
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01.  O método de previsão da demanda de reposição de estoque pela média fornece o mesmo 
resultado do método pela média ponderada.

02.  O método de previsão da demanda de reposição de estoque pelo último período fornece o 
mesmo resultado do método pela média.

03. O método de reposição de estoques conhecido como duas gavetas é também conhecido 
como de quantidades fixas.

04. A função preventiva é a mesma que a corretiva.

05. A função preditiva é a mesma que a preventiva.

06. Função corretiva é aquela em que se estuda a peculiaridade da situação.

07. O número de acurácia é calculado através da divisão do total de itens pelo número de itens 
corretos, após o inventário.

08.  O  protocolo  possui  quatro  atividades  principais,  recebimento,  classificação  registro  e 
movimentação.

09. Arquivo especial é aquele que possui suporte diferente do papel.

10.  Quando  um  documento  passa  de  sigiloso  a  ostensivo,  dizemos  que  o  mesmo  foi 
desclassificado.

GABARITO

01. E
Comentário: Os três métodos até podem coincidir, mas esta não é a regra e inclusive, dificilmente 
coincidirão.

02. E
Comentário: Vide 1.

03. C
Comentário: Conforme a literatura em geral no ramo da administração.

04. E
Comentário:  A corretiva  é  a  que  espera  o  fato  para  consertar.  A preventiva  trabalha  com a 
prevenção e a preditiva, de certa forma é preventiva , no sentido coloquial, mas tecnicamente , ela 
valia o caso, sem parâmetros fixos.

05. E
Comentário: Vide 4.



06. E
Comentário: Na corretiva, espera-se que o produto ou máquina apresente o defeito para efetuar 
a correção. na preventiva se trabalha com valores pré-determinados e na preditiva avalia-se a 
peculiaridade da situação.

07. E
Comentário: Inverta a ordem dos elementos descritos da divisão.

08. C
Comentário: Conforme Marilena Leite Paes.

09. C
Comentário: Conforme ditames da Arquivologia.

10. C
Comentário: Conforme terminologia arquivística fornecida pelo CONARQ.


