CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

08/06/2014

Almoxarife

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
08 de junho de 2014

Nível Médio

Almoxarife

GABARITO DO CANDIDATO

01.

11.

21.

31.

02.

12.

22.

32.

03.

13.

22.

33.

04.

14.

24.

34.

05.

15.

25.

35.

06.

16.

26.

36.

07.

17.

27.

37.

08.

18.

28.

38.

09.

19.

29.

39.

10.

20.

30.

40.

C O N C U R S O

P Ú B L I C O

2 0 1 4 - P E D R A

L A V R A D A

Português
Texto I, para responder às questões 1 a 5.

SOFRIDA REPÚBLICA
Os desmandos expostos diariamente na mídia causam imenso prejuízo à nação. Além de dano econômico, resultam em
consequências piores, de ordem imaterial. Geram dor, revolta e desesperança. A insegurança acarreta o medo e, com ele, a
descrença nas instituições.
Notícias recentes revelam a onda de protestos que tomaram as ruas brasileiras. Depredações do patrimônio público e
privado, incêndios, confrontos, morte. Não faltam motivos para o descontentamento que se percebe. A população tem muito a
reivindicar aos poderes públicos, mas assombra-me a opção pela violência. Nosso país enfrenta grave crise, cuja origem está na
falta de educação e de valores éticos.
A repetição do comportamento desprezível torna a vítima algoz da comunidade e nivela por baixo os cidadãos. Pretender
fazer justiça com as próprias mãos inviabiliza a vida em sociedade e transforma-nos em reféns uns dos outros.
Urge o aparecimento de novas lideranças forjadas sobre sólida base ética, focadas no futuro, dispostas a dar o melhor de si
em prol do outro, na busca da construção de uma realidade inclusiva, na qual prevaleça o bem-estar coletivo.
Deve-se abandonar a noção individual de sucesso, a fim de entender que a ausência de paz social impede-nos de usufruir
até mesmo daquilo que se conquistou com tanto esforço. Há de se ter em mente que a vitória pessoal será sempre pequena quando
for dissociada do contexto em que se vive, quando não se reverter em proveito alheio, quando estiver limitada ao ganho financeiro
ou à obtenção do cargo público para dele se servir.
A sociedade paga o preço das escolhas que faz. Descabe insistir na infantil ideia de que as riquezas nacionais são do povo,
mas os problemas pertencem apenas aos detentores do poder. É preciso socializar a responsabilidade pela mudança do que não
deu certo.
A sociedade brasileira não é vítima. É sim autora – considerados os políticos que se valem do cargo eletivo não para servir ao
outro, mas locupletarem-se. Enfim, quem os escolheu?
(Marcos Aurélio Mendes de Farias Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. In.: Folha
de São Paulo, 02 de março de 2014. – com adaptações)
01 Buscando dar consistência ao seu texto, Marcos Aurélio Mendes de Farias Mello lança mão de estratégias argumentativas.
Dentre as estratégias listadas abaixo, qual delas o autor emprega com mais frequência?
a) Apelo emocional.
b) Relação de causa e consequência.
c) Comparação e contradição.
d) Dados estatísticos.
e) Argumentos de autoridade.
02 Marque F (falso) ou V (verdadeiro) para inferências a partir do texto:
I) A descrença nas instituições ocasiona reivindicações violentas.
II) Fazer justiça com as próprias mãos coaduna com os princípios da república.
III) Não saber escolher governantes tem relação com falta de educação e ética.
IV) Os políticos brasileiros são os únicos responsáveis pelos problemas do Brasil.
A sequência correta é:
a) V F F V.
b) V V F F.
c) F F V V.
d) V F V F.
e) F V F V.
03 Ao concluir o texto com a frase interrogativa, o autor do texto utiliza uma estratégia discursiva que busca:
a) Ratificar a ideia de que a sociedade brasileira é corresponsável pelos problemas existentes no Brasil.
b) Levantar curiosidade que gera especulação acerca dos desmandos expostos diariamente na mídia.
c) Produzir uma pergunta para simplesmente levar o leitor a pensar numa resposta plausível.
d) Testar o grau de compreensão do leitor acerca dos preceitos republicanos que alicerçam a sociedade brasileira.
e) Produzir um clima de suspense em relação ao assunto a ser discutido.
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04 O principal objetivo do texto é:
a) Apresentar o alto índice de violência da sociedade brasileira atual e suas causas.
b) Denunciar os governantes no que diz respeito a sua omissão em relação ao combate à violência.
c) Alertar os leitores da responsabilidade de cada um para que prevaleça o bem-estar coletivo.
d) Denunciar a falta de fiscalização no que concerne o uso e os gastos do dinheiro público.
e) Expor a indignação do autor em relação aos desmandos diariamente expostos na mídia.
05 Com base no fragmento A repetição do comportamento desprezível torna a vítima algoz da comunidade e nivela por baixo os
cidadãos (3º§), é correto afirmar que o autor do texto
a) defende a onda de protestos que tomaram as ruas brasileiras.
b) insinua que os políticos têm comportamento desprezível frente a esses protestos.
c) insinua-se contrário à máxima bíblica: “olho por olho, dente por dente”.
d) supõe que seja conveniente o aparecimento de novas lideranças partidárias.
e) repudia os atos de violência presentes nos protestos contemporâneos.
Texto II, para responder às questões 6 e 7.

(http://photos1.blogger.com/blogger/3052/2867/1600/charge%2031-08.jpg)

06 Em relação aos textos I e II, acima apresentados, a alternativa que traz a afirmação verdadeira é:
a) Ambos os textos satirizam a incapacidade do eleitor brasileiro no concernente às escolhas de seus governantes.
b) Ambos os textos chamam a atenção do eleitor brasileiro para sua responsabilidade na escolha de seus governantes.
c) Ambos os textos são de gêneros intrinsecamente diferentes e, portanto, não podem se complementar, nem ser comparados.
d) Ambos os textos ratificam a urgência do surgimento de novas lideranças forjadas sobre sólida base teórica.
e) Ambos os textos objetivam denunciar a politicalha existente no Brasil.
07 Considerando os recursos linguísticos e imagéticos da charge, assinale as afirmações verdadeiras:
I) A possibilidade de inferência de que o autor da charge refere-se ao eleitor brasileiro situa-se no texto não verbal.
II) Pode-se acrescentar à primeira preposição de o artigo definido as [das drogas] mantendo-se o mesmo sentido e respeitando-se a
regência formal.
III) Na sentença O maior traficante de drogas deste país é você, há um pronome demonstrativo cuja função dêitica remete ao Brasil,
recuperado através da imagem.
IV) O emprego da vírgula na organização do texto verbal justifica-se pela presença do sujeito “mau eleitor”.
Estão corretas apenas:
a) I, II e III.
b) I e II.
c) I e III.
d) I, III e IV.
e) II, III e IV.
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Texto III, para responder às questões 8 e 9.

ADMIRÁVEL GADO NOVO
Vocês que fazem parte dessa massa
Que passa nos projetos do futuro
É duro tanto ter que caminhar
E dar muito mais do que receber
E ter que demonstrar sua coragem
À margem do que possa parecer
E ver que toda essa engrenagem
Já sente a ferrugem lhe comer
Eh! Oh! Oh! Vida de gado
Povo marcado eh! Povo feliz...
Lá fora faz um tempo confortável
A vigilância cuida do “normal”
Os automóveis ouvem a notícia
Os homens a publicam no jornal
E correm através da madrugada
A única velhice que chegou
Demoram-se na beira da estrada
E passam a contar o que sobrou
Eh! Oh! Oh! Vida de gado
Povo marcado eh! Povo feliz...
O povo foge da ignorância
Apesar de viver tão perto dela
E sonham com melhores tempos idos
Contemplam esta vida numa cela
Esperam nova possibilidade
De verem este mundo se acabar
A arca de Noé, o dirigível
Não voam nem se pode flutuar
Não voam nem se pode flutuar
Eh! Oh! Oh! Vida de gado
Povo marcado eh! Povo feliz...
(Zé Ramalho. Ed. EMI Songs BR-SME-79/00007)
08 Considerando aspectos sintático-semânticos do texto e seu funcionamento, sinalize as assertivas corretas (C) e as erradas (E):
I) No 31º verso, Não voam nem se pode flutuar, a flexão de plural em “voam” justifica-se pela concordância com o sujeito da oração,
cujos núcleos são arca de Noé e dirigível.
II) No 4º verso, E dar muito mais do que receber, a preposição de, empregada antes de que, é exigência sintática da forma verbal
dar; portanto sua retirada implicaria prejuízo à correção gramatical do período.
III) No 6º verso, À margem do que possa parecer, a ausência do acento indicativo de crase altera a função sintática do termo à
margem.
IV) No 17º verso, Demoram-se na beira da estrada, o deslocamento do pronome se para imediatamente antes da forma verbal
demorar – se demoram na beira da estrada – não prejudicaria a correção gramatical do texto, segundo a tradição.
A sequência correta é:
a) C E C E.
b) C C E E.
c) E C E C.
d) C E E E.
e) C C C E.
09 A alternativa em que o vocábulo já tem o mesmo significado que aquele presente no 8º verso – Já sente a ferrugem lhe comer –
é:
a) Agradeço desde já qualquer ajuda que possa conceder.
b) Ela foi tão rude, que ele já não queria vê-la.
c) O eleitor já vê os resultados da campanha.
d) Como terei entrevista à noite, já deixei o currículo pronto.
e) Se eles aprenderem a votar, já é um bom começo.
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10 Os enunciados dispostos abaixo formam o texto “O leão fugido” do autor Millôr Fernandes (1963, com adaptações). Reconstitua
o texto, recuperando a ordem correta desses enunciados. Em seguida, assinale a sequência correta.
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) O cavalheiro, ouvindo o aviso, voltou-se.
) E morreu de um ataque do coração.
) Não adianta nada.
) Viu o leão.
) Acabei de ouvir dizer que um macaco fugiu do circo agora mesmo.
) Bateu delicadamente nas costas do senhor,
) Aí caminhou pé ante pé.
) E disse disfarçando a voz leonina o mais possível.
) O leão então murmurou tristemente:
) É tal a nossa fama de ferocidade
) quando viu um senhor à sua frente.
) que matamos,
) Um leão fugido do circo vinha correndo pela rua
) mesmo quando queremos agir em favor do próximo
) Cavalheiro, tenha cuidado e, muita calma;

A sequência correta é:
a) 15, 6, 5, 9, 10, 3, 7, 11, 8, 13, 1, 4, 12, 14, 2.
b) 5, 1, 7, 4, 13, 15, 3, 8, 10, 11, 2, 6, 9, 12, 14.
c) 13, 11, 6, 15, 7, 4, 8, 9, 3, 5, 10, 12, 1, 2, 14.
d) 13, 11, 7, 6, 8, 15, 5, 1, 4, 2, 9, 3, 10, 12, 14.
e) 13, 7, 11, 1, 8, 3, 10, 12, 6, 2, 9, 15, 5, 4, 14.
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Legislação Municipal
11 De acordo com a Lei Orgânica de Pedra Lavrada, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I) O território do Município poderá ser dividido em distritos, criados, organizados e suprimidos por lei estadual, observada a
legislação federal, a consulta plebiscitária e o disposto em sua lei orgânica.
II) A sede do Município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade, enquanto a sede do distrito tem a categoria de vila.
III) São símbolos do Município o Brasão, o mastro, a Bandeira e o Hino, representativos de sua cultura e história.
Está(ão) correta(s):
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e III.
e) I, II e III.
12 São competências do Município de Pedra Lavrada, EXCETO:
a) Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão, o serviço de abastecimento de água e esgotos sanitários.
b) Conceder licença para localização, instalação e funcionamento dos estabelecimentos industriais.
c) Fixar tarifas dos serviços públicos, exceto dos serviços de taxi.
d) Sinalizar vias públicas urbanas e rurais.
e) Executar obras de drenagem pluvial.
13 Em se tratando de Poder Legislativo, que é exercido através da Câmara Municipal, assinale a alternativa INCORRETA.
a) O número de Vereadores será fixado pela Câmara Municipal observando os limites estabelecidos na Constituição Federal e na
Constituição do Estado da Paraíba.
b) O número de habitantes a ser utilizado como base de cálculo do número de Vereadores será aquele fornecido pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
c) O número de Vereadores será fixado mediante decreto legislativo, até o final da primeira sessão legislativa do ano das eleições.
d) A Mesa da Câmara enviará ao Tribunal Regional Eleitoral, logo após sua edição, cópia do decreto legislativo que fixar o número
de Vereadores.
e) Salvo disposição em contrário da Lei Orgânica Municipal, as deliberações da Câmara e de suas comissões serão tomadas por
maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.
14 No que diz respeito a posse do Vereador, assinale a afirmativa correta:
a) Sob a presidência do Vereador que mais recentemente tenha exercido cargo na Mesa ou, na hipótese de inexistir tal situação, do
mais velho entre os presentes, os demais Vereadores prestarão compromisso e tomarão posse.
b) Prestado compromisso pelo presidente, o Secretário que for designado para esse fim fará a chamada nominal de cada vereador,
que declarará: “Assim Prometo”.
c) O Vereador que não tomar posse na sessão preparatória, a partir de 1° de janeiro do primeiro ano da legislatura, deverá fazê-lo no
prazo de 10 dias.
d) Até três meses antes da posse, os Vereadores deverão desincompatibilizar-se e fazer declaração de bens, repetida quando do
término do mandato, sendo ambas transcritas em livro próprio, resumidas em ata e divulgadas para conhecimento público.
e) O Vereador que não fizer a declaração de seus bens até 6 meses antes do término do seu mandato, terá seus subsídios
suspensos até que o faça.
15 As afirmativas abaixo elencam algumas das atribuições da Câmara Municipal. Analise-as e assinale aquela que, ter validade,
não necessita da sanção do Prefeito.
a) Legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e afins.
b) Legislar sobre o orçamento anual, plano plurianual e diretrizes orçamentárias.
c) Suplementar a legislação federal e a estadual, impedindo a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros
bens de valor histórico, artístico e cultural do Município.
d) Exercer, com auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Município.
e) Legislar sobre o Plano Diretor do Município.
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16 Sobre a remuneração dos agentes públicos responda corretamente. A remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores será
fixada pela Câmara Municipal:
a) até 15 dias antes das eleições municipais.
b) até 30 dias antes das eleições municipais.
c) até 60 dias antes das eleições municipais.
d) até o último dia útil do ano anterior ao ano eleitoral.
e) na Sessão Preparatória realizada em 1º de fevereiro do ano eleitoral.
17 No que diz respeito a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores, analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa correta.
I) A remuneração do Prefeito Municipal será composta de subsídios e verba de representação.
II) A verba de representação do Prefeito Municipal não poderá exceder a dois terços de seus subsídios.
III) A verba de representação do Vice-Prefeito não poderá exceder à metade da que fixada para o Prefeito Municipal.
Está(ão) correta(s):
a) apenas II.
b) apenas III.
c) apenas I e II.
d) apenas I e III.
e) apenas II e III.
18 Em se tratando da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) O mandato da Mesa será de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na mesma legislatura.
b) Na hipótese de não haver número suficiente para a eleição da Mesa, o Vereador que mais recentemente tenha exercido cargo na
Mesa ou, na hipótese de inexistir tal situação, o mais votado entre os presentes permanecerá na Presidência e convocará
sessões diárias, até que seja eleita a Mesa.
c) A eleição para renovação da Mesa realizar-se-á obrigatoriamente na última sessão ordinária da sessão legislativa, empossandose os eleitos em 1° de janeiro.
d) Caberá ao Regimento Interno da Câmara Municipal dispor sobre a composição da Mesa Diretora e, subsidiariamente, sobre a sua
eleição.
e) Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído, pelo voto da maioria absoluta do membros da Câmara Municipal, quando
faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições.
19 Conforme disposição na Lei Orgânica do Município analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.
I) A Câmara se reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, secretas e normativas, conforme dispuser ser
Regimento Interno, e as remunerará de acordo com o estabelecido na Lei Orgânica e na legislação específica.
II) As sessões solenes nunca poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara.
III) As sessões somente poderão ser abertas pelo Presidente da Câmara ou por outro membro da Mesa, com a presença mínima de
dois terços dos seus membros.
a) I, II e III estão corretas.
b) Apenas a afirmativa III está errada.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Apenas a afirmativa I está errada.
e) I, II e III estão erradas.
20 Assinale a afirmativa que não compreende uma das formas de elaboração de legislação no processo legislativo municipal.
a) Emenda à Lei Orgânica Municipal.
b) Emenda à Constituição Federal.
c) Leis Ordinárias.
d) Medidas Provisórias.
e) Resoluções.
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21 O projeto de lei aprovado pela Câmara será, no prazo de 10 dias úteis, enviado pelo seu Presidente ao Prefeito Municipal, que
concordando, o sancionará no prazo de:
a) 5 dias úteis.
b) 10 dias úteis.
c) 10 dias corridos.
d) 15 dias úteis.
e) 15 dias corridos.
22 Em se tratando de tributos municipais, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) Compete ao Município instituir imposto sobre vendas a varejo de combustível líquidos e gasosos, exceto óleo diesel.
b) Compete ao Município instituir o tributo de contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.
c) O Prefeito Municipal promoverá, periodicamente, a atualização da base de cálculo dos tributos municipais.
d) A concessão de isenção e anistia de tributos municipais ficará a cargo do Prefeito.
e) A concessão de isenção e anistia não gera direito adquirido.
23 Quanto as vedações orçamentárias, assinale a alternativa INCORRETA.
a) É vedada a inclusão de dispositivos estranhos à previsão de receita e à fixação da despesa.
b) É vedado o inicio de programas ou projetos não incluídos no orçamento anual.
c) É vedada a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários originais ou
adicionais.
d) É vedada a vinculação da receita de impostos a órgãos ou fundos especiais, que se destine à prestação de garantia às operações
de créditos por antecipação de receita.
e) É vedada a concessão ou utilização de créditos ilimitados.
24 Sabe-se que o Conselho Distrital é formado por três conselheiros eleitos pelo povo e um administrador distrital nomeado em
comissão pelo Prefeito. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
I) O voto para Conselheiro Distrital será obrigatório.
II) Qualquer eleitor residente no Distrito onde se realizar a eleição poderá candidatar-se ao Conselho Distrital, desde que tenha
filiação partidária.
III) A mudança de residência fora do Distrito implicará a perda do mandato de Conselheiro Distrital.
Está(ão) correta(s) apenas:
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e III.
e) II e III.
25 A Lei Orgânica Municipal, prevê em seu artigo 196 que as viúvas dos ex-prefeitos municipais, quando carentes, receberão
pensão mensal no valor de:
a) 1 salário mínimo.
b) 3 salários mínimos.
c) 5 salários mínimos.
d) O equivalente a 30% da remuneração do Prefeito.
e) O equivalente a 50% da remuneração do Prefeito.
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Conhecimentos Específicos
26 Em atividade de estrutura de armazenagem de almoxarifado o arranjo físico é:
a) a distribuição de homens, máquinas e materiais que permite adicionar o fluxo de materiais e a operação dos equipamentos de
circulação.
b) a movimentação de homens, que permite adicionar e suprimir o fluxo de materiais e a operação dos equipamentos de circulação.
c) armazenamento de gestão dos estoques.
d) Consiste no exame detalhado e comparativo entre o solicitado e o recebido.
e) gerenciamento do fluxo de materiais.
27 Ação de administrar os recursos inativos de importância econômica, com o fim suprir demanda futura é inerente à:
a) gestão de fluxo.
b) administração da estocagem.
c) relação de fluxo e consumo.
d) identificação do estoque.
e) gestão de estoque.
28 A distribuição de material do almoxarifado pelas diversas unidades integrantes da estrutura organizacional de órgão ou
instituição devidamente preenchida pelo usuário é feita mediante:
a) ficha de cronograma de entrega de material.
b) requisição.
c) requisição de material.
d) formulário padrão.
e) solicitação de material.
29 Período compreendido da emissão da ordem de compra à chegada de material no almoxarifado, pronto para uso:
a) tempo de espera do produto.
b) tempo de ressuprimento.
c) ponto de pedido.
d) tempo de reposição.
e) ponto de reposição.
30 Na elaboração de normas orientadora do armazenamento de materiais, dentre as afirmativas a seguir, é INCORRETO adotar:
a) volume e peso.
b) rotatividade.
c) valor.
d) embalagem.
e) ordenamento de entrada e saída.
31 A atividade da armazenagem devem atender aos princípios, EXCETO:
a) Princípio da integração das operações.
b) Princípio do fluxo de materiais.
c) Princípio da insegurança
d) Princípio do estoque econômico.
e) Princípio da flexibilidade.
32 A ação de controle dos volumes descritos na Nota Fiscal e no Manifesto de Transporte que efetivamente dever ser recebidos
constitui uma atribuição básica do(a):
a) recebimento.
b) conferência.
c) embalagem.
d) fiscalização.
e) expedição.
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33 O fluxo de recebimento de materiais deve observar as fases:
I) Entrada de materiais.
II) Saída de materiais.
III) Quantitativa.
IV) Qualitativa.
V) Regularização.
VI) Conferência.
Verifica-se que está(ão) correta(s) apenas:
a) I, II e VI.
b) I, II, IV e VI.
c) I, III, IV e VI.
d) II, III e V.
e) I, III, IV e V.
34 Conforme critérios de classificação um almoxarifado atacadista/varejista é:
a) Almoxarifado de produção.
b) Almoxarifado de distribuição.
c) Almoxarifado central.
d) Almoxarifado intermediário.
e) Almoxarifado de suporte.
35 A utilização de fichas e documentos, na ausência de informatização, constituem importantes ferramentas na rotina de trabalho de
um almoxarifado. O documento que geralmente adota código de localização para facilitar as atividades, cita-se:
a) o documento de irregularidades.
b) a ficha de controle de estoque.
c) a ficha de localização.
d) o relatório técnico de inspeção.
e) o documento de devolução de material.
36 O documento “conhecimento de transporte Rodoviário de Carga” é emitido:
a) no recebimento da mercadoria a ser transportada.
b) na emissão da nota fiscal.
c) no recebimento da mercadoria na entrega ao almoxarifado.
d) na conferência pela empresa fretista.
e) no recebimento dos produtos no destino.
37 Os necessários controles dos materiais em estoque no Almoxarifado serão feitos por meio:
a) lançamentos.
b) contagem física diária.
c) auditorias.
d) de inventários.
e) controle de estoque.
38 Com maior rigor os estoques do almoxarifado serão obrigatoriamente contabilizados, fazendo-se a:
a) Tomada de Contas.
b) Auditoria.
c) Inventário.
d) Sindicância.
e) Inspeção de rotina.
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39 A conferência e a contabilização quando comparados aos registros contábeis do saldo das contas dos materiais disponíveis no
estoque do almoxarifado, no início de cada mês, o almoxarife providencia:
a) registro.
b) balancete residual mensal.
c) balancete contábil.
d) relatório.
e) balancete por saldo.
40 O primeiro registro de entrada de um material se faz por meio do(a):
a) nota de conferência.
b) nota fiscal.
c) protocolo.
d) guia de recebimento.
e) nota de pedido.
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IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome: ________________________________________________

Carteira nº ______

