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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Processo Seletivo nº 003/2018 para 
Almoxarife 

 

Prova Objetiva 
 
 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 
 Desligue qualquer aparelho eletrônico (celulares, smartwatches e demais itens constantes no item 3.4. 
do Edital do presente Processo Seletivo) e mantenha-os embaixo de sua carteira. 
 
 Você deve assinar no campo específico para isto, a Folha de Respostas. A não assinatura por parte do 
candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo. 
 
 Você está recebendo um Caderno de Questões com 30 (trinta) questões objetivas. Verifique se 
este caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 
 
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. Responda a 
todas as questões. 
 
 Os candidatos não poderão levar consigo o caderno de questões por razões de segurança e direitos 
autorais conforme item 3.8. do Edital do presente Processo Seletivo. 
 
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 
 
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 
exemplo: 
 
 
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova sob pena de eliminação. 
 
 A prova terá duração de 3 horas. O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora. 
 
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do candidato 
em sair da sala, este será considerado desistente do Processo Seletivo. 
 
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha. 
 
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

 

 

BOA PROVA ! 
 

 

 

 

 

 

 

Nome do Candidato 

RG CPF DATA DE NASCIMENTO 



 

 

LINGUA PORTUGUESA - (05 QUESTÕES) 
 
1. Leia a tirinha: 

 
Sobre o neologismo criado por Calvin “Sobremesariano”, assinale a alternativa CORRETA acerca da formação 
dessa palavra no contexto da tirinha.  

(A) De acordo com o contexto é formada por sufixação, pois o personagem adiciona o sufixo “ riano” assim como 
“vegetariano”.  
(B) De acordo com o contexto é formada por prefixação, pois o personagem acrescenta “ riano”.  
(C) De acordo com o contexto é formada por parassíntese, pois o personagem adiciona o “ sobre” mesa é radical e o 
“riano”, assim ele forma o neologismo.  
(D) De acordo com o contexto a palavra é formada por aglutinação, é a junção de duas palavras que recebe um novo 
sentido.  
 
2. Leia a oração apresentada e faça analise morfossintática corretamente.  
Houve muito barulho.  
I) A oração apresentada anteriormente é sem sujeito.  
II) A oração apresentada anteriormente tem um sujeito oculto.  
III) Na oração apresentada, “barulho” exerce a função de objeto direto.  
IV) Na oração apresentada, “houve” é um verbo transitivo.  
Assinale a alternativa CORRETA.  

(A) Apenas II, III e IV.  
(B) Apenas I, III e IV.  
(C) Apenas II e IV.  
(D) Apenas III e IV. 
 
3. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um tritongo em nenhuma das palavras da oração.  

(A) Nós aguentamos firme para sobreviver na selva.  
(B) O investigador averiguou o caso com muito atenção.  
(C) Seria impossível viver naquele saguão, estava sujo como um chiqueiro!  
(D) Guaira é uma cidade com muitos habitantes.  
 
4. Indique o plural incorreto:  

(A) camisetas cinza  
(B) camisetas cinzas 
(C) surdos-mudos  
(D) espetáculos monstro 
 
5. Qual das orações abaixo está incorreta quanto a sua transitividade? 

(A) Obedeço-lhes porque são mais sábios. 
(B) Márcio ama Lívia. 
(C) Eu amo a ela.  
(D) Quero meus amigos como a minha família.



 

MATEMÁTICA - (05 QUESTÕES) 
 

1. Para fazer uma torta salgada para 8 pessoas, uma cozinheira precisa de 500g de sal. Mantendo-se as 
mesmas proporções, é CORRETO afirmar que para 12 pessoas seriam necessários: 

(A) 550g de sal.  
(B) 650g de sal.  
(C) 850g de sal.  
(D) 750g de sal. 
 
2. Analisar a sentença abaixo: 
O que caracteriza um triângulo obtusângulo é que ele possui um ângulo menor que 90° (1ª parte). Um triângulo 
retângulo de lados 3cm e 4cm certamente terá o outro lado igual a 5cm (2ª parte).  
A sentença está:  

(A) Totalmente correta.  
(B) Correta somente em sua 1ª parte.  
(C) Correta somente em sua 2ª parte.  
(D) Totalmente incorreta.  
 
3. Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
____ de ____ é igual a 28.  

(A) 90%; 30  
(B) 70%; 50  
(C) 60%; 40  
(D) 80%; 35  
 
4. A idade média de três pessoas é de 9 anos. Com base nisso, analisar os itens abaixo: 
I - O mais velho pode ter 25 anos.  
II - A soma das idades das três pessoas é de 27 anos.  

(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. 
 
5. Na Figura abaixo está representado o gráfico de um polinômio de grau 1.  

 
Com base nesse gráfico, qual equação representa o mesmo. 

(A) 3𝑥 + 5 = 0  

(B) −3𝑥 + 5 = 0  

(C) 3𝑥 − 5 = 0  
(D) −3𝑥 − 5 = 0 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - (20 QUESTÕES) 
 

1. Considerando os principais objetivos de um almoxarifado, marque V para verdadeiro e F para falso.  
(  ) Preservar a qualidade e as quantidades exatas;  
(  ) Receber para guarda e proteção os materiais adquiridos pela empresa.  
(  ) Possuir instalações adequadas e recursos de movimentação e distribuição suficientes a um atendimento rápido e 
eficiente.  
(  ) Entregar os materiais aos seus usuários mediante aquisições autorizadas.  

(A) V-F-V-F.  
(B) F-F-F-F.  
(C) V-V-V-V.  
(D) F, V,F,F.  
 
2. Sobre a função do estoque, assinale a alternativa CORRETA.  

(A) O estoque tem várias funções um dos fatores primordiais são planejar e controlar, isso contribui para uma boa 
administração dentro do processo produtivo.  
(B) Preocupa-se apenas com os problemas quantitativos e financeiros dos materiais sejam matérias – primas.  
(C) A administração do controle de estoque deve maximizar o capital total investido em estoque, pois ele é caro e 
aumenta continuamente, uma vez que, o custo financeiro também se eleva.  
(D) A administração de estoque não deve se preocupar com armazenamento e a quantidade, porém deve se 
preocupar com a forma que se organiza esses produtos, mesmo em falta.  
  
3. Assinale a alternativa que melhor caracteriza um estoque máximo.  

(A) Determina a quantidade que existe no estoque. É uma das mais importantes informações para a administração 
do estoque, pois está diretamente ligada ao grau de imobilização financeira da empresa. É a quantidade que deve 
existir em estoque, que se destina a cobrir eventuais atrasos no suprimento, objetivando a garantia do funcionamento 
ininterrupto e eficiente do processo produtivo, sem o risco de faltas.  
(B) É o resultado da soma do estoque de segurança mais o lote de compra. O nível desse estoque é normalmente 
determinado de forma que seu volume ultrapasse a somatória da quantidade do estoque variações normais de 
estoque em fase dinâmica de mercado, deixando margem que assegure, a cada novo lote, que o nível máximo de 
estoque não cresça e onere os custos de manutenção de estoque.  
(C) Esse tipo de estoque tem a função de cobrir as possíveis variações do sistema, que pode ser: eventuais atrasos 
no tempo de fornecimento, rejeição do lote de compra ou aumento na demanda do produto. Sua finalidade é não 
afetar o processo produtivo e, principalmente, não acarretar transtornos aos clientes por falta de material e, 
consequentemente, atrasar a entrega do produto ao mercado.  
(D) Referem-se a estoque com peças isoladas ou componentes já acabados para serem anexados ao produto. São, 
na realidade, partes prontas ou montadas que, quando juntadas, constituirão o produto acabado.  
 
4. O recebimento é uma das atividades no almoxarife é de responsabilidade a conferência de materiais, leia 
as afirmações sobre os procedimentos do recebimento a seguir: 
I) Coordenar e controlar as atividades de recebimento e devolução de materiais.  
II) Coordenar o armazenamento do produto assim que recebido.  
III) Proceder a conferência visual, verificando as condições da embalagem quanto a possíveis avarias na carga 
transportada e, se for o caso, apontando as ressalvas nos respectivos documentos.  
IV) Reclamação de falta ao fornecedor.  
Assinale a alternativa CORRETA.  

(A) Apenas I e II.  
(B) Apenas I e III.  
(C) Apenas II e IV.  
(D) Apenas I e IV.  
 
5. Relacione as colunas de acordo com suas tarefas sendo (R) para “Regularização” e (A) para 
“Armazenamento”:  
(  ) Liberação de pagamento ao fornecedor.  
(  ) Verificação das condições de recebimento do material.  
(  ) Separação para distribuição.  
(  ) Relatório técnico da inspeção.  
(  ) Itens a serem estocados (itens de grande circulação, peso e volume).  
Assinale a alternativa CORRETA.  

(A) R-A-A-R-A.  
(B) R-R- A-R-A.  
(C) A-R-R-R-A.  
(D) A-R-A-R-R.  
 



 

6. No processo de armazenamento, todo material gera determinados custos. Esses custos, diretos ou 
indiretos, impactarão na gestão do estoque, por isso é necessário saber observá-los e quantificá-los. De 
acordo com essa afirmação, compõem o custo de armazenagem os encargos referentes a:  
I - Capital (juros e depreciação).  
II - Manutenção (deterioração, obsolescência e equipamento).  
III - Pessoal (salários e encargos sociais dos colaboradores da área).  
Está(ão) CORRETO(S):  

(A) Somente o item I.  
(B) Somente os itens II e III.  
(C) Somente os itens I e II.  
(D) Todos os itens. 
 
 
7. Complete a lacuna: _____________ contagem física e contínua do estoque, seja este de materiais e 
insumos ou de produtos e mercadorias, não é apenas encontrar eventuais erros no estoque, mas, 
principalmente, identificar a causa do erro e corrigi-la, visando reduzir a possibilidade de uma nova 
ocorrência e diminuir ou até eliminar perdas.  

(A) Contagem frequente  
(B) Balanço  
(C) Contagem cíclica  
(D) Contagem fixa  
 
8. Assinale a alternativa que melhor defina a ficha de assinatura credenciada.  

(A) Documento utilizado para identificar os funcionários autorizados a movimentar o estoque, constando, além da 
assinatura do credenciado, sua qualificação na empresa.  
(B) Documento utilizado para esclarecer ao fornecedor os motivos da devolução, quer no aspecto quantitativo, quer 
no aspecto qualitativo.  
(C) Documento utilizado para indicar as localizações onde o material está guardado, sendo ordenadas por ordem de 
código, em arquivos próprios.  
(D) Documento de controle que contribui no controle de matérias-primas e componentes que integram o produto final.  
 
9. Em qualquer estoque que contenha mais de um item em estoque, alguns itens serão mais importantes 
para a organização do que outros, além de alguns itens terem uma taxa de uso muito mais alta, de modo que, 
se faltassem, muitos consumidores ficariam desapontados, outros itens podem ter valores particularmente 
altos, de modo que níveis de estoque excessivos seriam particularmente caros. Desta forma é necessário 
fazer uma lista considerando o que chamamos de:  

(A) Movimentação de valor.  
(B) Motivação de mercado.  
(C) Movimentação de estocagem.  
(D) Motivação de valor.  
 
10. Relacione as colunas acerca da previsão de estoque.  
 
( 1 ) Projeção  
 
( 2 ) Explicação  
 
( 3 ) Predileção  
 
 
 
 

(   ) O consumo do passado mediante leis que 
relacionam os mesmos com outras variáveis cuja 
evolução é conhecida ou previsível.  
(   ) São aquelas que admitem que o futuro seja 
repetição do passado, segundo a mesma lei 
observada no passado, este grupo de técnicas é de 
natureza quantitativa.  
(   ) A experiência das pessoas envolvidas e 
conhecedores de fatores influentes no consumo e no 
mercado estabelecem a evolução dos consumos 
futuros.

  
Assinale a alternativa CORRETA.  

(A) 2, 1, 3.  
(B) 3, 2, 1.  
(C) 1, 2, 3.  
(D) 2, 3, 1.  
 
 
 
 
 
 



 

11. São encontradas diversas fórmulas aplicáveis à gerência de estoques assinale a alternativa que 
representa a formula de Estoque Máximo:  

(A) EM= ES+ C. I  
(B) Em = c x f  
(C) EM + c x T  
(D) Q = C x I  
 
12. Enumere na sequência a respeito de algumas das fases de armazenagem dos materiais:  
(   ) Informação da localização física (ficha de prateleira)  
(   ) Identificação do Material  
(   ) Cadastro o catálogo de materiais  
(   ) Guarda da localização adequada  
(   ) Contabilização do Material  

(A) 3-1-5-2-4  
(B) 1-2-5-4-3  
(C) 3-4-1-2-5  
(D) 2-3-1-4-5 
 
13. Os materiais serão armazenados nos Almoxarifados obedecendo alguns grupos e classes de materiais, 
com base nessa informação relacione as colunas a seguir:  
1) Almoxarifado de Material de Consumo I:  
2) Almoxarifado de Material de Consumo II:  
3) Almoxarifado de Material de Consumo III:  
4) Almoxarifado de Material de Consumo IV:  
 
 
 
 
 

(   ) materiais de reparo, construção, conservação, 
decoração e ambientação; material elétrico e 
eletrônico  
(   ) materiais de escritório, de expediente, 
suprimentos de informática e impressos em geral.  
(   ) materiais de expediente destinados a atender a 
Cota Parlamentar.  
(   ) alimentos para animais, materiais para 
jardinagem; matérias de copa, artigos para cine, foto, 
vídeo, som , gêneros alimentícios e bebidas;  

Assinale a alternativa CORRETA:  

(A) 2-1-4-3  
(B) 1-4-3-2  
(C) 2-4-3-1  
(D) 1-2-3-4  
 
14. O patrimônio público é estruturado em três grupos ativos, passivos e patrimônio líquido. Analise as 
afirmativas abaixo acerca dos grupos ativos:  
I) Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que 
resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.  
II) Ativos são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que 
resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.  
III) Os ativos devem ser classificados como circulante quando satisfizerem a um dos seguintes critérios: 
corresponderem a valores exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis; sejam pagos durante o 
ciclo operacional normal da entidade.  
IV) Os ativos devem ser classificados como circulante quando satisfizerem a um dos seguintes critérios: estarem 
disponíveis para realização imediata; tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das 
demonstrações contábeis.  
Estão CORRETAS as afirmativas:  

(A) Apenas I, III, IV.  
(B) Apenas II, III.  
(C) Apenas I, IV.  
(D) I, II, III, IV.  
 
15. Complete a lacuna a seguir assinalando a alternativa CORRETA: O _______________é fundamental para a 
contabilidade pública, pois suas informações gerarão registros nas contas do subsistema orçamentário, que 
são os primeiros registros realizados dentro do exercício.  

(A) orçamento público  
(B) empenho  
(C) demonstrativo financeiro  
(D) controle de patrimônio  
 
 
 
 



 

16. Considerando-se o Word 2007, em relação ao comando Remover Números de Página, analisar os itens 
abaixo: 
I - Não remove os números de página inseridos em uma versão anterior do Word. 
II - Não remove os números de página inseridos ao se clicar em Posição Atual na galeria Número da Página.  

(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. O Internet Explorer 8 apresenta certos recursos que podem afetar ou ajudar a proteger a privacidade. 
Acerca desses recursos, analisar os itens abaixo:  
I – Preenchimento automático.  
II – Histórico de navegação.  
III – Bloqueador de pop-ups.  
Estão CORRETOS:  

(A) Somente os itens I e III.  
(B) Somente os itens I e II.  
(C) Somente os itens II e III.  
(D) Todos os itens.  
 
18. Ao se iniciar o Windows 7, é possível que se abra uma tela pedindo para selecionar um usuário e senha. 
Isso significa que foram configuradas, no sistema, contas de usuário. A esse respeito, assinalar a alternativa 
CORRETA:  

(A) As contas de usuário desabilitam o plano de fundo da área de trabalho e também a proteção de tela.  
(B) O Windows permite configurar apenas 16 contas de usuário diferentes.  
(C) As contas de usuário permitem o compartilhamento de um computador com várias pessoas, enquanto cada uma 
mantém seus próprios arquivos e configurações.  
(D) Ao criar uma nova conta, todos os programas instalados serão compartilhados automaticamente. 
 
19. A respeito de segurança para a Internet, analisar os itens abaixo:  
I – Códigos maliciosos (malwares) são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e 
atividades maliciosas em um computador.  
II – O furto de identidade é um tipo de golpe na Internet que tem o objetivo de obter vantagens indevidas.  
III – Os chamados spams não podem ser associados a ataques à segurança da Internet, pois são apenas arquivos 
de propaganda.  
Estão CORRETOS:  

(A) Somente os itens I e III.  
(B) Somente os itens I e II.  
(C) Somente os itens II e III.  
(D) Todos os itens.  
 
20. Considerando-se os hardware, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA:  
(1) CPU.  
(2) Monitor.  
(3) Mouse.  
 

(---) Por meio dele, podem-se ler textos, ver imagens, 
acompanhar o que o sistema operacional faz e 
visualizar páginas na Internet.  
(---) Dispositivo de entrada de dados.  
(---) Onde estão instaladas as partes principais para o 
funcionamento do computador.

  

(A) 1 - 2 - 3.  
(B) 3 - 2 - 1.  
(C) 2 - 3 - 1.  
(D) 3 - 1 - 2. 
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