
 
 
 

 

 
 

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC 
 

 
JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO 

OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 
 
 
De acordo com o Edital de Abertura 01/2017 que rege este Concurso Público, argumentações 
inconsistentes, extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a 
interposição, que contiverem questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às 
normas previamente estipuladas em Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não 
terão respostas publicadas na Internet. 
Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem 
mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

 
 

NÍVEL MÉDIO 
 
 

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

CARGO(S): AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicitava que fosse assinalada a alternativa que 
preenchesse correta e respectivamente as lacunas pontilhadas das linhas 02, 03, 05 e 06, considerando 
a correta grafia e flexão das formas verbais.  Indicou-se a alternativa D) Há – veem – têm – houvesse, 
sendo que apenas a última forma sofreu recurso. No período: "Esses seriam todos os modelos 
disponíveis se não ................, para a redenção da espécie e compensação das nossas pobrezas de 
espírito, os adictos da generosidade...", a forma verbal houvesse completaria corretamente lacuna, visto 
tratar da aplicação do verbo haver em forma impessoal, ou seja, na frase não ocorre sujeito que o 
flexione. A expressão os adictos da generosidade funciona como complemento verbal e não como 
sujeito do verbo haver. 
 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão solicitava que, relativamente aos vocábulos os 
que (l. 02 e 03), fossem analisadas as afirmações e, a seguir indicadas apenas as que estivessem 
corretas. A banca indicou que apenas a afirmação II estava correta. Vejamos, pois, a análise das 
assertivas. I. os e que exercem a mesma função sintática. Afirmação incorreta, visto que, no contexto de 
ocorrência, o pronome oblíquo os funciona como objeto direto da forma verbal Há; já o vocábulo que, 
também pronome, no caso relativo, funciona como sujeito da forma verbal refugiam. Portanto, ambos 
desempenham funções sintáticas diferentes. II. O referente da palavra que, nos dois casos, tem a função 
de retomar termo da frase. Afirmação correta. Por definição, os pronomes são palavras que, ou referem 
a informação do contexto, ou acompanham substantivos, classificando-se, desta forma, como pronomes 
substantivos ou pronomes adjetivos. No contexto de ocorrência os pronomes o e que se referem a 
informação contida na frase em que se inserem. III. Nas duas ocorrências, morfologicamente, o primeiro 
vocábulo é artigo e o segundo, pronome. Afirmação incorreta. Morfologia diz respeito à classe gramatical 
a que pertencem as palavras. No caso, o primeiro vocábulo o é um pronome oblíquo; já a palavra que é 
um pronome relativo. Portanto, afirmação incorreta. 
 
QUESTÃO: 04 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'A' PARA ALTERNATIVA 'B'. ALTERA 
GABARITO - Para letra B - defensores da. A questão solicitava que os vocábulo adictos da (l. 07), sem 
provocar alteração de sentido ou necessidade de ajustes ao texto, poderia ser substituído por ... 
Apresentaram-se, pois, alternativas que continham erros de concordância, impossibilidade de dar conta 
do conteúdo semântico - 



A) Aficionado pela (erro se concordância), B) defensores da (alternativa correta, visto que o contexto de 
ocorrência permite que se infira que os indivíduos que têm essas características são raras criaturas que, 
possuídas pelo bem que o bem faz a quem o pratica, não conseguem mais parar sem se sentirem em 
falta consigo mesmo. Assim, ao serem defensores, eles resguardam, preservam, protegem, guardam 
cuidadosamente, defendem o que lhes é precioso - o fato de serem generosos , de praticarem o bem. 
Quem nos dá guarida para inferir tais vocábulos e aliá-los semanticamente é Aurélio (bibliografia deste 
certame)  
C) adscritos da - incoerente, visto que adscrito está relacionado a algo que está aditado, acrescentado. 
D) afastados da - inapropriado, visto relacionar espaços -  distâncias. 
E) sectário da - também inadequado, pois implica ideia de intolerância, intransigência. 
 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão  solicitava que, de acordo com o texto, seria 
correto dizer que: A) Fazer o bem é exclusivo daqueles que são do bem. B) Deboches e suspeitas são 
fundamentais para enfrentar as dificuldades. C) Por sermos heterogêneos, temos as mesmas atitudes. 
D) Coragem é fundamental para se ter atitudes diferentes. E) Ter características homogêneas, faz do 
homem um ser com atitudes semelhantes.  A alternativa D, considerada correta, tem amparo no último 
período do texto: Ser igual aos outros é mais fácil. Para ser diferente, é preciso ter coragem. E isso não 
consta do rol das escolhas. Que pena. Quanto à alternativa E: observe que no primeiro parágrafo o autor 
diz: A vontade de fazer o bem, de ajudar, não encontra nas pessoas uma uniformidade de atitudes. Pelo 
contrário, raramente somos tão heterogêneos, ou seja, não se verificam atitudes semelhantes 
exatamente por sermos heterogêneos. As características humanas, sejam iguais ou diferentes, não 
garantem uma ação homogêna ou atitudes semelhantes - não há uniformidade de atitudes.  
 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão solicitava que, relativamente aos vocábulos 
raramente (l. 02) e carregando (l. 26), fossem avaliadas as afirmações que seguem, assinalando V, se 
verdadeiro, ou F, se falso. Analisam-se as afirmações: Os vocábulos têm número de fonemas diferentes 
em decorrência dos dígrafos vocálicos. Falso, pois os vocábulos têm número de fonemas diferentes em 
decorrência de dígrafos vocálicos e um dígrafo consonantal. É necessário ressaltar que em carregando, 
o encontro an  um dígrafo vocálico. Havendo, pois, o dígrafo vocálico (a letra n tem a função apenas de 
nasalizar a vogal antecedente), não se configura o encontro consonantal. As duas palavras apresentam 
encontros consonantais.  Falso, porque não há encontros consonantais. A primeira palavra é formada 
por um sufixo adverbial.  Verdadeiros, o sufixo mente é formador de advérbios. O radical da segunda 
palavra é carreg-.  Afirmação verdadeira. No primeiro vocábulo, as duas ocorrências da letra r 
representam, cada uma delas, um fonema; na segunda palavra, o rr representa um só 
fonema.  Afirmação verdadeira. Sendo indicada a ordem correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, a alternativa A) F – F – V – V – V. 
 
QUESTÃO: 07 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'A'. A questão 
solicitava que  se analisassem as  afirmações acerca do seguinte parágrafo, assinalando V, se 
verdadeiro, ou F, se falso. A atitude obstinada dessas criaturas comove todos, até os tais que, 
disfarçados, entram nas lojas de artigos infantis, oxalá em busca de um modelo mais digno de si mesmo, 
que talvez se tenha perdido lá na infância. ( ) A expressão dessas criaturas, assim como os tais remete 
ao que foi dito no parágrafo anterior. ( ) Todas as informações que aparecem sublinhadas no fragmento 
acima referem-se aos ditos tais, assim designados pelo autor. ( ) O termo oxalá é uma interjeição que 
exprime um desejo do autor.  A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, 
indicada pela banca é expressa pela letra A - V - V – V. Quanto à primeira afirmação, é falsa - I.      A 
expressão dessas criaturas, assim como os tais remete ao que foi dito no parágrafo anterior. O termo 
citado se refere àqueles que fazem o bem. Há que se observar o uso do pronome demonstrativo dessas, 
cuja função, no espaço do texto, é retomar informação já citada: são os ditos pronomes anafóricos (que 
promovem o processo de referencial textual endofórico). 
  

 
MATÉRIA: INFORMÁTICA 

 
 

CARGO(S): AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão está de acordo com o Conteúdo programático do 
Edital em vigência. Assim sendo, INDEFIRO o recurso e mantenho o gabarito da Banca Organizadora. 
 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão está de acordo com o Conteúdo programático do 
Edital em vigência. Assim sendo, INDEFIRO o recurso e mantenho o gabarito da Banca Organizadora. 



 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo a Ajuda do programa e o seu respectivo Tutorial, 
antes de se somar se divide. Fica mantido o gabarito da Banca. 
 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'D'. Segundo a prática usual do programa em consonância com o 
programa a alternativa correta é aquela da Banca. 
 
QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com a prática usual e a Ajuda do programa a 
alternativa correta é aquela da Banca organizadora. 
 

 
MATÉRIA: POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

CARGO(S): AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'E'. O recurso apresentado no item I argumenta que as 
assertivas D e E da Questão nº 13 correspondem ao funcionamento das Redes de Atenção à Saúde. O 
enunciado da Questão nº 13 solicita que o (a) candidato(a) escolha, entre as alternativas, aquela que  se 
relaciona mais diretamente com a função  descrita no próprio enunciado. De acordo com a Portaria 
2.488/2011, Anexo I, Das Funções na Rede de Atenção à Saúde, item IV, ORDENAR AS REDES: 
reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as 
necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que 
a programação dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários. Portanto, fica 
evidente que ordenar as redes é a função mais diretamente relacionada  à função descrita no enunciado 
da Questão nº 13. Recurso indeferido, questão mantida, gabarito mantido, alternativa E.  
 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'A'. O (a) candidato (a) requer revisão da grade de respostas de 
sua prova, nas questões de nº 14,31,36 e 38, por haver trocado de letra, estando no seu caderno duas 
letras marcadas. Questão mantida, não há recurso sobre essas questões no que concerne ao 
enunciado, alternativas, gabarito, bibliografia e programa. 
 
QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'C'. NOS RECURSOS APRESENTADOS NOS ITENS 1 e 2, o 
(a) candidato (a) apresenta recurso e solicita anulação da Questão nº 15. O enunciado apresentado pela 
Banca do Concurso para a Questão nº 15 " De acordo com o artigo nº 199 da Constituição Federal da 
República Federativa do Brasil, as instituições privadas": poderão participar de forma COMPLEMENTAR 
do Sistema Único de Saúde (resposta correta, alternativa C). 
 
QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'C'. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
artigo 9º, parágrafo 2º, é correto afirmar que os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal 
deverão dispor de: banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano, portanto, conforme a 
alternativa C, gabarito correto, dessa Questão nº 16. Recurso indeferido, questão mantida, gabarito 
mantido, alternativa C da Questão nº 16. 
 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'D'. O enunciado da Questão nº 17 solicita que o (a) candidato 
(a) ANALISE as assertivas I, II e III e verifique se são COMPETÊNCIAS EXCLUSIVAS da direção 
MUNICIPAL do Sistema Único de Saúde. Portanto, de acordo com a Lei 8.080/1990: as competências 
EXCLUSIVAS da Direção Municipal do Sistema Único de Saúde são as dos ITENS constantes das 
assertivas II e III, pois estão em conformidade com o artigo 18, itens VII e IV e) dessa Lei. A assertiva do 
item I é competência da Direção Nacional do SUS, conforme artigo 16, inciso I, dessa Lei. Então, apenas 
as assertivas  dos itens II e III estão corretas, indicando como correto o gabarito, alternativa D, da 
Questão nº 17. Essa  questão está corretamente formulada, não cabe ser anulada. Conclusão: questão 
nº 17  mantida, gabarito mantido, alternativa D, recursos indeferidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

CARGO(S): AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'D'. No envio de um e-mail, a saudação inicial deve ser 
composta: Resposta correta: D) Pelo nome da pessoa, seguido de dois pontos, exemplo: Prezado 
Machado de Assis: Conforme bibliografia divulgada em edital (MEDEIROS, João Bosco e 
HERNANDES, Sonia. Manual da Secretária – Técnicas de Trabalho – São Paulo: Atlas, 2010.), no 
capítulo Mensagens Eletrônicas, o subtítulo 2 Como escrever um texto para veiculá-lo por e-mail, 
página 132, apresenta a seguinte afirmação no 8º parágrafo: “Estruturalmente, o texto deve ter um 
vocativo (saudação inicial), a mensagem propriamente dita, uma despedida respeitosa e assinatura 
(nome do remetente). A saudação inicial deve ser composta pelo nome da pessoa, seguido de dois-
pontos:  

Prezado Machado de Assis:  
Quincas Borba:  
Cecília Meireles:”  

Com base na afirmativa dos autores, a resposta correta para a saudação em um e-mail, deve conter 
necessariamente o nome do destinatário seguido de dois pontos. 
 
QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'B'. No processo de comunicação, o ____________ possibilita o 
prosseguimento do fluxo de mensagens; auxilia a fonte a examinar os resultados obtidos na transmissão 
da mensagem, em relação a seus objetivos iniciais. Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna do trecho acima. Resposta correta: B) feedback. Conforme bibliografia divulgada em edital, 
(MEDEIROS, João Bosco e HERNANDES, Sonia. Manual da Secretária – Técnicas de Trabalho – 
São Paulo: Atlas, 2010.) no capítulo Eficácia nas comunicações administrativas, o subtítulo 2 
Considerações sobre o processo de comunicação, em 2.6 Feedback e repertório, página 54, os 
autores apresentam o texto “Feedback é um processo mediante o qual se controla o resultado do 
desempenho de uma mensagem sobre o receptor. Com base nos erros verificados, podem ser feitas 
correções na elaboração da mensagem. Permite ao comunicador determinar se a mensagem foi 
recebida e se produziu a resposta desejada. No processo de comunicação, o feedback possibilita o 
prosseguimento do fluxo de mensagens; auxilia a fonte a examinar os resultados obtidos na transmissão 
da mensagem, em relação a seus objetivos iniciais.” Desta forma, fica explicito que receptor e até 
mesmo ruídos e computador podem fazer parte do processo de comunicação, mas que o Feedback é 
que auxilia a fonte a examinar os resultados obtidos.  
 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'E'. A comunicação interna utiliza-se de linguagem que se 
aproxima de níveis informais. Não devemos, portanto, usar preciosismos e terminologia excessivamente 
técnica na comunicação interna. Identifique o que é fundamental no envio de uma mensagem, 
assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
( ) Para: nome ou cargo do destinatário. 
( ) De: nome ou cargo do emissor. 
( ) Data. 
( ) Localidade. 
( ) Mensagem. 
( ) Assinatura. 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
Resposta correta: E) V – V – V – F – V – V. Conforme bibliografia divulgada em edital, (MEDEIROS, 
João Bosco e HERNANDES, Sonia. Manual da Secretária – Técnicas de Trabalho – São Paulo: 
Atlas, 2010.) no capítulo Como escrever relatórios, o subtítulo 1.1 Comunicação interna, página 69,  
fala sobre o que deve constar nas informações de um documento interno, ou seja, se ele é interno (de 
dentro da empresa/escritório) a única informação desnecessária é a Localidade. Destaque no parágrafo 
para o que deve constar:  

Para: nome ou cargo do destinatário.  
De: nome ou cargo do emissor.  
Data.  
Mensagem. 
Assinatura. 

 
 



 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'A'.  Considerando o Capítulo IV, da Lei no 4.320/1964, Dos 
Balanços, Art. 105, o Balanço Patrimonial demonstrará: Resposta correta: A) O ativo financeiro, o ativo 
permanente, o passivo financeiro, o passivo permanente, o saldo patrimonial e as contas de 
compensação. Conforme o artigo referente a Lei mencionada na questão, o Balanço patrimonial deve 
demonstrar: O ativo financeiro, o ativo permanente, o passivo financeiro, o passivo permanente, o saldo 
patrimonial e as contas de compensação. 
 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. A abreviatura é a representação reduzida de uma palavra, ou 
palavras, por meio da letra inicial, das letras ou sílabas iniciais ou das letras iniciais, médias e finais. 
Caracteriza-se pelo ponto abreviativo (e, algumas vezes, pela diagonal). Assinale V, se verdadeiras, ou 
F, se falsas para as abreviações apresentadas. Resposta correta: D) Conforme bibliografia divulgada em 
edital, (BELTRÃO, Odacir, BELTRÃO Mariúsa. Correspondência Básica: primeiros passos para o 
conhecimento contábil. Curitiba: Juruá, 2011.) no capítulo Abreviações e tratamento, o subtítulo A – 
ABREVIATURA, página 40,  fornece exemplos de abreviaturas, sendo alguns destes exemplos 
mencionados entre as alternativas, conforme segue: 
(F) A. C. – Aos Cuidados. – ERRADO (o real significado é Antes de Cristo) 
(F) A/C – Antes de Cristo. – ERRADO (o real significado é aos cuidados) 
(V) AM – ante meridiem (antes do meio-dia). – CORRETO (ante meridiem = antes do meio-dia assim 
como PM significa: post meridiem = depois do meio-dia. 
(V) ap. – apostila. – CORRETO 
(V) apart. – apartamento. - CORRETO 
(F) at. – artigo (atestado). – ERRADO (at. Não está relacionado a artigo, para isso deveria ser “art.”, se a 
resposta fosse apenas atestado que estava entre parênteses, estaria correta) 
(V) Av. – Avenida. - CORRETO 
(V) av. – aviso. – CORRETO 
 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'E'. Na correspondência particular, podemos considerar alguns 
tipos de documentos... Resposta correta: E. Conforme bibliografia divulgada em edital, (BELTRÃO, 
Odacir, BELTRÃO Mariúsa. Correspondência Básica: primeiros passos para o conhecimento 
contábil. Curitiba: Juruá, 2011.) no capítulo Carta, o subtítulo D – Na correspondência particular, 
página 157, inicia uma lista de exemplos em que os autores mencionam quais são os tipos de 
correspondências particulares, entre as listadas estão: 
I - Carta Social 
II - Carta Candidatando-se a Emprego 
III - Carta Pedindo Dispensa 
Ou seja, a alternativa IV - Carta de Informações Cadastrais, está entre a categoria do subtítulo C – Na 
correspondência bancária, iniciada na página 142, entre os exemplos desta categoria, aparecendo na 
página 151, antes de iniciar a categoria D, em que encontra-se os exemplos das outras três alternativas. 
 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'C'. De acordo com Chiavenato, “Diríamos que as empresas são 
organizações... No texto descrito para este recurso o candidato refere-se a questão 24. Desta forma a 
resposta é a mesma: Conforme bibliografia divulgada em edital, (MEDEIROS, João Bosco 
HERNANDES, Sonia. Manual da Secretária – Técnicas de Trabalho – São Paulo: Atlas, 2010.) no 
capítulo Mensagens Eletrônicas, o subtítulo 2 Como escrever um texto para veiculá-lo por e-mail, 
página 132,  apresenta a seguinte afirmação no 8º parágrafo: “Estruturalmente, o texto deve ter um 
vocativo (saudação inicial), a mensagem propriamente dita, uma despedida respeitosa e assinatura 
(nome do remetente). A saudação inicial deve ser composta pelo nome da pessoa, seguido de dois- 
pontos:  

Prezado Machado de Assis:  
Quincas Borba:  
Cecília Meireles:”  

Com base na afirmativa dos autores, a resposta correta para a saudação em um e-mail, deve conter 
necessariamente o nome do destinatário seguido de dois pontos. 
 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'.  – Qual alternativa está correta em relação ao Direito 
Administrativo... Resposta correta: D. Conforme bibliografia divulgada em edital, (MEIRELLES, Hely 
Lopes. Direito Administrativo Brasileiro – São Paulo: Malheiros Editores, 2009.), no Capítulo 
Noções Preliminares, 2 Direito Público e Direito Privado, página 40, é mencionado pelo Autor o 
seguinte parágrafo: “O Direito Público Interno visa a regular, precipuamente, os interesses estatais e 
sociais, cuidando só reflexamente da conduta individual. Reparte-se em Direito Constitucional, Direito 
Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal ou Criminal, Direito Processual ou Judiciário (Civil e 
Penal), Direito do Trabalho, Direito Eleitoral, Direito Municipal. Esta subdivisão não é estanque, 



admitindo o despontar de outros ramos, com o evolver da Ciência Jurídica, que enseja, a cada dia, a 
especialização do Direito e a consequente formação de disciplinas autônomas, bem diversificadas de 
suas coirmãs. O Direito Administrativo, como vimos, é um dos ramos do Direito Público Interno.” 
 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'B'. Sobre o Direito Administrativo Brasileiro, é correto afirmar 
que: Resposta correta: B -  O Direito, objetivamente considerado, é o conjunto de regras de conduta 
coativamente impostas pelo Estado. Em outra análise, o Direito se traduz em princípios de conduta 
social, que levam a realização da Justiça. Considerando o tema da questão 38, previsto em edital, é 
possível observar que além de estar presente na página 39 do livro mencionado, possui entre as 
alternativas conteúdo de interpretação simples para a área administrativa. Sendo possível a escolha 
correta entre as opções mais próximas do tema Direito Administrativo Brasileiro. 
Destacando entre as alternativas as principais diferenças entre elas: 
A – O Direito são normas impostas pelas organizações e se traduz em valores de conduta 
empresarial? 
C – O Direito se traduz na falta de princípios de conduta social? 
D – O Direito desconsidera o conjunto de regras de conduta impostas pelo Estado, que levam a 
realização do poder? 
E - Nenhuma das alternativas estão relacionadas ao Direito? 
A alternativa B, claramente é a única coerente com o tema da questão.  
 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. Na administração, os estoques são geridos por indicadores, 
sendo refletidos tanto na eficiência operacional quanto nas finanças das empresas. Sendo assim, analise 
as seguintes assertivas sobre o Prazo Médio de Renovação de Estoques (PMRE): Conforme bibliografia 
divulgada em edital, (CASTIGLIONI, José Antonio de M. Logística Operacional – Guia Prático - São 
Paulo: Érica, 2013.) no Capítulo Gestão de Estoques - Administração, página 18, o autor menciona o 
seguinte texto juntamente com a fórmula apresentada entre as alternativas da questão 39, conforme 
segue: “Vemos atualmente grande influência da administração de estoques para a elaboração de 
estratégias de caixa, cujo indicador é o Prazo Médio de Renovação de Estoques (PMRE). Esse indicador 
fornece o número de dias, semanas ou meses existentes de cobertura de estoques e mede a eficiência 
com que a empresa administra os seus investimentos em estoques. Ele deve ser o menor possível, com 
risco mínimo de sua falta no estoque. PMRE = Estoques /CMV (Custo das Mercadorias Vendidas)”. Ou 
seja, a fórmula está correta entre as alternativas, sendo comum é multiplicar por 360 (ano comercial) e 
quando se trabalha com compras mensais, multiplica-se este por 30 dias (mês comercial), isso depende 
de cada empresa e método de trabalho. 
 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'B'. O nivelamento determina a condição ideal do fluxo financeiro 
dos estoques. A gestão econômica dos estoques visa mantê-los em constante equilíbrio em relação ao 
nível econômico ótimo dos investimentos. Tal fator somente é obtido ao manter os estoques mínimos, 
sem correr o risco de não tê-los em quantidades suficientes e necessárias para manter um fluxo de 
produção da encomenda em equilíbrio com o fluxo de consumo.  
Resposta correta: B) mínimo 
Considerando a bibliografia divulgada em edital, manter o estoque mínimo é a melhor opção, destacado 
no enunciado da questão sem correr o risco de não tê-los em quantidades suficientes e necessárias para 
manter um fluxo de produção da encomenda em equilíbrio com o fluxo de consumo. No texto dado pelo 
autor, página 19, capítulo Controle de Estoques: “O nivelamento determina a condição ideal do fluxo 
financeiro dos estoques. Em uma primeira abordagem, a gestão econômica dos estoques visa mantê-los 
em constante equilíbrio em relação ao nível econômico ótimo dos investimentos. Tal fator somente é 
obtido ao manter os estoques mínimos, sem correr o risco de não     tê-los em quantidades suficientes e 
necessárias para manter um fluxo de produção da encomenda em equilíbrio com o fluxo de consumo. ” 

 
 


