela forma determinada em regulamento quanto aos 

servidores não sujeitos ao ponto. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

25) Em conformidade com a Lei Complementar 
nº 007/1990 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 
Município, analisar os itens abaixo: 
 
I. Os adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade podem ser acumuláveis, quando for o 
caso. 

II. O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um 
adicional de 20% sobre o vencimento do cargo. 

III. As licenças para tratamento de saúde, até noventa 
dias, bem como as licenças decorrentes de acidentes 
em serviço, agressão não provocada ou moléstia 
profissional, por qualquer prazo, serão contadas como 
de efetividade para fim de licença prêmio. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
  
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
26) Com base na Constituição Federal, constituem 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, 
EXCETO: 
 
a) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
b) Garantir o desenvolvimento nacional. 
c) Promover a pobreza e a marginalização e aumentar as 

desigualdades sociais e regionais. 
d) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 

 

27) De acordo com a Constituição Federal, todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes, entre outros: 
 
I. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei. 
II. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido 

o anonimato. 
III. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

28) De acordo com a Lei nº 8.429/1992 - Lei de 
Improbidade Administrativa, na fixação das penas 
previstas nessa Lei, o juiz levará em conta: 
 
I. O proveito patrimonial obtido pelo agente. 
II. A extensão do dano causado. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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29) De acordo com a Lei nº 8.666/1993, toda atividade 
destinada a obter determinada utilidade de interesse para 
a Administração, tais como: demolição, conserto, 
instalação, montagem, operação, conservação, reparação, 
adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, 
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais, 
considera-se: 
 
a) Obra. 
b) Serviço. 
c) Alienação. 
d) Compra. 
 

30) Considerando-se a Lei nº 10.520/2002, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Na fase _______________ a definição do objeto deverá 
ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações 
que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, 
_______________ a competição. 
 
a) final - auxiliem 
b) preparatória - auxiliem 
c) final - limitem 
d) preparatória - limitem 
 

31) De acordo com DIAS, estoque mínimo ou estoque de 
segurança é a quantidade mínima capaz de garantir a 
empresa contra eventual ruptura de estoque, sem risco de 
falta. Uma das formas de cálculo do estoque mínimo é o 
método da raiz quadrada. Para a formulação dos cálculos, 
esse método considera: 
 
I. Alteração no consumo médio mensal. 
II. Alteração no tempo de reposição. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

32) Em relação à padronização, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Gera redução de componentes e custos, através da 

inspeção de materiais com o objetivo de permitir 
permuta entre os mesmos. 

b) É sinônimo de diversificação. 
c) Sua vantagem é permitir a compra de pequenos lotes 

para aumentar o risco de falta de materiais 
aprovisionados. 

d) Permite que os custos de estocagem sejam 
aumentados, diminuindo a quantidade de itens 
aprovisionados. 

 

33) Com base em VIANA, em relação ao almoxarifado, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) É o local apropriado para armazenagem dos materiais 

descartáveis de uma empresa. 
(---) É o local para armazenagem e proteção dos materiais 

de uma empresa, adequado a sua natureza. 
(---) É sinônimo de local adequado para acúmulo de 

materiais. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

34) Em conformidade com VIANA, sobre o arranjo físico, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. A influência do arranjo físico se dá desde a escolha do 

local para armazenagem, do projeto de sua construção, 
e ainda, no caso de sua modificação ou ampliação, 
assim como na movimentação de materiais, operários e 
máquinas e na localização e distribuição de 
componentes e estações de trabalho. 

II. O arranjo físico é a ordenação de materiais, 
equipamentos e pessoas, considerando o modo 
adequado ao processo produtivo. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

35) Em conformidade com MEDEIROS e HERNANDES, 
quanto à pesquisa, assinalar a alternativa que preenche 
as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Em uma pesquisa realizada por meio ___________, os 
documentos são todos os materiais escritos que irão 
integrar o conjunto de informações necessárias à 
pesquisa. Os livros, jornais, periódicos, artigos e relatórios 
são documentos do tipo ___________. 
 
a) laboratorial - secundário 
b) documental - primário 
c) bibliográfico - terciário 
d) documental - secundário 
 

36) Sobre o princípio da moralidade, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A denominada moral administrativa em nada difere da 

moral comum. 
b) Os atos praticados sem a observância desse princípio 

não podem ser invalidados. 
c) O princípio da moralidade torna jurídica a exigência de 

atuação ética dos agentes da administração pública. 
d) O ato contrário à moral administrativa deve ser 

revogado. 
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37) Empenho é o ato emanado de autoridade competente 
que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente 
ou não de implemento de condição. Consiste na reserva 
de dotação orçamentária para um fim específico. O 
empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de 
valor determinado, sujeitas a parcelamento, é classificado 
como empenho:  
 
a) Diretivo. 
b) Ordinário. 
c) Global. 
d) Estimativo. 
 

38) Em conformidade com KASPARY, sobre o contrato, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. A finalidade contratual é sempre um serviço de interesse 

coletivo ou uma obra pública. 
II. O Estado não pode intervir no contrato com supremacia 

de vontade sobre a outra parte. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

39) Uma das causas dos acidentes do trabalho são as 
condições do ambiente. Em relação a isso, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Áreas insuficientes, pisos fracos e irregulares, 

excesso de ruído e trepidações, falta de ordem e de 
limpeza, instalações elétricas impróprias ou com 
defeitos, falta de sinalização, piso escorregadio, 
buracos, saliências, plataforma sem corrimão e sem 
rodapé, iluminação inadequada (falta e excesso), 
ventilação inadequada, entre outros fatores, são 
consideradas condições inseguras que podem causar 
acidentes do trabalho. 

(---) Em relação à proteção do trabalhador, não são 
causas de acidentes proteção insuficiente ou 
totalmente ausente, roupas não apropriadas, calçados 
impróprios e equipamento de proteção com defeito. 

(---) A localização imprópria das máquinas, falta de 
proteção em partes móveis, polias, engrenagens e 
pontos de agarramento, máquinas apresentado 
defeitos, falta de dispositivos de segurança, entre 
outros fatores, não podem ser consideradas 
condições inseguras capazes de causar acidentes do 
trabalho. 

 
a) E - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) C - C - E. 
 

40) A logística reversa é a obrigação dos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes de 
determinados tipos de produtos de estruturar sistemas 
que retornem estes produtos ao setor empresarial, para 
que sejam reinseridos no ciclo produtivo ou para outra 
destinação ambientalmente adequada. São exemplos 
desses produtos: 
 
I. Pneus. 
II. Pilhas e baterias. 
III. Lâmpadas fluorescentes. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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