PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES
26 de janeiro de 2020

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 03 (TRÊS) HORAS.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto de Bocage para responder às questões
de 01 a 04:

QUESTÃO 04
Analise os aspectos linguísticos do texto, observando as
proposições:

O Leão e o Porco

“A quem torpe nasceu nenhum enfeite adorna)” o
termo destacado é um substantivo;
II. “O rei dos animais, o rugidor leão, ...” as vírgulas
foram usadas para separar o aposto;
III. “Deu-lhe alta dignidade, e rendas competentes, ...” o
pronome destacado substitui a palavra “leão”;
IV. As palavras “ignorância”, “incúria” e “injúria” são
acentuadas pela mesma regra gramatical.
I.

O rei dos animais, o rugidor leão,
Com o porco engraçou, não sei por que razão.
Quis empregá-lo bem para tirar-lhe a sorna
(A quem torpe nasceu nenhum enfeite adorna):
Deu-lhe alta dignidade, e rendas competentes,
Poder de despachar os brutos pretendentes,
De reprimir os maus, fazer aos bons justiça,
E assim cuidou vencer-lhe a natural preguiça;
Mas em vão, porque o porco é bom só para assar,
E a sua ocupação dormir, comer, fossar.
Notando-lhe a ignorância, o desmazelo, a incúria,
Soltavam contra ele injúria sobre injúria
Os outros animais, dizendo-lhe com ira:
«Ora o que o berço dá, somente a cova o tira!»
E ele, apenas grunhindo a vilipêndios tais,
Ficava muito enxuto. Atenção nisto, ó pais!
Dos filhos para o gênio olhai com madureza;
Não há poder algum que mude a natureza:
Um porco há-de ser porco, inda que o rei dos bichos
O faça cortesão pelos seus vãos caprichos.

Está(ão) correta(s), apenas:
A) I, III e IV;
B) II;
C) II e IV;
D) I, II e III.
QUESTÃO 05
A regência verbal está em conformidade com a norma
culta da língua, na frase:
A) Os fieis têm obedecido os preceitos cristãos;
B) Todos anuíram àquela proposta;
C) O Tribunal Eleitoral avisou aos eleitores da necessidade
do recadastramento;
D) Chegaram cedo no local da prova.

QUESTÃO 01
A mensagem apresentada no texto é que:
A) Quando alguém recebe uma chance é capaz de mudar
e adequar-se a novas situações, basta ter força de
vontade;
B) A natureza de cada um é imutável, pois as pessoas já
nascem com os atributos que usarão durante a vida;
C) É necessário dar chances para que as pessoas
desenvolvam seu potencial;
D) Cada um pode ser o que desejar, basta querer.
QUESTÃO 02
Quanto ao gênero e à tipologia textual, o texto pode ser
classificado, respectivamente, como:
A) Fábula, narrativo;
B) Poema, descritivo;
C) Fábula, injuntivo;
D) Conto, narrativo.
QUESTÃO 03
Pelo contexto, pode-se inferir que as palavras “sorna”,
“incúria” e “vilipêndios” significam, respectivamente:
A) Malandragem, cautela, infame;
B) Astúcia, desmazelo, orgulho;
C) Proatividade, inércia, ignonímia;
D) Indolência, negligência, desprezo.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 06
Observe a sequência

QUESTÃO 10
No estudo do raciocínio lógico existem as disjunções
exclusivas. A respeito dessas proposições compostas
podemos afirmar que:

𝑀𝑀−1 𝑀𝑀0 𝑀𝑀1
;
;
;
𝑏𝑏
𝑑𝑑
𝑓𝑓

A) É formada pela presença do conectivo “Se...então”
Ex: Se estudar bastante, então te darei um celular;
B) É formada pela presença do conectivo “e”
Ex: Te darei uma bicicleta e um celular;
C) É formada pela presença do conectivo “ou.”
Ex: Te darei uma bicicleta ou te darei um celular;
D) É formada pela presença dos dois conectivos “ou”.
Ex: Ou te darei uma bicicleta ou te darei um celular.

Marque a alternativa que corresponde ao 5º temo dessa
sequência.
A)
B)
C)
D)

𝑀𝑀2
ℎ

𝑀𝑀3
𝑖𝑖

𝑀𝑀3
𝑗𝑗

𝑀𝑀4
𝑗𝑗

;
;
;
.

QUESTÃO 07
Sobre a proposição: “15 – 4 = 10”. Pode-se afirmar que:
A) A
B) A
C) A
D) A

negativa dessa preposição é: “15 – 4 = 11”;
negativa dessa preposição é: “15 – 4 ≠ 10”;
negativa dessa preposição é: “15 – 4 > 11”;
preposição não tem negativa.

QUESTÃO 08
Se M = (A ∪ B) – (A ∩ B), sendo A = {a, b, c, d, e} e B =
{a, e, i, o, u}, então M é:
A) M
B) M
C) M
D) M

=
=
=
=

{b,
{b,
{b,
{b,

c,
c,
c,
c,

d};
d, e, i, u};
d, i, o, u};
d, e, i, o, u}.

QUESTÃO 09
Lívia nasceu em um ano bissexto (o ano ao qual é
acrescentado um dia extra,) no dia 1/1/2012 que ocorreu
em um domingo. Então no ano de 2017 o dia 1 de janeiro
será um dia de:
A) Domingo;
B) Segunda-Feira;
C) Terça-Feira;
D) Quarta-Feira.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
De acordo com os tipos de estoque analise os itens abaixo:

QUESTÃO 14
De acordo com a organização do almoxarifado assinale a
opção incorreta

I.

Estoque de segurança: também chamado de estoque
mínimo, é aquela quantidade de produtos que nunca
pode faltar, um nível essencial para toda empresa.
Deve ter sempre um ponto de equilíbrio e reposição
suficiente para cobrir problemas e evitar adversidades,
como a falta ou a perda de itens;
II. Estoque de antecipação: é aquele que visa suprir uma
demanda futura, de modo a antecipar uma situação
sazonal – na maioria dos casos – ou quando a saída
está aumentando, tornando a movimentação
relevante. Embora um pouco inconstante, pode render
bons ganhos se bem administrado;
III. Estoque de contingência: o estoque de garantia,
utilizado para cobrir falhas operacionais, adversidades
logísticas, entre outros contratempos. A quantidade
vai um pouco além do mínimo.

A) É necessário atenção somente a saída de produtos,
identificando o que é e para que serve cada insumo;
B) A ordenação deve ser completa de acordo com as
regras estabelecidas pela empresa ou por órgãos
reguladores, como a Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária);
C) A limpeza é primordial e nunca deve ser deixada de
lado. É bom ficar ciente de que o auxiliar de
almoxarifado precisa zelar pelo estoque diariamente,
higienizando o local com frequência e de acordo com a
necessidade;
D) A informatização faz toda a diferença na organização do
almoxarifado. É fundamental saber manipular sistemas
de cadastro e registro de produtos, bem como aqueles
que ajudam no inventário e demais atividades comuns
no estoque.

Estão corretos:

QUESTÃO 15
Consiste no planejamento do espaço físico a ser ocupado
e utilizado com diversos elementos combinados para
proporcionar a comercialização dos produtos, incluindo a
disposição física dos equipamentos, pessoas e materiais
de maneira adequada ao processo produtivo, trata-se
do(a):

A) I e II, apenas;
B) I e III, apenas;
C) II e III, apenas;
D) Os itens I, II e III.
QUESTÃO 12
“Sinalização de Segurança: estabelece as cores a ser
adotadas para segurança em estabelecimentos ou locais
de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos
existentes.” De qual Norma Regulamentadora (NR) trata
essa afirmativa?
A) NR
B) NR
C) NR
D) NR

A) Lead time;
B) Arranjo simples;
C) Layout;
D) Mezanino.

8;
14;
26;
31.

QUESTÃO 16
Sobre o inventário rotativo é correto afirmar:
A) No inventário rotativo, uma pequena porção do estoque
é escolhida para ser contada periodicamente;
B) O inventário rotativo custa mais para a empresa, pois é
feito de maneira rotineira do trabalho e da operação;
C) O inventário rotativo é o levantamento de todos os bens
em uma determinada data que, em geral, corresponde
ao fim do ano de exercício;
D) Ao utilizar o inventário rotativo, é possível ter uma
precisão menor do estoque.

QUESTÃO 13
Sobre os objetivos de Segurança do Trabalho, assinale V
para verdadeiro e F para falso:
( ) Evitar acidentes e doenças relacionadas a atividade
profissional;
( ) Estabelecer melhores condições físicas e psíquicas no
trabalho;
( ) Preparar e conscientizar o trabalhador sobre a
prevenção de acidentes do trabalho.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, F, V;
B) F, F, V;
C) V, V, V;
D) F, V, F.
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QUESTÃO 17
São atribuições do auxiliar de almoxarifado, exceto:

QUESTÃO 21
De acordo com o processo de armazenagem a estocagem
é:

A) Impedir que exista divergência de inventário e perda de
qualquer natureza;
B) Preservar a qualidade e as quantidades exatas;
C) Comprar os insumos para a empresa;
D) Assegurar que o material adequado esteja, na
quantidade devida, no local certo, quando necessário.

A) A área de separação deve ser instalada em um local à
parte da estrutura de armazenamento;
B) O tipo de embalagem deve ser feito de acordo com o
produto, sempre zelando pela integridade da
mercadoria e com a utilização de itens de segurança,
como espumas, dissecantes ou filme strech;
C) A terceira etapa do processo de armazenagem,
momento em que o operador deve verificar o código de
endereçamento e se ele está dentro da conformidade
para o local a que foi destinado. Depois de confirmado,
a empilhadeira ou outro equipamento apropriado deve
guardar o material;
D) A última das etapas do processo de armazenagem,
onde é feito o controle de qualidade do material.

QUESTÃO 18
Qual das alternativas não corresponde uma fase de
recebimento no almoxarifado:
A) Conferência quantitativa;
B) Conferência qualitativa;
C) Regularização;
D) Retirada.

QUESTÃO 22
A Acreditação Hospitalar é um método de avaliação e
certificação que busca, por meio de padrões e requisitos
previamente definidos, promover a qualidade e a
segurança da assistência no setor de saúde (ONA, 2020).
Assinale a alternativa correta com o objetivo da
Acreditação:

QUESTÃO 19
São utilizados alguns documentos no almoxarifado para
atendimento das diversas rotinas de trabalho. A requisição
de material é um documento usado para:
A) Controlar manualmente o estoque, por meio da
anotação das quantidades de entradas e saídas, visando
o seu ressuprimento;
B) Esclarecer ao fornecedor os motivos da devolução,
quanto aos aspectos qualitativo e quantitativo;
C) Definir, sob o aspecto qualitativo, o aceite ou a recusa
do material comprado do fornecedor;
D) Retirada de materiais do almoxarifado.

A) Redução de custo de contratações;
B) Instituir o clima de competição na Unidade Hospitalar;
C) Estimular o trabalho individual;
D) Melhoria contínua.
QUESTÃO 23
Sobre Acreditação Hospitalar, analise os itens:

QUESTÃO 20
Entre as principais formas de combater as perdas de
estoque está o sistema de gestão integrado que tem em
suas principais características:

I.

O Programa de Acreditação Hospitalar é um
procedimento de avaliação dos recursos institucionais,
de forma periódica, voluntária, racionalizada,
ordenadora e, principalmente, de educação
continuada dos profissionais, com o intuito de garantir
a qualidade da assistência por meio de padrões
previamente aceitos.
II. O processo de Acreditação Hospitalar independe das
opiniões das pessoas que se utilizam do serviço
hospitalar.
III. Todo esforço de melhoria de uma organização deve
começar por meio do enfoque dos profissionais no que
tange à educação, desenvolvimento de habilidades,
formação de consciência responsável, treinamentos
para o trabalho em equipe e desenvolvimento da
concepção ética do trabalho.

A) A operação do estoque deve ser baseada em uma
estrutura fixa de controle e gestão;
B) As informações dos softwares de todos os setores
precisam estar integradas em uma única plataforma,
dessa forma será garantida a segurança dos dados e a
possibilidade de relatórios confiáveis;
C) A rotina que deve ser adotada pela equipe de reposição
de mercadorias, que é basicamente, dar atenção aos
produtos que têm um vencimento próximo;
D) O planejamento de ações voltadas para o combate às
perdas de estoque deve ser feito com base nesses
indicadores, dessa forma, o gestor será amparado por
dados precisos o que evita investimento errado.

Estão corretos:
A) I e II, apenas;
B) II e III, apenas;
C) I e III, apenas;
D) I, II e III.
4 de 5

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

PROCESSO SELETIVO 2019/01 - FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES
QUESTÃO 24
Sobre Flow rack, analise os itens:
I.

Flow rack é uma estrutura, normalmente feita de
metal, em que as prateleiras são dispostas de forma
inclinada para que as caixas possam ser deslizadas;
II. Flow rack é mais utilizado para o armazenamento de
itens pesados e grandes;
III. A principal vantagem da Flow rack é a reposição, visto
que pode haver mais de uma caixa por unidade e,
quando determinado item se esgota, a caixa na parte
de trás pode ser utilizada, sinalizando que é necessário
repor aquele material.
Estão corretos:
A) I e III, apenas;
B) II e III, apenas;
C) I e II, apenas;
D) I, II e III.
QUESTÃO 25
Complete a lacuna: “_______ é o local em que se guardam
e armazenam os produtos acabados de uma empresa.”
A) Depósito;
B) Paiol;
C) Racks;
D) Porta paletes.
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