
 
 

CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: Analista II - Compras (Natal e Grande Natal) 
 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 
Tempo total para resolução desta prova: 2 (duas) horas. 

I N S T R U Ç Õ E S 

 Assine seu nome, de forma legível, no espaço abaixo indicado e coloque o número correspondente a 
sua colocação na lista de presença no campo inferior à esquerda. No caso de haver divergência entre 
nº de ordem e nome do candidato, será considerado para fins de resultado/correção o nome assinado.  

 Leia o caderno de prova com tranquilidade e atenção e, em caso de dúvidas, contate o fiscal da prova; 

 Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há 
imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade;  

 O caderno deverá conter 10 (dez) questões objetivas; 

 É dada tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para entrada na sala. Após esse tempo, não será 
permitida a entrada de candidatos para execução da prova;  
 

 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 04 (quatro) alternativas (de “A” a “D”), das 
quais apenas 1 (uma) é correta.  

 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais; 

 Responda a prova com caneta esferográfica de tinta preta ou azul;  

 Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se comunicar com outro 
candidato, efetuar consultas em livros, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares ou similares; 
relógios, calculadoras, livros de anotações, impressos, apostilas, internet, entre outros recursos e/ou 
material de consulta.  

 O Campo de Respostas Oficial encontra-se abaixo e deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a), 
colocando a “letra” correspondente à alternativa escolhida. Esse campo servirá como única fonte de 
correção da prova e não poderá ser rasurado nem substituído. 

 Por política da Instituição, o candidato não poderá levar o caderno de prova ou rascunho, a qualquer 
momento, podendo levar apenas a folha de Conferência do Gabarito para simples 
acompanhamento/verificação junto ao Gabarito Oficial Preliminar a ser divulgado. 
 

 Os últimos 3 (três) candidatos deverão entregar a prova juntos. 
 

 Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início. 
 

  ASSINATURA DO (A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de forma 
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1) (Sesc/RN) Assinale a alternativa que não corresponde aos valores autorizados para 
aquisição de dispensa de licitação conforme o que preceitua Resolução Sesc 1.501/2022:  
(1,0 ponto) 

 
a) Compras e serviços R$ 92.000,00 
b) Obras e serviços de engenharia R$ 826.000,00 
c) Alienação de bens R$ 92.000,00 
d) Obras e serviços de engenharia R$ 166.000,00 
 
2) (https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos) Considerando os princípios básicos da 
administração de materiais, relacione as numerações abaixo (à esquerda), indicando a opção 
que representa a sequência correta de relacionamento (à direita). (1,0 ponto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)  6-2-4-3-5-1 
b) 2-5-3-4-1-6 
c) 2-6-5-3-4-1 
d) 5-6-3-4-2-1 
 
3) (https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos) A função de compras é responsável pela 
obtenção do material no mercado interno ou externo, através da mais correta tradução das 
necessidades em termos de fornecedor/requisitante, ou seja, o material certo, ao preço certo, 
na hora certa, na quantidade certa e da fonte certa. (1,0 ponto) 

 
a) A função compras é vista como parte do processo de logística das empresas, ou seja, como parte 
integrante da supply chain; 
b) No processo de compra, o comprador está constantemente tomando decisões positivas ou 
negativas em relação ao produto, visto que são diversas as variáveis que influenciam a compra; 
c) A função compras compreende: cadastro de fornecedores; coleta de preços; definição do 
transporte do material; julgamento de propostas; definição do preço, prazo e da qualidade do material 
e recebimento e colocação da compra; 
d) Atender a ordem de produção; manter a qualidade, conforme especificações; adquirir os materiais 
a alto custo sem demérito da qualidade são exemplos de objetivos da função compras. 

(    ) Planejamento de materiais 
(    ) Armazenagem / Almoxarifado 
(    ) Classificação de materiais  
(    ) Curva ABC 
(    ) Fornecedor 
(    ) através das compras  

(1)  É possível suprir a empresa de todos os materiais 
necessários ao seu funcionamento.  
 
(2) Objetiva definir as quantidades e momentos em 
que cada item deve ser produzido ou comprado, a fim 
de atender o planejamento da instituição.  
 
(3) É o método que classifica os itens de estoques por 
ordem decrescente de importância.  
 
(4) É toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes 
despersonalizados, que desenvolvem atividades de 
produção montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou 
comercialização de produtos ou prestação de serviços.  
 
(5) Subsistema responsável pela identificação 
(especificação), codificação, cadastramento e 
catalogação de material. 
 
(6)Responsável pela gestão física dos estoques, 
compreendendo as atividades de guarda, preservação, 
embalagem, recepção e expedição de material.  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos
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4) (Sesc/RN) Considerando a Resolução Sesc AR/RN 1.252/2012, no tocante a formalização do 
objeto destinado a contratação formal, assinale abaixo a opção que está correta quanto aos 
procedimentos de formalização dos objetos. (1,0 ponto) 

 
a) O procedimento da licitação será iniciado com a solicitação formal da contratação, na qual serão 
definidos o objeto, a estimativa de seu valor, e os recursos para atender à despesa sem a 
consequente autorização. e à qual serão juntadas oportunamente todos os documentos pertinentes, 
a partir do instrumento convocatório, até o ato final de ata de classificação do vencedor. 
b) Serão juntados oportunamente todos os documentos pertinentes, a partir do instrumento 
convocatório, até o ato final de ata de classificação do vencedor. 
c) Na definição do objeto não será admitida a indicação de características e especificações 
exclusivas ou marcas, salvo se justificada e ratificada pela autoridade competente. 
d) Nenhuma das alternativas acima. 
 
5) (https://www.gabarite.com.br/questoes-de-concursos/7196-questao) João fez compras em quatro 
Shoppings diferentes. Em cada estabelecimento gastou metade do que possuía, e ao sair de 
cada Shopping pagou R$ 2,00 de estacionamento. Se, no final, ainda tinha R$ 8,00, qual era a 
quantia que João tinha antes de sair de casa? (1,0 ponto) 

 
a) R$ 188,00. 
b) R$ 220,00 
c) R$ 204,00 
d) R$ 196,00. 
 
6) (Sesc/RN) Supply Chain Management representa um conjunto de atividades que envolvem as 
atividades de compra, armazenamento, transformação embalagem, transporte, movimentação 
interna distribuição e todo o suporte necessário para que tudo possa acontecer. Assinale 
abaixo a alternativa que não está relacionada ao funcionamento da Cadeia de suprimentos. (1,0 

ponto) 

 
a) É uma metodologia criada para alinhar todas as atividades de produção, armazenamento e 
transporte de forma sincronizada visando a obtenção na redução de custos, minimizar ciclos e 
maximizar o valor percebido pelo usuário final em busca de resultados superiores. 
b) É uma Filosofia integradora para administrar o fluxo total de um canal de distribuição do 
fornecedor até o usuário final. 
c) É o gerenciamento de uma rede independente de negócios envolvidos na previsão incial dos 
produtos e serviços requeridos por clientes externos.  
d) É o esforço de coordenação nos canais de distribuição, através da integração de processos de 
negócios que interligam seus diversos participantes. 
 
7) (Sesc/RN) Conforme a Resolução nº 1.252/2012 do Serviço Social do Comércio - Sesc, prevê 
o procedimento de Registro de Preço. Assinale a opção correta referente ao Registro de 
Preço. (1,0 ponto) 

 
a) O Registro de Preço é o procedimento, precedido de concorrência ou de pregão, que tem por 
objetivo cadastrar o menor preço de bens ou serviços definidos, para os quantitativos, prazos e 
condições previstas no instrumento convocatório, viabilizando a possibilidade de sua aquisição na 
medida das necessidades. 
b) O Registro de Preço realizado por departamento nacional ou regional do Sesc poderá ser objeto 
de adesão por outro departamento da entidade e por serviço social autônomo, desde que não esteja 
previsto no instrumento convocatório. 
c) As aquisições por Registro de Preço poderá ultrapassar 100% dos quantitativos 
d) O pedido de adesão ao Gerenciador e a contratação da aquisição de materiais e ou serviços pelo 
Aderente com o fornecedor deverão ser realizadas durante a vigência do registro de preço ou após o 
encerramento do prazo durante 30 dias. 
 

https://www.gabarite.com.br/questoes-de-concursos/7196-questao
http://www.infoescola.com/administracao_/definicoes-de-cadeia-de-suprimentos/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neg%C3%B3cio
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8) (Sesc/RN) No Art.1º da Resolução nº 1.252/2012 do Serviço Social do Comércio - Sesc, as 
contratações de obras, serviços, compras e alienações do Serviço Social do Comércio - Sesc 
serão necessariamente precedidas de licitação obedecidas as disposições do Regulamento. 
Acerca das modalidades de licitação, assinale a alternativa correta. (1,0 ponto) 

 
a) Convite é a modalidade de licitação quer acontece entre interessados que atuam em ramos 
diferenciados do objeto, escolhidos e convidados em número mínimo de 5(cinco), com antecedência 
de 2 (dois) dias úteis. 
b) Pregão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para aquisição de bens e 
serviços, qualquer que seja o valor estimado da contratação, realizada em sessão individualizada, 
podendo ser presencial ou na internet, com propostas lançadas em editais e divulgadas em jornais. 
c) A concorrência é a modalidade de licitação na qual será admitida a participação de qualquer 
interessado, que na fase inicial de habilitação, comprove possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no instrumento convocatório para a execução e seu objeto.  
d) A modalidade de pregão eletrônico acontece por meio de lances verbais, onde os interessados 
informam os valores estimados não podendo alterar os valores após a divulgação. 
 
9) (Sesc/RN)  As planilhas e fórmulas no Excel são utilizadas para agilizar nas atividades de 
aquisição de materiais. Para tanto, segue abaixo, Tabela 1, composta pela coluna A que 
contém os códigos das categorias dos produtos, coluna B, que contém as nomenclaturas dos 
produtos e coluna C que contém os quantitativos dos produtos. Para calcular o valor médio 
do quantitativo dos produtos, que será exposto na célula C7, assinale a opção referente ao 
resultado do valor médio que deverá conter na célula C7. Referente ao quantitativo dos 
produtos. (1,0 ponto) 

 
 
Tabela 1 

 
A B C 

1 
Código da 
categoria Produto Quantitativo 

2 01.02 Caneta 20 

3 01.04 
Papel A4 
(resma) 100 

4 01.06 Glipes (caixa) 35 

5 01.10 Grampeador 10 

6 01.03 Caderno 5 

7 Valor médio ? 

 
a) 85 
b) 34 
c) 170 
d) 850 
 
10) (https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursosquestões) A ortografia é a parte da língua 
responsável pela grafia correta das palavras. Assinale a alternativa INCORRETA quanto a 
ortografia das palavras. (1,0 ponto) 

 

a) O bazar benificiente agradou a todos. 
b) Há muito tempo que não vejo Maria. 
c) Trata-se de uma questão muito mal resolvida. 
d) Preciso analisar o motivo da discussão. 
 

 

 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-
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PROCESSO SELETIVO  

 
CARGO E UNIDADES: Analista Contábil 

(Natal e Grande Natal) 

 
 

Atenção Candidato, 
 
 

 Esse é o anexo de CONFERÊNCIA DO GABARITO. Ele não tem validade oficial para o 

certame, servindo apenas para facilitar seu acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial 

Preliminar do Sesc/RN. 

 Para isso, anote abaixo o Gabarito da sua prova, conforme CAMPO DE RESPOSTAS 

OFICIAL. 

 Certifique-se de estarem idênticos. 

 Confira os documentos que serão divulgados no site oficial do Sesc/RN, no dia agendado para 

a divulgação do Gabarito Oficial Preliminar e compare seu Gabarito com o Gabarito da Prova 

realizada.  

 Lembre-se que “Se do exame de recursos resultar na anulação de questão(ões), a pontuação 

correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido. E se houver alteração do gabarito oficial preliminar, 

por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial 

definitivo”.  

 Visualize o Quadro de Notas que será divulgado no site e continue acompanhando as demais 

etapas.  

  

 Boa sorte! 

 

CAMPO DE RESPOSTAS - CANDIDATO 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

RESPOSTAS           

 
Este Campo de Respostas tem o intuito EXCLUSIVO de facilitar ao candidato o acompanhamento/verificação do 

Gabarito Oficial Preliminar, não sendo permitida a utilização para qualquer outro fim. 
 
 

 

CARGO E UNIDADES: Analista II - Compras 

(Natal e Grande Natal) 
 
f 

 
 

 
Essa folha poderá ser levada com o candidato 

 
 


