
Administração de Recursos de Materiais

01. Considerando que uma empresa opte pelo método de avaliação PEPS, pode-se afirmar que 
os valores que ficarão no estoque serão os mais antigos.

02.  Considerando os dados da movimentação acima podemos afirmar que o estoque final em 
27/11, aplicando o método PEPS será de R$ 310,00.

03.  Caso esta empresa opta-se pela aplicação do método UEPS, o saldo no estoque final em 
27/11 seria de R$ 250,00.

04. Considerando a fabricação de uma mesa de madeira, podemos afirmar que a classificação da 
lixa utilizada para deixar a madeira lisa seria matéria prima.

05. Os inventários periódicos são aqueles em que ocorrem a interrupção do processo operacional 
e se realizam a contagem de todos os itens do estoque.

06. A partir do momento que se decide realizar um inventário do estoque pode ser necessária a 
realização  do  Cut-off,  que  significa  o  ponto  a  partir  do  qual  os  itens  do  estoque  serão 
inventariados.

07. O que pode ser considerado um fato de dificuldade para a realização de uma boa compra é a 
existência  vários  fornecedores,  possuindo  materiais  similares  e  praticamente  com  a  mesma 
qualidade.

08. Numa moderna do profissional de compras, ele deve ter um comportamento onde a realização 
da compra seja um ótimo negócio tanto para sua empresa quanto para o vendedor também, pois 
na visão moderna do mercado ambos devem sair ganhando.

09. A SCM (Supply Chain Management) tem forte destaque no seu foco que é o cliente.

10.Considerando a necessidade de realizar um compra mais enxuta, uma organização solicita que 
seu  administrador  realize  a  compra,  pelo  método  do  Lote  Econômico  de  Compras  (LEC), 
utilizando para tal as seguintes informações: o item possui uma demanda de 2.000 unidades por 
ano, com o custo do pedido no valor de R$ 40,00 e o custo de manutenção do estoque é de R$ 
4,00 por item. Neste caso o LEC seria de 200 unidades.

Gabarito

01. E 
Comentário: O método PEPS significa o Primeiro que Entra é o Primeiro que Sai, logo eliminam-
se os itens mais antigos do estoque, permanecendo os mais recentes.

Considerando as informações abaixo, responda as questões de 02 e 03

Data  Movimentação
01/11  Estoque Inicial de 80 unidades ao valor unitário de R$ 2,00
05/11  saída de 30 unidades
13/11  entrada de 100 unidades ao valor unitário de R$ 3,00
22/11  entrada de 70 unidades ao valor unitário de R$ 4,00
27/11  saída de 120 unidades



02. E 
Comentário: Considerando a movimentação ocorrida sobrariam no estoque:
30 unidades a R$ 3,00 = 90,00
70 unidades a R$ 4,00 = 280,00
Total = R$ 370,00

03. C 
Comentário:  O saldo em 27/11 utilizando o método UEPS seria de
50 unidades a R$ 2,00 = 100,00
50 unidades a R$ 3,00 = 150,00
Total = R$ 250,00

04. E 
Comentário: a matéria prima neste caso seria a madeira, a lixa será classificada como material 
auxiliar, que é aquele utilizado na transformação da matéria prima.

05. E
Comentário: os inventário em que se realizam a contagem de todos os itens do estoque é o 
inventário anual ou inventário geral, onde busca-se identificar o percentual de acurácia do mesmo.

06. E
Comentário: é justamente o inverso, o cut-off significa que a partir do corte os itens do estoque 
não serão mais inventariados.

07. E
Comentário: A existência de vários fornecedores com produtos similares, tornam este fator um 
facilitador para a realização de uma boa compra, pois o comprador terá vários parâmetros de 
comparação, para a realização da melhor compra possível.

08. C
Comentário: não  existe  mais  a  visão  antiga  de  que  somente  um  devia  levar  vantagem  na 
transação, atualmente a visão é de que ambos possam sair ganhando gerando uma economia 
mais sustentável a longo prazo.

09. C
Comentário: Esse novo conceito na cadeia de suprimentos, no qual as organizações buscam 
obter vantagens competitivas, com foco no cliente, integração competitiva entre outros fatores a 
serem considerados.

10. C
Comentário:  Neste caso deve-se aplicar a fórmula do LEC
Raiz Quadrada de: 2 multiplicado por D multiplicado por Cp dividido por Ce

Onde:
D = Demanda
Cp = Custo do Pedido
Ce = Custo Unitário de Estocagem

Assim teríamos que calcular a raiz quadrada de 40.000 que seria 200 unidades.




