Concurso Público
Código: 428

ALMOXARIFE
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:
Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Português
Matemática
Informática
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos

10
10
05
15

Total de questões

-

40

INSTRUÇÕES:
•

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

•

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 3 horas.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.

•

A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da
entrega do material na mesa do fiscal.

•

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.
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PORTUGUÊS
Carpinejar: velhas novidades
Tenho sempre a sensação de que não
abandonamos a infância. A mensagem de áudio no
WhatsApp virou uma epidemia. Nem é preciso escrever: é
gravar um recado e mandar. É mais um cuspe, do jeito
que for. Não vejo nenhuma diferença do walkie-talkie que
empregava quando criança para roubar frutas ou aprontar
molecagens com os meus colegas de bairro. Ou do
telefone sem fio feito de cordinha e latas.
_____ um aspecto de solidão circense na cena. É
patético enxergar um adulto andando na rua, com seu
celular colado na boca como uma gaita, gravando uma
frase quando poderia falar diretamente. Não é natural. É
como andar com microfone a tiracolo. E não entendo
como criticamos os pais por ainda privilegiarem recados
na secretária, qualificando a atitude como coisa de velho,
enquanto o áudio do WhatsApp não passa de uma
mensagem de voz ininterrupta.
A tecnologia muda os hábitos para não mudar
nada. Avançamos e estamos regredindo. Caminhamos
rapidamente e estamos dando a milésima volta no
labirinto. Vamos assim – talvez involuntariamente –
deixando de gostar das pessoas, de estar com as
pessoas, de conversar com as pessoas.
Existe uma prática cada vez maior da
misantropia, ou seja, da aversão ao gênero humano.
Afundamos no isolamento: nas décadas de 70 e 80, não
abríamos mão de _______ os amigos, a preferência vinha
pelo contato afetuoso, confidências ao vivo, olho no olho,
dente brilhando no riso. Telefone só fixo, enraizado na
tomada para urgências. Os bares eram as nossas salas
de chat. Com a disseminação do celular nos anos 90, o
telefone monopolizou a antena da raça. Não se saía do
lugar por qualquer coisa, melhor ligar e falar o que se
queria. Horas e horas grudado no aparelho para não
precisar se encontrar. O timbre substituiu o rosto, o
abraço, o colo, o cumprimento, o beijo, como forma de
manter distância dos problemas e do envolvimento
emocional. Os incômodos desapareciam ao recusar as
chamadas ou fingir extravio de sinal.
Hoje ocorre um desprezo até por falar ao telefone,
tudo piorou. Telefone somente em último caso. Teclar
também é perda de tempo. Escrever exige organização do
pensamento e capricho, cuidar dos erros de português,
dedicar-se para achar a melhor palavra, explicar o que se
pretende dizer, armar um tratamento particular e
exclusivo. Mas para que desperdiçar atenção? Pensar
significa muito trabalho e esforço, e as mensagens
escritas são lentas demais. Atualmente o que se percebe
é a preferência por áudios. Colecionamos áudios,
mantemos uma fonoteca em nossos números,
mergulhamos na sonoplastia da solidão. Todos andam
com fone de ouvido para cultivar monólogos e evitar o
diálogo. O próximo passo é a mímica e a telepatia. E nem
se pode alegar que as ligações são caras, pois é possível
fazer de graça em diversos aplicativos.
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É o medo de ouvir a resposta do outro lado, é o
medo de ser invadido por emoções, é o medo do
imprevisto e da irritação, é o medo de nossas hesitações,
é o medo da oscilação do humor, é o medo de se atrasar,
é o medo de escutar verdades, é o medo de errar e se
comprometer, é o medo do contraponto, é o medo da
amizade real e verdadeira, é o medo imenso e absoluto da
humanidade.
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2015/08/... - adaptado.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:
a) Há - visitar
b) A - vizitar
c) À - visitar
d) Há - vizitar
2) O texto do colunista Carpinejar tem como título “Velhas
novidades”, sobre esse assunto, assinalar a alternativa
CORRETA:
a) Trata-se da saudade de ser criança, pois adultos não
podem roubar frutas, aprontar molecagens com os
colegas de bairro ou brincar de telefone sem fio feito de
cordinha e latas, ou seja, isso é coisa do passado.
b) Atualmente o que se percebe é a preferência por
áudios, tal qual quando antigamente utilizávamos a
secretária eletrônica, isto é, mesmo com o avanço da
tecnologia voltamos a velhos hábitos.
c) É coisa de velho deixar recados na secretária, pois
devemos utilizar o áudio do WhatsApp.
d) Deixando de estar com as pessoas e de conversar com
elas estaremos nos adaptando mais rapidamente às
novidades imperdíveis da tecnologia para não
regredirmos socialmente.
3) Sobre o texto, analisar os itens abaixo:
I - Cada vez mais evitamos conversar e interagir
pessoalmente e pelo telefone. A falta de tempo e
impaciência em escrever corretamente também induz
ao uso de áudio frequente.
II - Desde os anos 90, o telefone serve de desculpa para
não precisar se encontrar com as pessoas, para
manter distância dos problemas e emoções
desagradáveis.
III - Todos andam com fone de ouvido, deixando quem
está ao lado a falar sozinho.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item III.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.
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4) O termo sublinhado em “... é o medo imenso e absoluto
da humanidade.” pode ser substituído, sem alteração de
sentido, por:

10) Assinalar a alternativa que apresenta a sílaba tônica
do vocábulo “excêntrico” e a classificação dela,
respectivamente:

a) Total.
b) Incompleto.
c) Restrito.
d) Imperfeito.

a) “ex” - polissílaba.
b) “co” - proparoxítona.
c) “ex” - oxítona.
d) “cên” - proparoxítona.

5) Em relação ao sinal de “dois-pontos” (:) da frase “Nem
é preciso escrever: é gravar um recado e mandar.”,
presente no primeiro parágrafo do texto, analisar os itens
abaixo:

MATEMÁTICA
11) Dado o sistema linear abaixo, assinalar a alternativa
que apresenta o resultado da operação 2x - y:

x  y  7

3 x  y  9

I - É um ponto abreviativo que indica redução de palavra.
II - É um sinal de mensagem, para caracterizar
textualmente o discurso do interlocutor.
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.

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

6) As palavras sublinhadas na frase “... com seu celular
colado na boca como uma gaita, ...” são classificadas,
respectivamente, como:
a) Substantivo e adjetivo.
b) Adjetivo e substantivo.
c) As duas são substantivos.
d) As duas são adjetivos.

7) Ao se passar para o plural o termo sublinhado do trecho
“A mensagem de áudio no WhatsApp virou uma
epidemia.”, quantas outras palavras obrigatoriamente
devem ser flexionadas a fim de se manter CORRETA a
concordância?
a) Uma.
b) Duas.
c) Três.
d) Quatro.

12) A idade, em anos, de 4 alunos de uma turma está
exposta no quadro abaixo. Com base neste quadro,
assinalar a alternativa que apresenta a média de idade
desses alunos:
15

17

16

14

8) É antônimo de “isolamento”:
a) Afastar.
b) Desunir.
c) Separar.
d) Aproximar.

a) 16 anos.
b) 15,5 anos.
c) 16,5 anos.
d) 17 anos.

9) Analisar os itens abaixo:
I - O plural de “degrau” é “degrais”.
II - “Capitães” é plural de “capitão”.
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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13) No lançamento de dois dados não viciados, assinalar
a alternativa que apresenta a probabilidade de que ambos
caiam com o número dois voltado para cima:

RASCUNHO

2
6
1
b)
6

a)

4
6
1
d)
36

c)

14) Em relação à inequação x  2  7 , é CORRETO
afirmar que o seu conjunto solução é:
a)
b)
c)
d)

S  {x   / x  5}

S  {x   / x  5}
S  {x   / x  5}
S  {x   / x  9}

15) Dada a figura abaixo, assinalar a alternativa na qual a
expressão representa o seu perímetro:

a) 2(x + y)
b) xy
c) 2x + y
d) x + 2y

16) Considerando-se os conjuntos numéricos, analisar os
itens abaixo:
I - A soma de dois números irracionais sempre resulta em
um número irracional.
II - A soma de dois números racionais pode resultar em
um número inteiro.
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.

17) Qual é o capital que deve ser aplicado a uma taxa de
juros de 2% ao mês sob regime de juros simples para que
em meio ano renda um montante de R$ 190.960,00?
a) R$ 169.000,00
b) R$ 170.500,00
c) R$ 170.000,00
d) R$ 169.500,00
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18) A maquete de um prédio foi construída sob a escala
de 1:4.000. Se esse prédio possui 800m de altura em
escala real, é CORRETO afirmar que a altura do prédio na
maquete é igual a:
a) 200cm
b) 20m
c) 0,2cm
d) 0,2m

19) Sabendo-se que o polinômio x2 - 2x - 35 é divisível por
x + 5, assinalar a alternativa que apresenta o quociente
dessa divisão:
a) -x - 7
b) -x + 7
c) x - 7
d) x + 7

INFORMÁTICA
Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto
anteriormente.

21) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta um
hardware:
a) Word.
b) Placa-mãe.
c) Teclado.
d) Mouse.

22) Sobre as notas de rodapé e as notas de fim do Word
2007, assinalar a alternativa que preenche as lacunas
abaixo CORRETAMENTE:
Por padrão, o Word coloca as notas de _____ no _____
de cada página e as notas de _____ no final do
documento.
20) Com base no gráfico abaixo, assinalar a alternativa
que apresenta f(6):

a) fim - início - rodapé
b) fim - final - rodapé
c) rodapé - início - fim
d) rodapé - final - fim

23) Considerando-se o PowerPoint 2007, marcar C para
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Os layouts apenas definem o posicionamento e a
formatação do conteúdo que irá aparecer mais tarde
em um slide.
(---) Uma apresentação pode conter apenas um slide
mestre.
a) C - C.
b) C - E.
c) E - E.
d) E - C.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
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24) Sobre criar e incluir uma assinatura nas mensagens
enviadas no Outlook 2007, analisar os itens abaixo:

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E
ESPECÍFICOS

I - O usuário pode criar assinaturas personalizadas para
sua mensagem de e-mail, podendo ser compostas de
texto, imagens, seu cartão de visita eletrônico, um
logotipo ou até mesmo uma imagem da sua assinatura
manuscrita.
II - O usuário pode criar tantas assinaturas quantas
precisar.
III - É possível configurar o Outlook para adicionar
automaticamente uma assinatura às mensagens
enviadas ou adicionar manualmente a assinatura
sempre que necessário.

Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova,
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do
início das inscrições deste concurso.

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.

25) Considerando-se o Mozilla Firefox, o retângulo
apontado pela seta na imagem abaixo mostra:

Conhecimentos Gerais
26) Inúmeras são as fontes de energia disponíveis no
nosso planeta, sendo que essas fontes se dividem em
dois tipos, as fontes de energia renováveis e as não
renováveis. Com base nisso, numerar a 2ª coluna de
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(1) Fonte de energia renovável.
(2) Fonte de energia não renovável.
(---) Energia eólica.
(---) Etanol.
(---) Energia solar.
a) 1 - 1 - 1.
b) 1 - 2 - 1.
c) 2 - 1 - 2.
d) 2 - 2 - 2.
Legislação e Conhecimentos Específicos
27) Em conformidade com a Constituição Federal, a
República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações
internacionais pelos seguintes princípios, entre outros:
I - Não intervenção.
II - Igualdade entre os Estados.
III - Repúdio ao terrorismo e ao racismo.

a) O número de sites adicionados aos favoritos.
b) A quantidade de abas abertas em uma única janela.
c) Qual versão do Firefox está sendo usada.
d) A quantidade de arquivos baixados pelo Firefox.

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.

28) De acordo com a Lei nº 4.320/64, consideram-se,
igualmente, como subvenções econômicas:
I - As dotações destinadas a cobrir a diferença entre os
preços de mercado e os preços de revenda, pelo
governo, de gêneros alimentícios ou outros materiais.
II - As dotações destinadas ao pagamento de bonificações
a produtores de determinados gêneros ou materiais.
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 8.666/93, a modalidade de
licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial
de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no edital para execução
de seu objeto é:
a) Leilão.
b) Concorrência.
c) Convite.
d) Concurso.

33) Com base em ALEXANDRINO e PAULO, analisar a
sentença abaixo:
Os contratos administrativos enquadram-se na categoria
dos denominados contratos de adesão (1ª parte). Os
contratos administrativos, em regra, são contratos
pessoais, celebrados intuitu personae, ou seja, a
execução do contrato deve ser levada a termo pela
mesma pessoa (física ou jurídica) que se obrigou perante
a Administração (2ª parte).
A sentença está:

30) Segundo a Lei nº 10.520/02, a fase externa do pregão
será iniciada com a convocação dos interessados e
observará as seguintes regras:
I - Do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a
indicação do local, dias e horários em que poderá ser
lida ou obtida a íntegra do edital.
II - O prazo fixado para a apresentação das propostas,
contado a partir da publicação do aviso, não será
inferior a oito dias úteis.
III - Para julgamento e classificação das propostas, será
adotado o critério de menor preço, observados os
prazos máximos para fornecimento, as especificações
técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e
qualidade definidos no edital.

a) Totalmente incorreta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente correta.

34)
Segundo
ALEXANDRINO
e
PAULO,
são
características principais dos bens públicos, EXCETO a:
a) Inalienabilidade.
b) Não onerabilidade.
c) Penhorabilidade.
d) Imprescritibilidade.

Está(ão) CORRETO(S):

35) Quanto à despesa pública, analisar os itens abaixo:

a) Somente o item II.
b) Somente os itens I e III.
c) Todos os itens.
d) Nenhum dos itens.

I - Sob o aspecto geral, despesa é o conjunto de
dispêndios do Estado no atendimento dos serviços e
encargos assumidos no interesse da população.
II
Despesas
ordinárias
são
ocasionadas
esporadicamente por circunstâncias de caráter
excepcional, e nem sempre irão constar no orçamento.
III - Despesas correntes são aquelas que constituem
desembolso ou aplicação de que resultem mutações
compensatórias nos elementos do patrimônio.

31) Segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos
do Município, constituem indenizações ao servidor:
a) Diárias e ajuda de custo, somente.
b) Diárias, ajuda de custo e transporte.
c) Ajuda de custo e transporte, somente.
d) Transporte, somente.

32) Com base em ALEXANDRINO e PAULO, assinalar a
alternativa
que
preenche
as
lacunas
abaixo
CORRETAMENTE:
Administração ______ é o conjunto de órgãos que
integram as pessoas políticas do Estado (União, Estados,
Distrito Federal e Município), aos quais foi atribuída a
competência para o exercício, de forma _________, de
atividades administrativas.

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.

36) De acordo com DIAS, o estoque mínimo também é
chamado de estoque:
a) Final.
b) De segurança.
c) Bruto.
d) Fracionado.

a) Direta - descentralizada
b) Indireta - descentralizada
c) Direta - centralizada
d) Indireta - centralizada
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37) Considerando-se a administração de materiais, sobre
a importância e a estrutura do almoxarifado, analisar a
sentença abaixo:

40) Analisar os itens abaixo:

A importância do almoxarifado está na sua atribuição
maior de não permitir o desabastecimento, ou seja,
fornecer de forma contínua e ininterrupta materiais e
matérias-primas às diversas unidades produtivas
(1ª parte). O almoxarifado, na maioria dos órgãos, se
constitui de um setor organizado para a execução de três
atividades básicas: recebimento, armazenagem e
distribuição, estando o planejamento de materiais e a
gestão de estoque, em algumas ocasiões, sob a
responsabilidade de outro setor específico (2ª parte).

I - Materiais recicláveis são aqueles que após sofrerem
uma transformação física ou química podem ser
reutilizados no mercado, seja sob a forma original ou
como matéria-prima de outros materiais para
finalidades diversas.
II - Para reciclar um material é necessário que haja um
processo de seleção prévia, isto é, a separação do lixo
comum em papel, plástico, vidro, metal, orgânico e não
recicláveis.
III - Um processo de seleção muito conhecido atualmente
é a coleta seletiva, que nada mais é do que um
recolhimento de lixo feito seletivamente.

A sentença está:

Estão CORRETOS:

a) Totalmente incorreta.
b) Totalmente correta.
c) Correta somente em sua 1ª parte.
d) Correta somente em sua 2ª parte.

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.

38) A armazenagem dos materiais no almoxarifado
obedece a cuidados especiais, que devem ser definidos
no sistema de instalação e no layout adotado,
proporcionando condições físicas que preservem a
qualidade dos materiais, objetivando a ocupação plena do
edifício e a ordenação da arrumação. Compreende as
fases da armazenagem dos materiais a:
I - Verificação das condições de recebimento do material.
II - Identificação do material.
III - Verificação periódica das condições de proteção e
armazenamento.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Todos os itens.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Somente o item I.

39) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta uma
condição insegura no ambiente de trabalho:
a) Instalações elétricas defeituosas.
b) Falta de equipamento de proteção coletiva.
c) Maquinários e ferramentas em bom estado de
conservação.
d) Falta de limpeza.
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