
BOA PROVA

A T E N Ç Ã O

O contém 50 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

1. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento e
cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações
posteriores.

2. A prova objetiva terá duração de 3 horas e 30 minutos incluído neste tempo o preenchimento do

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de

mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados
do seu efetivo início, .

7. Você só poderá levar o próprio faltando 60 minutos para o término do horário da
prova, conforme Edtal do Processo Seletivo Simplificado.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no .

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o
.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça seus
pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, no dia
27/10/2009, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Texto 1

Ninguém ama outra pessoa pelas qualidades que
ela tem, caso contrário os honestos, simpáticos e não
fumantes teriam uma fila de pretendentes batendo a porta.

O amor não é chegado a fazer contas, não obedece
à razão. O verdadeiro amor acontece por empatia, por
magnetismo, por conjunção estelar.

Ninguém ama outra pessoa porque ela é educada,
veste-se bem e é fã do Caetano. Isso são só referenciais.

Ama-se pelo cheiro, pelo mistério, pela paz que o
outro lhe dá, ou pelo tormento que provoca.

Ama-se pelo tom de voz, pela maneira que os olhos
piscam, pela fragilidade que se revela quando menos se
espera.

Você ama aquela petulante. Você escreveu dúzias
de cartas que ela não respondeu, você deu flores que ela
deixou a seco.

Você gosta de rock e ela de chorinho, você gosta de
praia e ela tem alergia a sol, você abomina Natal e ela detesta
oAno Novo, nem no ódio vocês combinam. Então?

Então, que ela tem um jeito de sorrir que o deixa
imobilizado, o beijo dela é mais viciante do que LSD, você
adora brigar com ela e ela adora implicar com você. Isso tem
nome.

Você ama aquele cafajeste. Ele diz que vai e não
liga, ele veste o primeiro trapo que encontra no armário. Ele
não emplaca uma semana nos empregos, está sempre duro,
e é meio galinha . Ele não tem a menor vocação para príncipe
encantado e ainda assim você não consegue despachá-lo.

Quando a mão dele toca na sua nuca, você derrete
feito manteiga. Ele toca gaita na boca, adora animais e
escreve poemas. Por que você ama este cara?

Não pergunte pra mim; você é inteligente. Lê livros,
revistas, jornais. Gosta dos filmes dos irmãos Coen e do
Robert Altman, mas sabe que uma boa comédia romântica
também tem seu valor.

É bonita. Seu cabelo nasceu para ser sacudido num
comercial de xampu e seu corpo tem todas as curvas no lugar.
Independente, emprego fixo, bom saldo no banco. Gosta de
viajar, de música, tem loucura por computador e seu fettucine
ao pesto é imbatível.

Você tem bom humor, não pega no pé de ninguém e
adora sexo. Com um currículo desse, criatura, por que está
sem um amor?

Ah, o amor, essa raposa. Quem dera o amor não
fosse um sentimento, mas uma equação matemática:
eu linda + você inteligente = dois apaixonados.

Não funciona assim.
Amar não requer conhecimento prévio nem consulta

ao SPC. Ama-se justamente pelo que o Amor tem de
indefinível.

Honestos existem aos milhares, generosos têm às
pencas, bons motoristas e bons pais de família, tá assim, ó!

Mas ninguém consegue ser do jeito que o amor da
sua vida é! Pense nisso. Pedir é a maneira mais eficaz de
merecer. É a contingência maior de quem precisa.

Crônica do Amor

(Arnaldo Jaborin http://www.pensador.info/p/cronicas_de_arnaldo_jabor/1/)

1. Segundo o texto “os honestos, simpáticos e não fumantes
teriam uma fila de pretendentes batendo a porta.”, porque:

A) seriam pessoas abastadas.
B) apresentariam qualidades.
C) representariam o ideal do outro.
D) compreenderiam os defeitos do outro.
E) poderiam oferecer vida confortável.

3. “O verdadeiro amor acontece
.” O termo em destaque

no período retirado do texto exprime uma ideia de sentido em
relação ao , que corresponde a:

A) causa.
B) consequência.
C) conclusão.
D) explicação.
E) oposição.

por empatia, por
magnetismo, por conjunção estelar

verdadeiro amor

2. “Ah, o amor, essa raposa”. O autor expressa sua opinião
acerca do amor através de uma metáfora, “essa raposa” –
associação comparativa implícita entre dois elementos.
Dentre as alternativas abaixo, aquela que apresenta uma
metáfora é:

A) Ele ama seu perfume adocicado!
B) Sua pele é suave como uma pétala de rosa!
C) O amor não é uma equação matemática.
D) É um amor a mil por hora!
E) Abrisa beija seus cabelos e por eles enlouqueço.

4. “ escreveu de cartas que ela não respondeu.”
(6º parágrafo). As palavras destacadas estão corretas,
respectivamente, quanto à classe gramatical a que
pertencem em:

A) pronome pessoal – adjetivo.
B) substantivo – advérbio .
C) adjetivo – pronome indefinido.
D) numeral – pronome pessoal.
E) pronome de tratamento – numeral.

Você dúzias

5. Em “(...) o beijo dela é mais viciante do que LSD(...)”
( 8º parágrafo), o adjetivo está no grau:

A) comparativo de igualdade.
B) superlativo relativo de superioridade.
C) comparativo de superioridade.
D) superlativo absoluto analítico.
E) comparativo de igualdade.

viciante

6. Ao transformarmos o período “Lê livros, revistas, jornais.”
(11º parágrafo) para o imperativo negativo, mantendo-se o
mesmo número e pessoa do discurso, a construção
adequada, de acordo com a norma culta da língua, é:

A) Não lê livros, revistas, jornais.
B) Não leias livros, revistas, jornais.
C) Não leia livros, revistas, jornais.
D) Não leiais livros, revistas, jornais.
E) Não lês livros, revistas, jornais.



12. Em “Por isso, não deixe saber que ama.”,
estão em destaque duas palavras acentuadas. Assinale a
opção em que as palavras, respectivamente, devem ser
acentuadas pelo mesmo motivo que e :

A) dúzias – romântica.
B) baía – ódio.
C) despachá-lo – currículo.
D) entretém – recebê-la.
E) matemática – também.

ninguém você

ninguém você

13. Em “perseguição assassina”, a palavra é
derivada do verbo perseguir. Das alternativas abaixo, aquela
em que há uma palavra derivada de verbo pelo mesmo
processo de formação que em é:

A) formosura.
B) insegura.
C) sentimento.
D) atormentar.
E) romântica.

perseguição

perseguição

9. “Ama-se pelo cheiro (...)” (4º parágrafo). No período
destacado do texto, observa-se o correto emprego do
pronome pessoal oblíquo átono. A opção em que também
está corretamente empregado o pronome oblíquo átono é:

A) Quando todos se dizem adeus, abraçam-se por amizade.
B) O amor já passou-se e eles não viram.
C) Ninguém faz-se necessário ao outro incondicionalmente.
D) Me perdoe as falhas, mas estou me indo embora.
E) Que Deus proteja-o depois de mim!

11. Transformando a oração “(...) e não perdoamos o amor
alheio.” para a voz passiva analítica, a alternativa que
apresenta a correta forma é:

A) E não se perdoa o amor alheio.
B) E o amor alheio não é perdoado por nós.
C) E o amor alheio não se perdoa por nós.
D) E nós o amor alheio não perdoamos.
E) E não somos perdoados pelo amor alheio.

8. No período “O amor não é chegado a fazer contas, não
obedece à razão.” (2º parágrafo), empregou-se corretamente
a crase, tendo em vista a regência do verbo obedecer de
acordo com a língua padrão.Assinale a opção em que o verbo
destacado exige o uso da crase por obediência à norma culta
da língua.

A) Não a metade dos problemas apontados.
B) -se aquela peça de teatro como se fosse o próprio

autor.
C) a Baía de Todos os Santos.
D) -se a culinária baiana.
E) a turista com entusiasmo e atenção.

entendeu
Referiu

Visitamos
Admirou
Recepcionaram

14. “Somos impotentes do sentimento e não perdoamos o
amor alheio.” A reescritura do período destacado do texto que
apresenta a correta flexão do verbo na 1ª pessoa do singular e
no futuro do presente do indicativo, de acordo com a norma
culta da língua é:

A) Seremos impotentes do sentimento e não perdoamos o
amor alheio.

B) Sereis impotentes do sentimento e não perdoareis o amor
alheio.

C) Sou impotente do sentimento e não perdoo o amor alheio.
D) Seria impotente do sentimento e não perdoaria o amor

alheio.
E) Serei impotente do sentimento e não perdoarei o amor

alheio.

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Texto 2

“Qualquer amor há de sofrer uma perseguição assassina.
Somos impotentes do sentimento e não perdoamos o amor
alheio.
Por isso, não deixe ninguém saber que você ama.”

(Nelson Rodrigues.in Castro Ruy org., Flor de Obsessão - As 1000 melhores
frases de Nelson Rodrigues - Companhia das Letras.RJ)

10. De acordo com o texto de Nelson Rodrigues, “Qualquer
amor há de sofrer uma perseguição assassina.”, porque:

A) as pessoas não sabem amar.
B) não sabemos se estamos amando.
C) muitos sentem inveja do amor alheio.
D) o amor é passional.
E) o ciúme é consequência do amor.
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7. Observe a concordância do verbo existir no período
abaixo:

“Honestos existem aos milhares, generosos têm às
pencas, bons motoristas e bons pais de família, tá assim, ó!”
(17º parágrafo)

Se substituirmos o verbo existir pelo verbo HAVER no mesmo
modo e tempo verbal e reescrevermos o período no singular,
obtemos a correta construção em:

A) Honesto há aos milhares, generoso tem às pencas, bom
motorista e bom pai de família, tá assim,ó!

B) Honesto hão aos milhares, generosos tem às pencas,
bom motorista e bom pai de família, tá assim,ó!

C) Honesto haverá aos milhares, generoso têm às pencas,
bom motorista e bom pai de família, tá assim,ó!

D) Honestos há aos milhares, generosos têm às pencas,
bons motoristas e bons pais de família, tá assim, ó!

E) Honesto houve aos milhares, generoso tinha às pencas,
bons motoristas e bons pais de família, tá assim, ó!



15. A interrogação enunciada no primeiro balão do texto 3
demonstra:

A) certeza de resposta.
B) lamento de quem pergunta.
C) expectativa de resposta.
D) pergunta sem resposta.
E) expressão de emoção.

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

Leia o texto abaixo e responda a questão nº 15.

Texto 3

22. “Jerônimo competirá, se, e somente se, Pedro viajar.

Marque a alternativa correta.

A) Se Jerônimo competiu, Pedro não viajou.
B) Se Pedro viajou, Jerônimo não competiu.
C) Se Pedro não viajou, Jerônimo competiu.
D) Se Pedro não viajou, Jerônimo não competiu.
E) Se Pedro viajou, é possível que Jerônimo não tenha

competido.

”

23. “Não é verdade que nenhum cachorro morde”. Marque a
alternativa correta.

A) “Alguns cachorros não mordem”.
B) “Pelo menos um cachorro morde”.
C) “Todo cachorro morde”.
D) “Não há cachorro que morde”.
E) “Todo cachorro não morde”.

21. Marque a alternativa que contém a negação da
proposição “Cachorro late e morde”.

A) “Cachorro late ou morde”.
B) “Cachorro não late e morde”.
C) “Cachorro não late ou não morde”.
D) “Cachorro não late e não morde”.
E) “Cachorro não late ou morde”.

18. Se João é professor de Lucas, então Fernando é
motorista de Lucas. Fernando não é motorista de Lucas. Se
João não é motorista de Lucas, então João é professor de
Lucas. Marque a alternativa correta.

A) João não é professor de Lucas ou não é motorista de
Fernando.

B) João é motorista de Fernando e é professor de Lucas.
C) João é professor de Fernando e é professor de Lucas.
D) João é professor de Lucas ou não é motorista de Lucas.
E) João é professor de Lucas e não é motorista de Fernando.

17. Marque a alternativa que contém a proposição
equivalente à “Não é verdade que Paula é brasileira e Cintia é
argentina”.

A) Se Paula não é brasileira, então Cintia é argentina.
B) Se Paula não é brasileira, então Cintia não é argentina.
C) Paula é brasileira ou Cintia não é argentina.
D) Paula não é brasileira e Cintia não é argentina.
E) Paula não é brasileira ou Cintia não é argentina.

16. Marque a alternativa que contém a negação da
proposição “Todos os meninos gostam de futebol”.

A) Pelo menos um menino não gosta de futebol.
B) Todos os meninos não gostam de futebol.
C) Nenhum menino gosta de futebol.
D) Todas as meninas gostam de futebol.
E) Pelo menos uma menina gosta de futebol.

19. Se não estudo português, não durmo ou canto. Se estudo
matemática, não durmo e canto. Se não estudo geografia e
durmo, não estudo português. Se não estudo matemática e
canto, não durmo. Hoje durmo. Marque a alternativa correta.

A) Estudo português, e não canto, e não estudo matemática,
e estudo geografia.

B) Estudo português, e não canto, e estudo matemática, e
estudo geografia.

C) Não estudo português, e canto, e estudo matemática, e
estudo geografia.

D) Estudo português, e canto, e não estudo matemática, e
estudo geografia.

E) Não estudo português, e canto, e não estudo matemática,
e não estudo geografia.

20. Juca é cientista ou Paulo é pedagogo. Se Fernando é alto,
então Felipe não é marinheiro. Se Paulo é pedagogo, então
Felipe é marinheiro. Fernando é alto. Marque a alternativa
correta.

A) Fernando é alto e Felipe é marinheiro.
B) Paulo é pedagogo ou Felipe é marinheiro.
C) Felipe é marinheiro e Juca é cientista.
D) Juca é cientista e Paulo não é pedagogo.
E) Juca não é cientista e Paulo é pedagogo.

04
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24. Marque a alternativa que contém uma proposição
equivalente a “Se limão é azedo, então mandioca é dura”.

A) “Se limão não é azedo, então mandioca não é dura”.
B) “Se mandioca é dura, então limão é azedo”.
C) “Mandioca é dura se, e somente se, limão é azedo”.
D) “Limão é azedo e mandioca é dura”.
E) “Se mandioca não é dura, então limão não é azedo”.

25. Em uma escola, todos os alunos representantes de turma
falam inglês. Milena fala espanhol. Marque a alternativa
correta.

A) Milena é aluna de uma das turmas da escola e é
representante.

B) Se Milena é representante, então é aluna de uma das
turmas da escola.

C) Se Milena é aluna de uma das turmas da escola, então
não é representante.

D) Milena não é aluna de uma das turmas da escola.
E) Milena é aluna de uma das turmas da escola.

26. Sobre funções e fórmulas do Excel, é INCORRETO
afirmar que:

A) se for necessária ajuda para escolher uma função e
inserir seus argumentos, basta clicar em (Inserir
Função) na barra Fórmulas.

B) além de clicar no botão AutoSoma, também é possível
pressionar <ALT>+<ENTER> para realizar a mesma
operação.

C) para copiar a fórmula da célula ativa em todas as células
do intervalo selecionado, deve-se pressionar F2 e, em
seguida, pressionar <CTRL>+<ENTER>.

D) para inserir subtotais em um intervalo, deve-se clicar em
qualquer célula no intervalo e, em seguida, clicar em
Subtotais no menu Dados.

E) para diminuir todos os valores de um intervalo em 10%,
deve-se digitar 0,9 em uma célula vazia. Em seguida,
copiar a célula e selecionar o intervalo. No menu Editar,
clicar em Colar Especial e em Multiplicar.

fx

27. O Microsoft Office Word oferece recursos que auxiliam na
elaboração de documentos sem erros ortográficos. O recurso
que funciona como um revisor interno que corrige
automaticamente os erros de digitação comuns, os erros
ortográficos, os erros gramaticais e o uso incorreto de
maiúsculas e minúsculas é:

A) Marcador Inteligente.
B) Verificador Ortográfico.
C) Auto Correção.
D) Colagem.
E) Auto Preenchimento.

29. Considere que ao imprimir um documento, o usuário
tenha informado, na opção Páginas, o trecho .
Conforme essa configuração, serão impressas as páginas:

A) 1, 5, 8 e 10.
B) 1 a 10, exceto as páginas 5 e 8.
C) 1 e 10.
D) 1,5,6,7,8 e 10.
E) 1,6,7 e 10.

1,5-8,10

30. Por ser o Microsoft Outlook um programa muito utilizado,
ele foi alvo no passado de muitos ataques de vírus que
afetaram milhões de pessoas. Para evitar esses ataques, a
Microsoft tem tratado o bloqueio de alguns tipos de arquivos,
como arquivos com extensão exe e bat. Por outro lado, isso
cria algumas barreiras no compartilhamento de arquivos.
Dentre as prát icas ut i l izadas no tratamento e
compartilhamento de arquivos do tipo Bloqueado, a MENOS
recomendada é:

A) renomear os arquivos com extensões que não sejam
consideradas extensões de arquivo do tipo Bloqueado,
como por exemplo, funcab.exe.tmp.

B) utilizar programas de compactação, como o WinZip, para
compactar arquivos antes de anexá-los a sua mensagem
de email.

C) enviar os arquivos para um compartilhamento de rede
seguro e incluir na mensagem um link para o
compartilhamento ao qual os destinatários receberam
permissão de acesso.

D) controlar quais tipos de arquivo serão bloqueados através
de ferramentas como Microsoft Exchange Server.

E) o administrador de emails deve configurar o
comportamento de anexos bloqueados no Outlook de
acordo com os perfis de usuários. Altos executivos de
uma empresa não precisam ter bloqueios de arquivos já
que possuem conhecimento suficiente para identificar
arquivos contaminados.

28. No Microsoft Office Outlook, para adicionar o total de
páginas no cabeçalho ou rodapé, basta clicar em:

A)

B)

C)

D)

E)
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37. Veículos industriais são:

A) equipamentos motorizados para movimentar e
transportar cargas.

B) equipamentos não motorizados para manobrar cargas.
C) equipamentos motorizados ou não, usados para

movimentar cargas intermitentes em percursos variáveis
com superfícies e espaços apropriados, cuja função
primária é transportar ou manobrar .

D) equipamentos que se deslocam em percursos variáveis e
só transportam cargas.

E) equipamentos que se deslocam em percursos variáveis e
só manobram.

40. Com que frequência o Inventário Rotativo deve ser
realizado?

A) anualmente.
B) mensalmente.
C) bimensalmente.
D) trimestralmente.
E) quinzenalmente.

38. Assinale o equipamento de elevação e transferência
destinado a transferir cargas:

A) talha.
B) autocarrinho.
C) carrinho industrial.
D) rebocador.
E) empilhadeira.

36. O sistema mais simples para controlar estoques de
enormes variedades de itens de pequeno valor é denominado
de:

A) reposições periódicas.
B) máximos-mínimos.
C) reposições.
D) estoque de reserva.
E) duas gavetas.

39. Escolha a estrutura de armazenagem empregada quando
as cargas dos paletes forem muito variadas, permitindo a
escolha da carga em qualquer posição da estrutura sem
nenhum obstáculo.

A) porta-paletes deslizantes.
B) porta-paletes autoportante.
C) porta-paletes para transelevadores.
D) porta-paletes convencional.
E) porta-paletes para corredores estreitos.

35. O Windows XP possui alguns estados de economia de
energia. O estado de energia que, antes de desligar o
computador, salva no disco rígido os documentos e
programas abertos chama-se:

A) Congelamento.
B) Suspensão.
C) Resolução de Tela.
D) Hibernação.
E) Descanso de tela.

32. O botão no Microsoft Excel 2003 serve para:

A) alinhar texto à esquerda.
B) centralizar o texto.
C) diminuir recuo.
D) justificar o texto.
E) agrupar textos.

33. O Windows XP possui uma série de teclas de atalho como
alternativa para o .Atecla de atalho utilizada para exibir
o menu Iniciar é:

A) CTRL+Z.
B) SHIFT+SETAESQUERDA.
C) CTRL+SETAESQUERDA.
D) CTRL+A.
E) CTRL+ESC.

mouse

34. A maioria dos programas disponível do Windows XP
possui uma área de armazenamento temporário de
informações copiadas ou movidas de um lugar. Esta área
chama-se:

A) Área de Trabalho.
B) Área de Transferência.
C) Área de Notificação.
D) Área de Título.
E) Área de Correção.

31. A maioria das páginas da possui dezenas ou até
centenas de links. Entretanto, descobrir o que são links em
uma página nem sempre é uma tarefa fácil. Qual alternativa
NÃO representa um indício de que uma imagem ou texto
represente um link, ao apontar para ele?

A) Os links são exibidos em áreas especiais do navegador,
no topo ou rodapé, para facilitar sua identificação.

B) O ponteiro do mouse mudará para uma mão com um dedo
apontando.

C) Uma URL aparecerá na barra de status do navegador da
.

D) No caso de um texto, o mesmo normalmente é exibido
colorido e sublinhado.

E) Ao clicar no botão direito do mouse, é exibido um menu
contendo a opção “Abrir Link”.

web

web
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50. Assinale a sequência que corresponde a apresentação
dos símbolos:

A) manter para cima sobre estrado, frágil, resistente à
umidade, sensível ao calor, caixa pode ser colocada em
qualquer dos lados.

B) manter para cima, frágil, resistente à umidade, perigo de
radiação, caixa pode ser colocada em qualquer dos
lados.

C) manter para c ima sobre est rado, mater ia l
perecível, sensível à umidade, produto sensível ao calor,
caixa pode ser colada em qualquer dos lados.

D) manter para cima, frágil, sensível à umidade, produto
sensível ao calor, caixa pode ser colocada em qualquer
dos lados.

E) manter para cima, material perecível, resistente à
umidade, perigo de radiação, caixa pode ser colocada em
qualquer dos lados.

43. O raque é utilizado para acomodar:

A) sólidos a granel.
B) peças pesadas e curtas.
C) peças unitárias de pequeno tamanho.
D) materiais curtos e largos.
E) peças longas e estreitas.

46. Qual o mais simples dos equipamentos para transporte e
distribuição de material?

A) Palleteira hidráulica.
B) Empilhadeira.
C) Carrinho.
D) Pórtico.
E) Palleteira motorizada.

41. O Inventário Rotativo segue a seguinte dinâmica:

A) contempla menor número de itens sem paralisação do
setor.

B) todos os itens do setor são inventariados sem a
paralisação do mesmo.

C) é realizado com um menor número de itens com
paralisação do setor.

D) todos os itens do setor são inventariados com a
paralisação do mesmo.

E) engloba os itens da Curva ABC e o setor funciona meio
período.

42. A técnica de estocagem que reduz a necessidade de
divisões nas prateleiras já que na prática, forma uma grande e
única prateleira é denominada de:

A) gavetas.
B) carga única.
C) empilhamento.
D) contêiner flexível.
E) prateleira.

44. Ao receber um material que envolve grande quantidade
de pequenas peças como parafusos, porcas ou arruelas, o
método de conferência quantitativa que deverá ser utilizado é:

A) medição.
B) pesagem.
C) por meio de cálculos.
D) por meio de balança contadora pesadora.
E) manual.

45. A carga constituída de embalagens de transporte,
arranjadas ou acondicionadas de modo que possibilite o seu
manuseio, transporte e armazenagem por meios mecânicos
como uma unidade é denominada:

A) paletização.
B) carga unitária.
C) carga rápida.
D) não existe esse tipo de carga.
E) carga especial.

48. A conferência de volumes na hora da entrega da
mercadoria é efetuada da seguinte maneira:

A) não há necessidade de conferência na hora da entrega da
mercador ia . Essa at iv idade será rea l izada
posteriormente e caso surja algum problema a empresa
fornecedora será contactada.

B) somente com o recebimento da nota fiscal sem
necessidade de conferência da mercadoria.

C) na forma de contagem unitária.
D) através das informações recebidas pelo entregador da

mercadoria, não sendo necessária a conferência de nota
fiscal.

E) pela confrontação dos dados constantes da nota fiscal
com a contagem física dos volumes.

47. No processo de recebimento de material, é necessário
que se faça um exame de avarias para que se aponte
responsabilidades ou se aceite a mercadoria. Qual o item que
deve ser conferido nessa etapa?

A) Aembalagem para conferência da sua integridade.
B) Nota fiscal.
C) As quantidades.
D) Aqualidade do produto entregue.
E) Não existe essa etapa na fase de conferência de material.

49. Meio simples e econômico de estocagem que serve para
acondicionar peças pequenas e leves.

A) raques.
B) prateleiras.
C) contêiners, depois que as peças forem agrupadas.
D) pallete.
E) linga.


