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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.

A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. 
Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva. 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Texto para os itens de 1 a 17. 
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A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus 
coloca a sociedade diante da necessidade de explorar 
significativas mudanças em seus modos de ser e agir. Muito 
além dos aprendizados em higienização pessoal e dos 
ambientes, a covid-19 claramente dá às pessoas lições de 
interdependência e do quanto ações coletivas são 
fundamentais para superar crises. 

Desse modo, as análises e projeções econômicas não 
devem ser apartadas de uma reflexão sobre a distribuição 
desigual dos riscos, que tendem a afetar mais fortemente os 
desempregados – inclusive os mais jovens – e os 
trabalhadores informais, sem amparos trabalhistas. As 
desigualdades fazem com que pessoas mais pobres se tornem 
as mais vulneráveis em tempos de recessão. 

O papel do Estado é central neste momento e as 
medidas e recomendações das autoridades de saúde devem 
ser seguidas à risca. Adicionalmente a isso, o setor privado 
deve, diante das incertezas colocadas no cenário atual, 
alicerçar suas tomadas de decisão nos princípios da 
responsabilidade social e na direção do desenvolvimento 
sustentável, a fim de não agravar as desigualdades já tão 
aumentadas nos últimos anos no País. 

Pelo mundo e no Brasil, há alguns exemplos do que 
tem sido possível fazer de positivo neste momento: empresas 
de bebidas e cosméticos que usam suas linhas de produção 
para gerar insumos que contribuirão para a prevenção e o 
tratamento da doença; empresas do varejo que contribuem 
com a liquidez de pequenos fornecedores para que não 
interrompam suas operações; instituições financeiras que 
ampliam prazos para que pequenos negócios e pessoas físicas 
consigam fazer um melhor planejamento financeiro, entre 
outros. Tais medidas, ainda que tímidas, mostram o quanto o 
setor privado pode ser ativo no desenvolvimento de soluções 
imediatas em épocas de crise. 

E ainda é preciso destacar o importante trabalho de 
pesquisadores brasileiros, que desenvolveram o 
sequenciamento do coronavírus no Brasil pela técnica 
conhecida como metagenômica, promovendo informação e 
tecnologias a serem utilizadas pelos órgãos de saúde, 
sobretudo no que toca à transmissão local da doença. 

O momento atual impõe também a observação das 
correlações entre as perdas e transformações de habitats e 
do aparecimento ou do reaparecimento de organismos 
patogênicos, da vulnerabilidade dos centros urbanos, da 
ultrapassagem das barreiras de espécies e da vulnerabilidade 
das farmacoterapias nas florestas ameaçadas. 

A sociedade não é vítima passiva desses processos e 
ainda pode fazer muito mais para reduzir os riscos de 
pandemias pela perspectiva ecológica ou pela garantia do 
humanitarismo, dos direitos humanos, da redução das 
desigualdades e da manutenção de mecanismos e 
instituições republicanas e democráticas. Mais do que nunca, 
as premissas de um desenvolvimento sustentável se mostram 
ainda mais urgentes. 

Internet: <ethos.org.br> (com adaptações).

Com relação à tipologia do texto, às ideias nele expressas e a 

seus aspectos linguísticos, julgue os itens de 1 a 9. 

1 Organizado em forma dissertativa, o texto trata da 

importância da responsabilidade social e do 

desenvolvimento sustentável em face da pandemia 

causada pelo novo coronavírus. 

2 De acordo com o texto, as pessoas economicamente 

desfavorecidas, como trabalhadores informais e 

desempregados, são mais suscetíveis à covid-19. 

3 O texto registra a relevância da atuação do setor privado 

nos momentos de crise. 

4 No texto, é destacado o trabalho de pesquisadores 

brasileiros que desenvolveram um método inovador de 

evitar o contágio local da covid-19. 

5 Da relação lógica de sentido estabelecida no segmento 

“A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus” 

(linha 1) deduz-se que a “pandemia do novo 

coronavírus” é a causa e “crise”, a consequência. 

6 Os vocábulos “saúde” e “País” são acentuados 

graficamente de acordo com a mesma regra de 

acentuação gráfica. 

7 Estaria mantida a correção gramatical do texto caso 

fosse inserida uma vírgula após o termo “momento” 

(linha 15). 

8 As formas verbais “ampliam” (linha 30) e “consigam” 

(linha 31) estão conjugadas no mesmo tempo e modo. 

9 Na oração “E ainda é preciso” (linha 35), o verbo está 

flexionado na terceira pessoa do singular porque o 

sujeito é oracional. 
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Quanto à correção gramatical e à coerência das substituições 

propostas para vocábulos e trechos destacados do texto, 

julgue os itens de 10 a 17. 

10 “alicerçar” (linha 19) por firmar  

11 “há” (linha 23) por existe 

12 “tem sido possível” (linha 24) por vem sendo possível 

13 “gerar” (linha 26) por a geração de 

14 “ainda que tímidas” (linha 32) por embora sejem 

tímidas 

15 “destacar” (linha 35) por que se destaquem 

16 “no que toca à” (linha 40) por no que diz respeito da 

17 “se mostram” (linha 53) por mostram-se 

 ____________________________________________________ 

Julgue os itens de 18 a 20, considerando a correção 

gramatical dos trechos apresentados e a adequação da 

linguagem à correspondência oficial. 

18 Encaminhamos, para análise e aprovação dessa 

Comissão minuta de projeto que se trata do combate à 

inatividade física na população adulta do Brasil, 

reduzindo em 5% o número de pessoas inativas 

fisicamente no país até 2022.  

19 Solicitamos o posicionamento da Consultoria Jurídica 

referente à possibilidade de contratação de empresa 

privada para desenvolver e implantar o Programa 

Ginástica On Line e outros que julgar pertinente para dar 

segmento as ações de incentivo na atividade física de 

nossos colaboradores. 

20 Informamos que os concorrentes que interporam 

recurso contra o processo de licitação para a 

contratação de empresa para manutenção e 

aperfeiçoamento do sistema de informação e 

comunicação deste Órgão poderá acessar a decisão 

proferida por meio dos órgãos oficiais de imprensa. 

 ____________________________________________________ 

Nos itens 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; e 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. 

No que diz respeito ao Microsoft Word 2013, ao sistema 

operacional Windows 7 e aos procedimentos de Internet, 

julgue os itens de 21 a 25. 

21 Um cabeçalho ou rodapé, no Word 2013, além de poder 

conter números de páginas, pode conter também 

imagens. 

22 No Word 2013, ao clicar em , 

localizado na guia INSERIR, o usuário poderá visualizar, 

na galeria Janelas Disponíveis, as janelas dos programas 

abertos como miniaturas. 

23 Os métodos Upgrade e Stand-Alone são modalidades de 

instalação do Windows 7. 

24 O Windows 7 não roda (é executado) em computadores 

com menos de 2 GB de memória RAM. 

25 Na maior rede de computadores, a Internet, os 

procedimentos de download e upload são padronizados, 

ou seja, sempre possuem a mesma velocidade na 

transmissão de imagens e vídeos. 

 ____________________________________________________ 

Acerca do programa de navegação Mozilla Firefox, em sua 

versão mais recente, do programa de correio eletrônico 

Microsoft Outlook 2016 e dos conceitos de organização e de 

gerenciamento de informações, julgue os itens de 26 a 30. 

26 A barra de endereços do Firefox pode ser usada tanto 

para encontrar uma página, caso o usuário saiba o 

endereço completo, como para realizar pesquisa. 

27 Por meio das miniaturas, objetos exibidos após a 

abertura de uma nova aba no Firefox, não é permitido 

abrir, em uma nova janela privativa, o sítio ao qual a 

miniatura faz referência. 

28 No Outlook 2016, é permitido atribuir uma categoria de 

cores a uma mensagem, a partir da lista de mensagens, 

para que o usuário a possa controlar e organizar de 

forma mais rápida. 

29 Ao pressionar as teclas  +  quando o Outlook 2016 

for iniciado, todo o texto que será digitado na caixa de 

mensagens será formatado automaticamente para 

negrito. 

30 As informações a seguir, extraídas do Explorador de 

Arquivos do Windows, indicam, com precisão, que 

existem dois discos rígidos (HD) instalados fisicamente 

no computador, um com 195 GB e o outro com 270 GB 

de capacidade de armazenamento.
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Uma torneira enche de água um reservatório cúbico 

de 1 m de aresta, com o orifício de descarga tampado, em 

uma hora e 40 minutos. Se o orifício de descarga for 

destampado e a torneira não estiver aberta, o tanque cheio 

de água será esvaziado em duas horas e 5 minutos. 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens 

de 31 a 33. 

31 A capacidade do tanque é de 1 L. 

32 Com o orifício de descarga aberto, o tanque, 

inicialmente vazio, é completamente enchido por essa 

torneira em menos de 8 horas. 

33 Caso as arestas do reservatório fossem reduzidas em 

20%, a torneira encheria o tanque, com o orifício de 

descarga tampado, em menos de 50 minutos. 

 ____________________________________________________ 

O número de óbitos por uma doença infecciosa no 

𝑛-ésimo dia de um certo mês é dado pela função 

𝑓(𝑛) = −4𝑛2 + 120𝑛. 

Com base nesse caso hipotético, julgue os itens de 34 a 36. 

34 O maior número de óbitos por essa doença registrado, 

em um dia desse mês, é igual a 900. 

35 Esse mês teve exatamente 11 dias nos quais o número 

de mortes registradas por essa doença infecciosa foi 

superior a 800. 

36 O número de óbitos por essa doença na primeira semana 

desse mês foi igual a 2.800. 

 ____________________________________________________ 

Em uma escola, as notas das provas são dadas em 

valores de até duas casas decimais entre 0,00 e 10,00. Em 

uma turma de 40 alunos dessa escola, sabe-se que 20% dos 

alunos obtiveram uma nota abaixo de 4,50 e 
1

8
 dos alunos 

alcançaram uma nota acima de 9,00. A princípio, não se sabe 

quais notas estão associadas a quais alunos. 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens 

de 37 a 40. 

37 O conjunto das notas possíveis em uma prova dessa 

escola possui exatamente 1.000 elementos. 

38 Menos de 30 alunos tiraram uma nota entre ou igual a 

4,50 e 9,00. 

39 Analisando-se apenas os alunos com nota abaixo de 4,50 

e assumindo-se que não haja notas repetidas, as 3 piores 

notas poderão ter sido obtidas por esses alunos de 

trezentas e trinta e seis formas diferentes. 

40 Sabendo-se quem são os alunos com nota acima de 9,00 

e que o espaço amostral é equiprovável, a probabilidade 

de exatamente 2 desses alunos terem tirado nota 10,00 

em uma prova é maior ou igual a 0,001. 

RASCUNHO 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES

Minas Gerais registrou o maior número de mortes por 

coronavírus em um intervalo de 24 horas. No dia 9 de julho 

de 2020, o governo do estado confirmou noventa vidas 

perdidas para a doença. De acordo com a Secretaria estadual 

de Saúde (SES), são 66.864 infectados pelo vírus, 2.829 a mais 

que o levantamento divulgado no dia 8. A taxa de letalidade 

da doença é de 2,1%. 

Internet: <https://www.hojeemdia.com.br> (com adaptações). 

Tendo o texto acima apenas como referência inicial e 

refletindo quanto a temas correlatos, julgue os itens 

de 41 a 45. 

41 Apesar da situação crítica na capital e no interior do 

estado, não houve recomendações de órgãos ou 

autoridades de saúde para a adoção de lockdown no 

município de Belo Horizonte. 

42 Em julho último, o Brasil tornou-se o segundo país em 

número de casos de covid-19 no mundo, tendo superado 

a marca de dois milhões de infectados e mais de setenta 

mil óbitos. 

43 Na Semana Santa de 2020, o turismo em Minas Gerais 

foi pouco afetado pela crise do coronavírus, pois as 

cidades históricas, aquelas com maior movimento nessa 

época do ano, mantiveram suas atividades já 

programadas. 

44 Minas Gerais ostentou os números mais positivos do 

País quanto aos óbitos por covid-19 até o começo de 

julho último, quando o estado ainda não havia atingido 

quinhentas mortes. 

45 Não foram registrados casos de covid-19 em aldeias 

indígenas no estado de Minas Gerais. 

 ____________________________________________________ 

Depois de culpar repetidas vezes a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) pelos maus resultados causados 

pela pandemia de coronavírus no mundo, de suspender o 

repasse de verbas para a organização e de ameaçar deixar seu 

assento no órgão, o presidente dos Estados Unidos, Donald 

Trump, formalizou o início do rompimento com a OMS no dia 

7 de julho de 2020. 

Internet: <https://www.bbc.com/portuguese> (com adaptações). 

No que se refere à temática abordada no texto acima e a 

assuntos a ela de alguma forma relacionados, julgue os itens 

de 46 a 50. 

46 A decisão do presidente Donald Trump tem efeitos 

imediatos, implicando na suspensão, desde já, de 

compromissos financeiros e de assessoria técnica entre 

seu país e a OMS. 

47 Os Estados Unidos são, historicamente, o maior 

financiador da OMS, respondendo por cerca de 15% do 

seu orçamento anual. 

48 As rixas entre Trump e a OMS guardam relação com 

acusações do mandatário ao organismo internacional, 

que teria, segundo Trump, acobertado a falta de 

transparência dos chineses em relação ao novo 

coronavírus. 

49 O Brasil tem adotado, desde o início da pandemia, uma 

posição política de total adesão às sugestões e 

orientações da OMS, razão pela qual os governos 

Bolsonaro e Trump se distanciaram no campo 

diplomático. 

50 O adversário democrata de Trump, Joe Biden, afirmou 

que, caso vença as eleições presidenciais, pretende 

fortalecer a presença dos Estados Unidos em organismos 

multilaterais como a OMS. 

 ____________________________________________________ 

A respeito de aspectos ligados à economia, à população, à 

sociedade e à saúde no estado de Minas Gerais, julgue os 

itens de 51 a 55. 

51 Importante rodovia federal que corta Minas Gerais, a 

BR-381 será totalmente duplicada e concedida à 

iniciativa privada, em seu trecho mineiro, até o final de 

2020. 

52 Minas Gerais é o estado da Federação com maior 

número de municípios e possui também, segundo 

estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, o município menos populoso do País. 

53 As tensões entre o governo estadual e o funcionalismo 

público mantiveram-se elevadas ao longo de 2020, 

potencializadas pelo atraso no pagamento de salários e 

na reforma da previdência proposta pelo governo. 

54 Minas Gerais é o maior produtor brasileiro de café, 

destacando-se, em volume produzido, as regiões 

Central, Alto Paranaíba e Jequitinhonha/Mucuri. 

55 A grande maioria dos municípios mineiros não possui 

planos de saneamento básico, o que contribui para a 

proliferação de doenças como a dengue, que já 

provocou mortes no estado em 2020. 
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Diversos são os critérios que podem ser adotados para se 

classificar as constituições. Entre eles, estão os relacionados 

à sua forma, à sua origem, à sua estabilidade, à sua extensão 

e à sua dogmática. Acerca da classificação das constituições, 

julgue os itens de 56 a 60. 

56 As constituições não escritas, também conhecidas como 

costumeiras ou consuetudinárias, são aquelas cujas 

normas se originam, em sua maior parte, de tradições, 

costumes, precedentes judiciais e convenções 

constitucionais. 

57 A constituição elaborada por um órgão constituinte 

composto por representantes do povo, de forma a 

traduzir a vontade popular, é classificada, quanto à sua 

origem, como constituição outorgada. 

58 São classificadas como rígidas as constituições que, para 

sua modificação, demandam procedimentos mais 

solenes e complexos que aqueles destinados à 

modificação das leis ordinárias. 

59 As constituições que contêm apenas princípios gerais ou 

que enunciam regras básicas de organização e 

funcionamento do sistema jurídico estatal são chamadas 

de constituições prolixas ou analíticas. 

60 Constituições que adotam apenas uma ideologia 

política, afastando o pluralismo, são classificadas como 

constituições ecléticas ou heterogêneas. 

 ____________________________________________________ 

O artigo 5.o da Constituição Federal prevê que 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 igualdade, à 

segurança e à propriedade. Considerando essa informação, 

julgue os itens de 61 a 65 com relação a direitos e garantias 

fundamentais. 

61 O direito à vida, apesar de sua importância e de ser 

pressuposto para o exercício de todos os demais 

direitos, não possui caráter absoluto; por isso é 

permitida, por exemplo, a pena de morte em caso de 

guerra externa. 

62 Com fundamento no direito de igualdade, não podem 

existir, como medida de justiça, tratamentos 

diferenciados em razão do gênero, da capacidade física 

ou da condição econômica do indivíduo. 

63 A dignidade da pessoa humana é fundamento axiológico 

da Constituição Federal de 1988 e dela decorrem os 

direitos de personalidade que, por sua vez, podem ser 

divididos em direitos à integridade física e direitos à 

integridade moral. 

64 Em uma sociedade livre, quando existir significativo risco 

de um discurso expressar opiniões divergentes daquelas 

aprovadas pelo governo, este poderá censurar aquele, 

sob o argumento de que seu autor poderá persuadir 

pessoas a rejeitar crenças aceitas. 

65 Para garantir segurança jurídica às situações 

consolidadas, a Constituição Federal prevê o princípio da 

retroatividade das leis, consagrando, assim, o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 

 ____________________________________________________ 

Para Matheus Carvalho, Administração Pública designa o 

conjunto de órgãos e agentes estatais no exercício da função 

administrativa, independentemente do poder a que 

pertençam – seja ao Executivo, ao Judiciário, ao Legislativo ou 

a qualquer outro organismo estatal. Sendo assim, julgue os 

itens de 66 a 70 quanto à Administração Pública e a seus 

ditames constitucionais. 

66 Na Administração Pública, o princípio da impessoalidade 

traduz-se na ideia de que a atuação do agente público 

deve se pautar pelo alcance dos interesses coletivos, 

abstendo-se de buscar benefícios ou prejuízos de 

alguém em especial. 

67 A publicidade de obras e serviços dos órgãos públicos 

deverá ter caráter informativo, dela devendo constar 

nomes, símbolos ou imagens que promovam as 

autoridades ou os servidores públicos responsáveis por 

sua execução. 

68 O servidor público da administração direta, autárquica e 

fundacional, no exercício de mandato eletivo federal, 

estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, 

emprego ou função, mas seu tempo de serviço será 

contado para todos os efeitos legais, exceto para 

promoção por merecimento. 

69 São estáveis após dois anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo 

em virtude de concurso público, os quais só perderão o 

cargo mediante processo administrativo disciplinar. 

70 A fixação dos padrões de vencimento e dos demais 

componentes do sistema remuneratório dos servidores 

públicos deverá observar a natureza, o grau de 

responsabilidade e a complexidade dos cargos 

componentes de cada carreira, bem como os requisitos 

para a investidura e suas peculiaridades. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Segundo Viana, rotinas rigorosas para a retirada dos produtos 

no almoxarifado preservarão os materiais armazenados, 

protegendo-os contra furtos e desperdícios. A autoridade 

para a retirada do estoque deve estar definida com clareza e 

somente pessoas autorizadas poderão exercer essa 

atribuição. Considerando essa informação, julgue os itens de 

71 a 80. 

71 O almoxarifado é responsável apenas pelo recebimento 

e pela armazenagem de produtos.  

72 O almoxarifado é o local adequado para armazenagem e 

proteção dos materiais e(ou) insumos da organização 

em questão. Portanto, para promover uma maior 

segurança, é de suma importância que o local seja 

fechado com sistema de segurança. 

73 A redução das distâncias internas percorridas pela carga 

(e consequentemente o aumento das viagens de ida e 

volta), o aumento do tamanho médio das unidades 

armazenadas e a melhor utilização de sua capacidade 

volumétrica estão diretamente ligados à eficiência do 

almoxarifado. 

74 O almoxarifado é o local onde se estocam 

matéria-prima, insumos e embalagens, ou seja, os 

materiais iniciais. Pode ser também responsável pelo 

recebimento e pela compra dos materiais. 

75 O almoxarifado e o depósito exercem a mesma função 

dentro das empresas. 

76 A atualização dos registros dos materiais adquiridos pela 

empresa não é de responsabilidade do almoxarifado, 

mas sim da área de compras, que realiza tais transações. 

77 O padrão funcional de um almoxarifado dá-se da 

seguinte forma:  recebimento  armazenagem  

distribuição. 

78 Os sub-procedimentos dentro do recebimento 

envolvem: descarga; conferência quantitativa; 

conferência qualitativa; e recarga. 

79 A armazenagem é o subprocedimento mais longo e 

envolve a guarda dos materiais, a preservação, a 

separação, a liberação para a entrega e a venda de 

inservíveis. 

80 O controle dos estoques deve ser um sistema eficiente 

no qual seja possível a localização das informações da 

posição atual do estoque, bem como das informações 

sobre o que está em falta. 

 ____________________________________________________ 

No que se refere a patrimônio e a almoxarifado, julgue os 

itens de 81 a 90. 

81 No momento de descarga do material no almoxarifado, 

é imprescindível que se cheque se a nota fiscal da 

mercadoria recebida é a mesma descrita no documento 

que ensejou seu recebimento. 

82 Não é atribuição do recebedor verificar se itens que 

tenham validade determinada estão vencidos ou não, 

pois essa obrigação é do fornecedor. 

83 No momento do descarregamento e do recebimento, se 

o recebedor identificar que houve danos nas

embalagens, ele deverá alertar, por escrito, no verso do

recibo do frete, para que o solicitante realize uma futura

conferência e peça uma possível indenização.

84 Toda vez que for efetivada uma nova compra de material 

em uma dada instituição, o setor de compras deverá 

informar sobre os empenhos e seus respectivos 

responsáveis. Para o recebimento desses materiais, 

alguns documentos hábeis podem ser a nota fiscal e(ou) 

a fatura. 

85 Nos documentos para recebimento de materiais ou 

equipamentos, devem constar, obrigatoriamente, a 

descrição do material, a quantidade, a unidade de 

medida e o valor. 

86 A doação é a incorporação de um bem cedido por 

terceiro à instituição, pública ou privada, em caráter 

definitivo, sem o envolvimento de nenhuma transação 

financeira. 

87 A operação de transferência do direito de propriedade 

do material, mediante venda, permuta ou doação, 

corresponde à alienação. 

88 A permuta é a incorporação de um bem cedido por 

instituição pública à instituição privada, em caráter 

definitivo, sem envolvimento de transação financeira. 

89 Um bem só será considerado como irrecuperável 

quando não puder mais ser utilizado para o fim a que se 

destina, devido à perda de suas características. 

90 Quando se fala de gestão de estoque, é imprescindível 

que haja maximização na utilização dos recursos. 

Portanto, é fundamental que as organizações trabalhem 

com uma margem extra de estoque para que não haja 

falta que possa impactar a venda e a lucratividade da 

empresa. 

 ____________________________________________________ 

Julgue os itens de 91 a 100, relativos a almoxarifado e a 

patrimônio. 

91 Material permanente é aquele que, em razão de seu uso 

corrente, perde normalmente sua identidade física e(ou) 

tem sua utilização limitada a cinco anos. 

92 Material de consumo é aquele que, em razão de seu uso 

corrente, perde normalmente sua identidade física e(ou) 

tem sua durabilidade limitada a dois anos. 

93 Cabe ao almoxarifado estabelecer as normas de 

armazenamento dos materiais estocados e propor 

políticas e diretrizes relativas a estoques e à 

programação de aquisição. 

94 Cabe à área de compras de uma empresa realizar a 

elaboração das estatísticas de consumo por materiais, 

bem como direcionar os centros de custos para a 

previsão das compras. 

95 Um exemplo de perda com quebra é o empilhamento de 

produtos acima da recomendação do fabricante. 



CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 4.a REGIÃO Aplicação: 2021 

CREFITO-4 ALMOXARIFE 7 

96 Frutas e legumes deteriorados não são considerados 

como perda com quebra, pois são bens perecíveis que 

não entram nessa classificação. 

97 O controle de estoque de uma empresa é fundamental, 

pois o estoque constitui uma parte substancial dos ativos 

totais da organização. 

98 A gestão adequada de estoques permite que a empresa 

consiga atender a demanda do mercado e garante a 

disponibilidade do produto, evitando perdas financeiras; 

é primordial que exista uma sincronização perfeita entre 

a oferta e a procura. 

99 Uma má gestão de estoque pode gerar estoques altos, o 

que é um erro muito cometido, por haver medo de não 

se ter produtos suficientes para atender a demanda de 

clientes. O grande problema de um alto acúmulo de 

estoque é a alta probabilidade de perda, causando, 

consequentemente, capital parado e evitando um giro 

de estoque lucrativo para a organização. 

100 Caso alguma mercadoria apresente avarias ou material 

claramente divergente, o almoxarife terá o direito de 

realizar a devolução do material sem nenhum tipo de 

justificativa. 

 ____________________________________________________ 

Para Fonseca, pode-se considerar como baixa patrimonial a 

retirada de bem da carga patrimonial do órgão, mediante 

registro da transferência deste para o controle de bens 

baixados, feita exclusivamente pelo setor de patrimônio, 

devidamente autorizado pelo gestor. A partir dessa 

informação, julgue os itens de 101 a 110 quanto a patrimônio. 

101 A baixa patrimonial somente pode ocorrer por meio de 

alienação, permuta, comodato e transferência. 

102 Comodato é a desincorporação de um bem que tenha 

sido transferido, em caráter definitivo, de um órgão para 

outro dentro da mesma esfera de competência ou 

jurisdição. 

103 São seis os princípios que devem ser observados quando 

da execução do inventário de uma instituição: 

instantaneidade; oportunidade; especificação; 

homogeneidade; integridade; e uniformidade. 

104 O princípio da uniformidade determina que, uma vez 

fixados os limites do inventário, todos os elementos 

patrimoniais compreendidos deverão ser objeto do 

levantamento. 

105 As fases que constituem um inventário são: 

levantamento; arrolamento; e avaliação. 

106 Arrolamento é o registro das características e 

quantidades obtidas no levantamento, compreendendo 

a coleta de dados sobre todos os elementos ativos e 

passivos do patrimônio. 

107 O inventário inicial é utilizado apenas quando há a 

criação de uma nova empresa. Esse instrumento tem 

como objetivo a identificação e o registro dos bens sob 

sua responsabilidade. 

108 O inventário por transferência de responsabilidade é 

realizado quando há mudança de direção, substituição 

de gestão, desativação ou junção. 

109 O desfazimento, também conhecido como 

desincorporação ou baixa, consiste na operação de baixa 

de um bem pertencente ao acervo patrimonial do órgão 

e na consequente retirada do seu valor do ativo 

imobilizado. 

110 O único motivo para a inutilização de um material é a sua 

natureza tóxica ou venenosa. 

 ____________________________________________________ 

A respeito de patrimônio e almoxarifado, julgue os itens 

de 111 a 120. 

111 O relatório mensal do almoxarifado (RMA) deve ser 

elaborado trimestralmente, informando, para fins de 

cobrança, o consumo de material que lhe foi 

efetivamente atribuído. 

112 Após apresentar o informativo de consumo do material 

que foi efetivamente atribuído ao almoxarifado, o RMA 

deverá ser encaminhado para o setor jurídico. 

113 RMB é a sigla para o relatório de movimentação de bens 

móveis, que se destina a apresentar a movimentação do 

material permanente em uso. 

114 A diferença entre RMA e RMB é que o primeiro não 

necessita de demonstrar material permanente, pois o 

RMB se encarregará de apresentar o informativo com o 

material permanente em uso e não distribuído. 

115 De acordo com o Código Civil, a indenização é medida 

pela extensão do dano, de forma que a reparação possa 

se dar de forma parcial. 

116 Nas indenizações por danos extrapatrimoniais, a 

extensão do dano é medida por meio da intensidade, de 

forma que se possa apurar o valor pecuniário que possa 

compensar a dor sentimental ou o impedimento 

causado à vítima. 

117 As indenizações por danos patrimoniais visam apurar 

valor pecuniário que possa substituir o dano causado ao 

patrimônio, mediante o critério da equivalência, ou seja, 

outro bem de iguais características e valor poderá servir 

de recomposição do patrimônio atingido. 

118 De acordo com o Decreto n.o 45.242, permissão de uso 

é o ato administrativo bilateral, discricionário e precário, 

gratuito ou oneroso, por meio do qual a Administração 

Pública faculta a utilização privada de bens públicos, 

para fins de interesse público. 

119 A permissão de uso exige a formalização do processo por 

meio de um documento do solicitante, com a devida 

justificativa e explicação de sua destinação, um termo de 

permissão assinado pelo permitente e um parecer 

técnico do órgão ou da entidade permitente 

devidamente assinado. 

120 De acordo com o Decreto n.o 45.242, cessão de uso é 

uma modalidade de movimentação interna de material, 

com transferência gratuita de posse e troca de 

responsabilidade entre órgãos ou entidades da 

administração pública direta, autárquica e fundacional 

do Poder Executivo, ou entre estes e órgãos de 

quaisquer dos Poderes, do Ministério Público, do 

Tribunal de Contas ou de outra esfera da Federação. 
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PROVA DISCURSIVA 

 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,

transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo da prova discursiva, no local apropriado, pois não serão avaliados

fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

 Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será

desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo.

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um

traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo.

 O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter

nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas

no campo apropriado.

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho neste

caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação.

 ______________________________________________________________________________________________________________  

A violência atinge mulheres e homens de formas distintas. Grande parte das violências 

cometidas contra as mulheres é praticada no âmbito privado, enquanto as que atingem os homens 

ocorrem, em sua maioria, nas ruas. Um dos principais tipos de violência contra a mulher ocorre dentro 

do lar, praticada por pessoas próximas à sua convivência, de diversas formas, como agressões físicas, 

psicológicas e verbais. Onde deveria existir uma relação de afeto e respeito, existe uma relação de 

violência, que, muitas vezes, se torna invisível por estar atrelada a papéis que são culturalmente 

atribuídos a homens e mulheres. 

Internet: <www.observatoriodegenero.gov.br> (com adaptações). 

Não é apenas no âmbito doméstico que pessoas são expostas à situação de violência. Essa as 

pode atingir em diferentes espaços, como é o caso, por exemplo, da violência institucional, que se dá 

quando um servidor do Estado a pratica, podendo ser caracterizada como a omissão no atendimento 

e em casos que envolvam maus tratos e preconceitos. Esse tipo de violência também pode revelar 

outras práticas que atentam contra os direitos pessoais, como, por exemplo, a discriminação racial. 

Idem (com adaptações). 

O assédio no ambiente de trabalho também é uma violência porque intimida a pessoa, em 

razão de esse tipo de prática ser exercida, principalmente, por pessoas que ocupam posições 

hierárquicas superiores. 

Idem (com adaptações). 

Estas são as tarefas éticas da política e da educação em suas diferentes expressões: alargar 

visões; abrir às necessidades vitais de todos para todos; e mostrar a interdependência entre as 

pessoas, a riqueza e a necessidade da diversidade e a multiplicidade de aspectos da vida que permitem 

às ciências tocar na franja do tecido humano. Nossas próprias emoções podem ser educadas mesmo 

se sofremos com esses processos de limite da “infinitude” de nossos desejos de dominação. De fato, 

algo pode mudar em nossos comportamentos. 

Internet: <www.cartacapital.com.br> (com adaptações). 

Considerando que os textos acima tenham caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. 

A convivência humana e a busca por equilíbrio e harmonia social 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

a) o espaço doméstico e as relações familiares;

b) o ambiente de trabalho e as relações profissionais; e

c) a interação social e o convívio com as diferenças.
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