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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

"O termo administração de material refere-se a todas

as funções que uma organização utiliza para adquirir,

proteger e controlar as matérias-primas necessárias."

A partir deste conceito, leia as afirmativas a seguir:

1. Estabelecimento de guias de quando e onde comprar.
2. Método e técnica de comprar.
3. Estocagem e operações de um almoxarifado.
4. Realização de economia de material.
5. Desenvolvimento de normas e funções das compras.
6. Realização das compras visando maior demanda de

material.
Assinale a alternativa que indica as características
de administração de material:

A) 1, 2 e 3
B) 4, 5 e 6
C) 3, 4 e 5
D) 1, 5 e 7
E) 2, 4 e 7

Compete ao Almoxarife manter o controle do
estoque por tipo de mercadorias existentes na
empresa. Neste sentido, pode-se considerar como
atribuições do Almoxarife:

I. Registrar no Controle de Estoque as quantidades,
custo unitário e custo total das mercadorias/produtos
adquiridos.

II. Calcular no Controle de Estoque o saldo em quanti-
dades, custo unitário e custo total das mercadorias/
produtos que ficaram no estoque.

III. Confirmar uma vez ao mês se o saldo apurado é igual
com o estoque primário.

É (são) correta(s):

A) Apenas I
B) Apenas II
C) Apenas III
D) Apenas I e II
E) I, II e III

A entrada e saída de mercadorias depende de
uma Conferência Quantitativa a fim de verificar se a
quantidade declarada pelo fornecedor na Nota Fiscal
é coerente. Na contagem de mercadorias e materiais
podem ser utilizados diversos métodos, tais como,
EXCETO:

A) Manual (pequenas quantidades).
B) Por meio de balanças contadoras pesadoras (grande

quantidade de pequenas peças).
C) Por meio de cálculos (produtos com embalagens

padronizadas).
D) Pesagem (utilizando balanças manuais).
E) Medição (por meio de trenas).

Ao admitir-se três categorias de custos na admi-
nistração de um almoxarifado – Custos de capital,
Custos de armazenamento e Custos de risco – e, tam-
bém que a estocagem de itens incide nesses custos e
todas as despesas incorrem em função do volume de
estoque mantido; conclui-se que, à medida que o esto-
que aumenta, aumentam também esses custos. Sendo
assim, escolha a alternativa que denota fatores que
podem ser correlacionados à categoria Custo de Risco:

A) Obsolescência, danos, pequenos furtos e deterio-
ração;

B) Espaço físico, funcionários e equipamentos;
C) Dinheiro, taxa de juros e investimento;
D) Pequenos furtos, espaço físico e funcionários;
E) Funcionários, equipamentos e dinheiro.

Levando-se em consideração a restrição orça-
mentária existente na administração pública, normal-
mente objetivasse o menor volume estocado possível,
que não cause detrimento ao atendimento do con-
sumo. Para tal, faz-se necessário adotar alguma men-
suração do nível de estoque. Indique qual das alter-
nativas cita duas possíveis formas de mensurar o nível
mais adequado de estocagem.

A) Conta Resultado e Balanço Patrimonial;
B) Giro de Estoque e Período de Suprimento;
C) Conta Resultado e Giro de Estoque;
D) Período de Suprimento e Conta Resultado;
E) Despesas Gerais e Administrativas e Giro de Estoque.

Indique a alternativa que estabelece um bom
desempenho administrativo na gestão de um estoque,
a partir de um resultado estabelecido pelo cálculo
do giro de estoque, considerando-se que o cálculo
consiste no custo anual dos itens consumidos sobre o
estoque médio em valores monetários:

A) Quanto menor a taxa de giro, menor o capital retido
no estoque.

B) Quanto maior a taxa de giro, maior o capital retido no
estoque.

C) Quanto menor a taxa de giro, mais eficiente é o
estoque.

D) Quanto maior a taxa de giro, menos eficiente é o
estoque.

E) Quanto maior a taxa de giro, mais eficiente é o
estoque.
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As afirmativas a seguir referem-se a conservação
e a estocagem:

1. Os materiais devem ser guardados em prateleiras
apropriadas, classificadas e numeradas;

2. Os materiais deterioráveis devem ser guardados em
local apropriado, classificados e numerados;

3. Os materiais deterioráveis devem ser dispostos de
maneira que os mais velhos saiam em primeiro lugar.

As afirmativas corretas são:

A) 1
B) 1 e 2
C) 1 e 3
D) 2 e 3
E) 1, 2 e 3

Um almoxarifado recebeu uma solicitação de
material, em que consta um pedido de uma grosa de
parafusos. Sabendo-se que existe orientação para
que os pedidos sejam atendidos com 50% de corte,
quantas unidades de parafusos o almoxarife deverá
entregar?

A) 10
B) 12
C) 50
D) 72
E) 144

No sistema de administração de materiais, com
o objetivo de obter o menor número de novidades
existentes de determinado tipo de material por meio
de unificação e especificação dos mesmos, deve-se
utilizar:

A) Controle de entrada;
B) Controle de estoque;
C) Padronização e normalização;
D) Inspeção;
E) Classificação.

Sobre generalidades de um almoxarifado, nas
assertivas abaixo marque (V) para as Verdadeiras e
(F) para as Falsas:

(     ) A eficiência de um almoxarifado depende fundamen-
talmente da melhor utilização de sua capacidade
volumétrica.

(     ) O controle deve fornecer a qualquer momento as quan-
tidades que se encontram à disposição, em processo
de recebimento, as devoluções ao fornecedor e as
compras recebidas e aceitas.

(     ) A função de recebimento de materiais é módulo de
um sistema global integrado com as áreas de conta-
bilidade, compras e transporte.

Assinale a alternativa que apresenta, de cima para
baixo a sequência correta:

A) V – V – F
B) V – V – V
C) V – F – V
D) F – V – V
E) F – F – V
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