COBRA TECNOLOGIA S.A.
CONCURSO PÚBLICO – 2012/001
ANALISTA DE OPERAÇÕES

ENSINO SUPERIOR

LOGÍSTICA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 65 (sessenta e cinco) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Matemática (10 questões), Língua Inglesa (10
questões) e Conhecimentos Específicos (35 questões).

II.

Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.

IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o
fiscal.
V.

Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.

VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1 (uma) hora após seu início.

VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site da ESPP, no prazo recursal
contra gabarito.

VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no
próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.

X.

O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito
ou registrado fora dos locais destinados às respostas.

XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no
caderno não serão levadas em consideração.

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

Empresa de Seleção Pública e Privada Ltda.
www.esppconcursos.com.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Analisando o gráfico a seguir, pode-se dizer que:
I. Se for arbitrado um estoque mínimo de 200 peças,
estabiliza-se a demanda versus estoque.
II. O tipo de reposição apresentado chama-se Dente de
Serra.

34) São vantagens da paletização.

I. Aumento da eficiência de carga e descarga.

II. Agilização e melhoria do fluxo logístico total.
Das afirmações acima.
a) Ambas estão corretas.

Quantidade

b) Ambas estão incorretas.
c) Apenas a I está correta.

+ 800

d) Apenas a II está correta.

+ 600
+ 400

35) São vantagens da utilização do KANBAN, exceto:

+ 200
0

a) Redução do nível de existência de produtos finais em
estoque. Novamente uma vantagem da produção puxada.

tempo
JAN

FEV

MAR

b) Antecipação dos prazos de entrega dos produtos finais
aos clientes, já que as quantidades de materiais para a
produção estão sempre disponíveis na quantidade puxada
por este cliente.

- 200

Das afirmações acima.
a) Ambas estão incorretas.
b) Apenas a I está correta.
c) Apenas a II está correta.
d) Ambas estão corretas
32) Uma empresa possui a quantidade de 1.200 como o
estoque mínimo de uma determinada peça. Sabendo
que a projeção para os próximos 12 meses é um
crescimento de 10% ao mês, o estoque mínimo após
decorrido um ano é de:
a) 1.339.
b) 1.352.
c) 1.366.
d) 1.379.

c) Uma maior capacidade total das linhas produtivas, já que
os setores produtivos são mais bem aproveitados.

d) Diminuição da área de intersecção entre o estoque
puxado e o estoque empurrado.

36) São características da modalidade Cross-Docking,
exceto:

33) Os materiais armazenados estão sujeitos a determinados
eventos, os quais poderão originar transformações e/ou
alterações que resultarão em sua inutilização, causando
sérios prejuízos às empresas. Dos eventos podemos
destacar:
__________________ - refere-se aos materiais, em particular
aos produtos químicos.
_________________ - quando os materiais são colocados
em grandes pilhas.
_________________- quando os materiais ou matérias
primas alteram-se em virtude de fenômenos específicos.

__________________ - deformação em suas linhas originais.
As quatro lacunas devem ser respectivamente
preenchidas de forma correta pela alternativa:
a) Combustão Espontânea, Decomposição, Achatamento
e Empenamento.

b) Combustão Espontânea, Achatamento, Decomposição
e Empenamento.

c) Achatamento, Decomposição, Combustão Espontânea
e Empenamento.
d) Decomposição, Empenamento, Combustão Espontânea
e Achatamento.
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a) Redução do nível de estoque: mercadorias não para
serem estocadas.

b) Redução de área física necessária no centro de
distribuição: com a redução ou eliminação do estoque,
a área necessária no centro de distribuição é reduzida.

c) Suaviza o fluxo de mercadorias: torna-se constante devido
as encomendas frequentes.

d) Diminuição do turn-over no centro de distribuição: a
rotatividade dentro do centro de distribuição diminui.

37) Preencha as lacunas com os respectivos valores
apresentados na alternativa correta. Uma classificação
ABC encontrada na maioria da literatura apresenta uma
configuração na qual _____ dos itens são considerados
A e que estes respondem por _____ do valor de demanda
ou consumo anual. Os itens B representam _____ do
total de número de itens e _____ do valor de demanda
ou consumo anual. Tem-se ainda que os restantes _____
dos itens e _____ do valor de consumo anual serão
considerados de classe C.
a) 20%

80%

70%

10%

10%

10%

c) 20%

65%

30%

25%

50%

10%

b) 10%
d) 80%

50%
20%

40%
10%

30%
40%

50%

a) Oitocentos.

b) Seiscentos.

c) Quinhentos.

d) Quatrocentos.
41) A letra Y representa:

20%

10%

40) Considerando que o Consumo Anual do Produto é de
4000 peças, o Custo Unitário do Pedido de Compra é
de R$ 80,00, o Custo do Material Armazenado é de 4%
e o Preço Unitário do Material é de R$ 100,00, o lote
econômico de compra (LEC) geral (sem considerar
aspectos como inflação, custo do dinheiro) é igual a:

a) O ponto onde os custos de armazenamento são iguais
aos custos de compra.

40%

38) Para um bom dimensionamento do estoque é necessário
que se determinem métodos adequados e mais próximos
à realidade. O Método dos mínimos quadrados é utilizado
para determinar a melhor linha de ajuste e que passa
mais perto de todos os dados coletados, ou seja, é a
linha que minimiza as diferenças entre os dados
observados e:
a) Um modelo de consumo segmentado.
b) Um modelo de consumo linear.

b) O ponto de equilíbrio no estoque médio de segurança,
considerando os custos de pedido e de armazenagem.

c) O ponto onde os custos de obtenção e manutenção do
sistema sejam mínimos.
d) O ponto de equilíbrio de venda.

42) Para identificar os produtos no armazém é necessário
uma boa identificação. Esta identificação pode ser feita
através de etiquetas impressas em regime mecânico
com código de barras que obedeçam algum padrão. São
padrões na geração de código de barras, exceto:
a) Código 39.

c) Um modelo de consumo exponencial.

b) Código EPC.

d) Um modelo de consumo rígido.

c) PDF 417.

39) O consumo anual de um determinado produto é de 800
unidades e o estoque médio é de 100 unidades. Com
base nestas informações calcula-se o giro que vale:
a) 0,8.

d) Código QR.
43) A reposição de um determinado produto é feito na
unidade de uma resma. Isso significa que em cada
reposição são utilizadas:
a) 200 folhas.

b) 16.

b) 1.000 folhas.

c) 8.

c) 500 folhas.

d) 80.
Com base no gráfico a seguir responda as duas
próximas questões.

d) 100 folhas.

44) O termo conhecido por __________ define um dos
procedimentos mais importantes do inventário. Se sua
organização não for bem feita, corre-se o risco do
inventário não corresponder à realidade.
a) Route.

CUSTO

b) Track-sig.
c) Track-Id.

Y

d) Cut-off.

EM
NA G

AZE

C

RM
OA
UST

CUSTO DO PEDIDO

45) O termo que tem como explicação: “Documento utilizado
em transporte, que lista a carga transportada e, no
comércio internacional, auxilia a conferência e o
desembaraço aduaneiro”, chama-se:
a) Romaneio.
b) Livrasion.
c) RE.

QUANTIDADE
ESPP_11

d) SDA.
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46) Uma embalagem de transporte com sigla __________
tem a finalidade de acondicionamento e transporte de
pequenos componentes.
a) EBT.
b) KLT.
c) DCE.
d) CCE.
47) _______ é a sigla utilizada quando um produto acabado
é transportado desmontado para ser montado no destino
final.
a) LKE.
b) DSK.
c) SCD.
d) CKD.
48) Com base nas práticas do Sistema Financeiro Nacional,
os clientes pessoas físicas e jurídicas podem transferir,
eletronicamente, no mesmo dia, de um banco para outro,
valores iguais ou superiores a partir de ___________ ,
com o objetivo de efetuar pagamentos, aplicações ou
para outras finalidades. A TED - Transferência Eletrônica
Disponível garante transferências de forma mais rápida,
econômica e segura.
a) R$ 15 mil.
b) R$ 3 mil.
c) R$ 5 mil.
d) R$ 10 mil.
49) Quando se atribui a condição _______ a um produto,
temos um caso onde o material cotado já tem tudo
embutido no preço, ou seja, é posto no destino.
a) FOB.
b) FIFO.
c) FILO.
d) CIF.
50) Um imposto de caráter municipal é identificado pela sigla:
a) ICMS.
b) COFINS.
c) ISS.
d) CSSL.
51) Preencha as lacunas com a alternativa correta com base
nos termos comuns em uso na área contábil. Da
__________ se extrai a __________, que é um título de
crédito.
a) Fatura/Duplicata.
b) Fatura/Nota de Débito.
c) Fatura/Nota Fiscal.
d) Nota Fiscal/Fatura.
52) Com base nos termos comuns da área contábil,
preencha a lacuna com a alternativa correta.
________________: obrigações ou exigibilidades que
deverão ser pagas no decorrer do exercício seguinte;
duplicatas a pagar, contas a pagar, títulos a pagar,
empréstimos bancários, imposto de renda a pagar,
salários a pagar.
a) Passivo Contingente.
b) Passivo Circulante.
c) Passivo a Descoberto.
d) Passivo Fiscal.
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53) Com base nos termos comuns da área contábil,
preencha a lacuna com a alternativa correta. Princípio
da ___________________: é o princípio que se estabelece
quando um determinado componente deixa de integrar
o patrimônio para transformar-se em elemento
modificador do Patrimônio Líquido.
a) Atualização Monetária.
b) Competência.

c) Continuidade.
d) Entidade.

54) Despesa é todo o gasto que a empresa precisa ter para
obter uma receita, como por exemplo: os salários, a
água, a luz, o telefone, os impostos e os aluguéis pagos,
dentre outros. Para a contabilidade, uma despesa
representa uma diminuição do ativo e aumento do
passivo. Assim, como as receitas provocam um aumento
do patrimônio líquido, as despesas, diminuem o valor
do mesmo. As despesas podem ser divididas em:
a) Tangíveis e intangíveis.
b) Passivo e ativo.

c) Associadas e desassociadas.

d) Antecipadas e não operacionais.
55) Um empresário tomou emprestado a juros simples
(2% ao mês) o valor de R$ 150.000,00 para pagar em
18 meses. O montante a ser quitado no fim do prazo
será de:
a) R$ 204.000,00.
b) R$ 228.000,00.

c) R$ 192.000,00.
d) R$ 176.000,00.

56) Aplicando a juros compostos (10% ao mês) o valor de
R$ 100.000,00, tem-se o valor montante gerado após
três meses igual à:
a) R$ 130.000,00.
b) R$ 142.857,00.

c) R$ 138.725,00.
d) R$ 133.100,00.

57) É necessário que em um determinado espaço seja
empilhado uma quantidade de caixas em forma de cubo.
Em uma primeira tentativa, com doze caixas na base,
empilharam-se seis fileiras de caixas, uma sobre outra.
Num outro arranjo, com oito caixas na base, tem-se
______ fileiras.
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a) Nove.

b) Quatro.
c) Oito.

d) Seis.

58) Com base em seus conhecimentos em Demonstrativos
Financeiros, Balanço Patrimonial, Demonstração de
Resultado do Exercício, Fluxo de Caixa, etc, indique
quais informações a seguir estão corretas:
I. ATIVO DIFERIDO: ativo possível, que resulta de
acontecimentos passados e cuja realização será
confirmada apenas pela ocorrência, ou não, de um ou
mais acontecimentos futuros incertos, não totalmente
sob controle da entidade.
II. ATIVO CIRCULANTE: dinheiro em caixa ou em bancos,
bens, direitos e valores a receber no prazo máximo de
um ano, ou seja, realizável em curto prazo, (duplicatas,
estoques de mercadorias produzidas, etc), aplicações
de recursos em despesas do exercício seguinte.
a) Ambas estão corretas.
b) Apenas a I está correta.
c) Apenas a II está correta.
d) Ambas estão incorretas.
59) De acordo com a Lei de Licitações e Contratos - Lei nº
8666/93, consideram-se serviços técnicos profissionais
especializados os trabalhos descritos a seguir, exceto
pela alternativa:
a) Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou
executivos.
b) Pareceres, perícias e avaliações em geral.
c) Serviços terceirizados na área contábil.
d) Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou
serviços.
60) Após a publicação da Lei de Licitações e Contratos Lei nº 8666/93 foi incluída nova modalidade de licitação,
indicada na alternativa:
a) Concorrência.
b) Pregão.
c) Convite.
d) Concurso.
61) São métodos exatos para análise de alternativas de
investimentos, exceto a alternativa:
a) Método do valor atualizado monetariamente (VAM).
b) Método do valor presente líquido (VPL).
c) Método do valor anual uniforme (VA).
d) Método da taxa interna de retorno (TIR).

62) O crescimento projetado entre os anos de 2010 e 2014
é de, aproximadamente:
a) 3,2%.
b) 1,8%.
c) 5,7%.
d) 0,5%.
63) A mediana dos valores em 2011 é de:
a) R$ 211.500,00.
b) R$ 215.250,00.
c) R$ 214.000,00.
d) R$ 200.000,00.
64) Considere seus conhecimentos básicos em Escrituração
Contábil para responder a esta questão. Das afirmações
a seguir:
I. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades
no território nacional, exceto lucros, rendimentos e ganhos
de capital auferido no exterior.
II. É facultado às pessoas jurídicas que possuírem filiais,
sucursais ou agências manter contabilidade não
centralizada, devendo incorporar ao final de cada mês,
na escrituração da matriz, os resultados de cada uma
delas.
a) Apenas a I está correta.
b) Apenas a II está correta.
c) Ambas estão corretas.
d) Ambas estão incorretas.
65) Das afirmações a seguir:
I. Chama-se imposto por dentro àquele cujo valor imputado
ao contribuinte compõe sua própria base de cálculo.
II. O ICMS é um exemplo de imposto por dentro enquanto
o IPI é um exemplo de imposto por fora.
a) Ambas estão corretas.
b) Ambas estão incorretas.
c) Apenas a I está correta.
d) Apenas a II está correta.

Utilize a planilha a seguir para responder as duas
próximas questões.

Vendas
Ano 2010
Janeiro
250,00
220,00
Fevereiro
230,00
Março
200,00
Abril
210,00
Maio
230,00
Junho
240,00
Julho
220,00
Agosto
250,00
Setembro
255,00
Outubro
Novembro 270,00
295,00
Dezembro
Total
2870,00

Ano 2011 Ano 2012
225,00
213,75
198,00
188,10
207,00
196,65
180,00
171,00
189,00
179,55
207,00
196,65
216,00
205,20
198,00
188,10
225,00
213,75
229,50
218,03
243,00
230,85
265,50
252,23
2583,00 2453,85

Ano 2013
224,44
197,51
206,48
179,55
188,53
206,48
215,46
197,51
224,44
228,93
242,39
264,84
2576,54

Valores em milhares (000)

Ano 2014
258,10
227,13
237,45
206,48
216,81
237,45
247,78
227,13
258,10
263,27
278,75
304,56
2963,02
ESPP_11
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