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Concurso Público 01/2019
Cargo-Almoxarife
Português
Ideologia
Meu partido
É um coração partido
E as ilusões estão todas perdidas
Os meus sonhos foram todos vendidos
Tão barato que eu nem acredito
Eu nem acredito
Que aquele garoto que ia mudar o mundo
(Mudar o mundo)
Frequenta agora as festas do "Grand Monde"
Meus heróis morreram de overdose
Meus inimigos estão no poder
Ideologia
Eu quero uma pra viver
Ideologia
Eu quero uma pra viver
O meu prazer
Agora é risco de vida
Meu sex anddrugs não tem nenhum rock 'n' roll
Eu vou pagar a conta do analista
Pra nunca mais ter que saber quem eu sou
Pois aquele garoto que ia mudar o mundo
(Mudar o mundo)
Agora assiste a tudo em cima do muro
Meus heróis morreram de overdose
Meus inimigos estão no poder
Ideologia
Eu quero uma pra viver
Ideologia
Eu quero uma pra viver
01-A música acima demonstra:
a) Alegria contagiante da juventude.
b) A vontade de curtir o mundo
c) Amargura.
d) A esperança de novos tempos

02- Sobre a composição de Cazuza, observe:
I- Cazuza critica a política brasileira quando diz Meu Partido é um coração
partido
II- Nessa composição ele manifesta sua rebeldia, seu grito de liberdade e
insatisfação com toda realidade que vivia.
III-O artista mostra a sua geração que inspirada pelos seus ídolos acreditava
que poderia mudar o mundo
São corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
03- Nos versos: O meu prazer Agora é risco de vida
O autor quis:
a) Falar sobre a violência das cidades.
b) Assumir que a doença (Aids) mexeu com sua vida e que o sexo, que ele
sempre declarou ser o maior prazer do mundo, trazia riscos para seus
companheiros.
c) Demonstrar seu apetite sexual.
d) Provar que venceria qualquer preconceito.
04- Nos versos “Eu vou pagar / A conta do analista / Pra nunca mais / Ter que
saber / quem eu sou / Ah! Saber quem eu sou”. Pode perceber:
a) O autor não acreditava em análise psicológica.
b) O autor não queria expor sua vida.
c) Um desejo de se refugiar de tudo o que ele sabia. Ele queria fugir
d) O autor não se adaptou com o analista
05-O uso da crase está correto em:
a) Fomos à cavalo visitar Canas.
b) Estive frente à frente com o meu poeta preferido.
c) No verão passado, fui à Amazonas com meus amigos.
d) Os professores entregaram flores à todos os formandos.
06- Assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, de acordo
com a norma culta, as expressões destacadas nas frases.
I. A geração passada precisa acompanhar os avanços sociais.
II. Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de leitura ótica.
III. Vou contar aos meus pais que passei no concurso.
a) los … la … lhes
b) eles … a … a eles
c) os … ela … lhes
d) los … ela … a eles

07. A alternativa correta quanto à concordância nominal é:
a) Fico meia desesperada quando vejo os casos de abandono de animais.
b) É necessário a valorização do idoso em nossa sociedade.
c) Dados mostram que menas pessoas estão à margem da riqueza.
d) Os exames do paciente estão anexos em seu prontuário.
08- Na frase:Criticaram intensamente a Venezuela…” – o termo intensamente
indica circunstância de
a) Afirmação.
b) Modo.
c) Tempo.
d) Superioridade
09- Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas.
I. Não_______ agrada falar das diferenças que há entre _______e minha irmã.
II. Pedi para Bruno a Lei Orgânica para________ ler.
a) Me … mim … mim
b) Me …eu … mim
c) Mim … mim … eu
d) Me … mim … eu
10-Para se tornarem melhores, no entanto, elas precisam de outro técnico. – a
expressão em destaque pode ser substituída, sem alteração de sentido, por
a) Posto que.
b) Porque.
c) Dessa maneira.
d) Porém
Conhecimentos Gerais
11- O atual prefeito de Canas é:
a) Lucemir do Amaral.
b) Ângelo Antônio Gragli.
c) Ricelly Isalin.
d) Ricardo Guimarães.
12- Canas foi elevada à categoria de município, desmembrando do município
de Lorena em:
a) 2001
b) 1993
c) 1890
d) 2004
13- Lançado em maio de 2019, no Brasil, o livro autobiográfico chamado “Sra.
Escobar- Minha vida com Pablo Escobar”, escrito pela esposa de Pablo
Escobar está revivendo a história deste:
a) Mega traficante Colombiano.
b) Terrorista fundador de Grupos de Guerrilha.
c) Famoso governador do México.
d) Fundador das Farcs..

14 Notícias falsas divulgadas principalmente nas redes sociais, são chamadas:
a) Good news.
b) Fake news.
c) On news.
d) No news.
15-Ministra Damares Alves, pastora evangélica, está cogitando sua demissão
por problemas de saúde. Ela responde atualmente pelo:
a) Meio Ambiente.
b) Educação
c) Casa Civil
d) Mulher, Família e Direitos Humanos.
16-¨” Somando os desempregados e os trabalhadores sem carteira, há hoje 50
milhões de brasileiros vivendo no limite do desastre” Esta fala pertence ao
ministro da Economia
a) Sérgio Moro
b) Paulo Guedes
c) Onyx Lorenzoni.
d) Osmar Terra.
17-O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro apresentou um
projeto de Lei que promove alterações em 14 leis, que vão desde o Código
Penal (CP) e o Código Processual Penal (CPP). O Projeto recebeu o nome de:
a) Projeto Anti Crime
b) Projeto Brasil mais seguro
c) Projeto contra a corrupção
d) Salve o Brasil
18-Sobre as igrejas de Canas, julgue as seguintes afirmativas:
I. A igreja de São Benedito se localiza na centro da cidade.
II. A igreja Nossa Senhora Auxiliadora tem prédio em estilo colonial mas não
está em boa conservação.
III. A igreja Caninhas é a Igreja de Santo Antônio.
IV. Todo ano na igreja de Santo Antônio é realizada uma festa ao Santo.
São corretas:
a) afirmativas I, II e IV.
b) afirmativas III e IV.
c) afirmativas II e III.
d) todas afirmativas.
19-Fazenda de Canas localizado no bairro Caninhas a 2km do centro. Foi
construída em 1945 e explora gado leiteiro. Permite acesso ao público. Tratase:
a) Fazenda São Pedro.
b) Fazenda Santo Antônio.
c) Fazenda Santo Expedito.
d) Fazenda Santo Sebastião.

20-Com o advento da cartografia elaborada com base aerofotogrametria, ficou
evidenciado que os documentos cartográficos, de Canas, anteriores
apresentam falhas quanto ao registro de acidentes geográficos naturais,
fundamentalmente no que se refere a:
a) mortos e montanhas.
b) áreas florestais.
c) rede aérea.
d) rede hidrográfica.
Conhecimentos Específicos
21 Sobre os materiais não-de-estoque:
I. São os materiais que, dada a previsibilidade da demanda pela organização,
não tem necessidade de estarem em estoque.
II. Quando verificada sua necessidade, inicia-se um processo pontual de
aquisição.
III. Em órgãos públicos, a aquisição dos materiais não-de-estoque, nos quais a
demanda, em termos quantitativos, é imprevisível, é feita, preferencialmente,
mediante o sistema de registro de preços.
São corretas:
a) afirmativas I e II.
b) afirmativas I e III.
c) afirmativas II e III.
d) todas afirmativas.
22. A classificação dos materiais de estoque por valor de demanda – a
classificação ABC, é uma ferramenta segundo a qual os itens de material em
estoque são classificados de acordo com sua importância, geralmente:
a) financeira.
b) histórica.
c) de uso.
d) cultural.
23. Material de consumo é aquele que se enquadra em um ou mais dos
seguintes quesitos:
a) resistência, vulnerabilidade, efemeridade, potencialidade, profundidade.
b) durabilidade, fragilidade, perecibilidade, incorporabilidade,
transformabilidade.
c) validade, debilidade, alterabilidade, aplicabilidade, durabilidade.
d) constância, friabilidade, deterioridade, adaptabilidade, individualidade.
24. No método do custo médio, adota-se como valor de saída de um item de
material:
a) o preço do item que deu entrada em data mais remota.
b) o preço do item que deu entrada em data mais recente.
c) o preço que consta na próxima licitação do item.
d) a média do valor dos itens existentes em estoque.

25. Sobre o recebimento de materiais, é INCORRETO afirmar que:
a) O recebimento do item de material é a etapa intermediária entre a compra e
o pagamento ao fornecedor. Somente após o recebimento é que o pagamento
é autorizado.
b) O recebimento provisório consiste na entrada dos materiais. Nessa etapa, o
recebedor assina no documento fiscal que acompanha o material, apenas para
fins de comprovação da data de entrega.
c) A conferência qualitativa consiste em verificar se a quantidade declarada
pelo fornecedor na nota fiscal corresponde àquela efetivamente entregue.
d) A partir da regularização pode se originar três situações: entrada do material
no estoque e liberação do pagamento ao fornecedor; devolução parcial ou total
do material ao fornecedor; reclamação junto ao fornecedor, por falta de
material.
26. Critério de guarda do material no almoxarifado onde deve-se considerar,
para fins de armazenagem, a influência que um material pode ter sobre outro,
de modo que devam ser mantidos em ambientes distintos. Há materiais que, se
mantidos isolados, não são perigosos, mas que, se mantidos próximos podem
oferecer riscos devido às suas propriedades químicas. Há, ainda, o exemplo
clássico da absorção de odor de peixe pela manteiga se mantidos no mesmo
ambiente de refrigeração. Trata-se:
a) da armazenagem por agrupamento.
b) da armazenagem por compatibilidade.
c) da armazenagem especial.
d) da armazenagem em área externa.
27. São objetivos do inventário físico:
I. O ajuste dos dados escriturais de saldos e movimentações dos estoques com
o saldo físico real nas instalações de armazenagem.
II. A análise do desempenho das atividades do encarregado do almoxarifado
por meio dos resultados obtidos no levantamento físico.
III. O levantamento da situação dos materiais estocados no tocante ao
saneamento dos estoques.
IV. O levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes em
uso e das suas necessidades de manutenção e reparo.
São corretas:
a) afirmativas I e III.
b) afirmativas II, III e IV.
c) afirmativas I, II e III.
d) todas afirmativas.
28. A “saída” de um bem patrimonial da organização, ou o seu desfazimento, é
efetuada por intermédio _____________, sendo essa a medida administrativa
correspondente. Completa corretamente a lacuna:
a) da alienação.
b) da destruição.
c) da cessão.
d) do comodato.

29. O uso do comando Ctrl+Z e Alt+F4 no Word possuem função de,
repectivamente:
a) inserir parágrafo; abrir pesquisa.
b) desfazer a última ação; sair do Word.
c) sublinhar texto selecionado; recortar texto selecionado.
d) insere nota de rodapé; salva documento.
30-Retorna a média aritmética dos argumentos.
II. Os argumentos podem ser números ou nomes, intervalos ou referências de
células que contenham números.
III. Os argumentos que são valores de erro ou texto, que não podem ser
traduzidos em números, causam erros.
IV. Se um argumento de intervalo ou referência de célula contiver texto, valores
lógicos ou células vazias, esses valores serão ignorados; no entanto, as células
com valor zero serão incluídas.
São corretas:
a) afirmativas I e II.
b) afirmativas II, III e IV.
c) afirmativas I e III.
d) todas afirmativas.

