
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS:

01. Podemos afirmar que a Administração de Recursos Materiais tem como um de seus objetivos 
a realização de uma classificação bem qualificada para que isso se reflita em uma gestão de alta 
qualidade.

02. Pode-se  afirmar  que  são  atividades  típicas  de  Administração  de  Recursos  Materiais  a 
armazenagem, a conservação, o controle e a movimentação.

03. Considerando os diferentes interesses das diversas áreas da empresa, podemos afirmar que 
isso  não  causa  nenhum tipo  de conflito  interno tendo  em vista  que  o  interesse  de  lucro  da 
organização é o objetivo final.

04. Podemos afirmar que umas das condições conflitantes na gestão de estoques seria a busca 
de satisfação do cliente através de altos estoques de materiais.

05.  Considerando a política  de estoques,  pode-se afirmar  que a empresa sempre terá  como 
objetivo,  investir  a  menor  quantidade  de  capital,  sem  que  isso  possa  de  alguma  forma 
comprometer o atendimento das necessidades de suprimentos.

06.  Na gestão  de  estoques  a  previsão  para  o  período  seguinte  torna-se  uma  técnica  a  ser 
aplicada para melhorar a quantidade a ser adquirida, podendo ser adotada a demanda de um ou 
mais períodos anteriores.

Considerando  o  consumo  de  determinado  item  de  uma  empresa  em  2013,  responda  as 
afirmativas a seguir:

Mês Unidade
Janeiro 125
Fevereiro 120
Março 130
Abril 135
Maio 140
Junho 142
Julho 145
Agosto 150
Setembro 145
Outubro 160
Novembro 170

Acerca da situação hipotética acima julgue os itens 7 a 9.

07. Se em setembro de 2013, fosse adotado o método do último período para o consumo de 
outubro de 2013, essa previsão teria sido superior a 140 unidades.



08. Caso a empresa tivesse por interesse administrativo em definir o consumo para o mês de 
novembro utilizando para isso, o método da média móvel ponderada, aplicaria maiores pesos para 
os meses de janeiro, fevereiro e março e menores pesos para os meses de setembro, outubro e 
novembro para diminuir as distorções.

09. Se para o mês de Dezembro de 2013 a empresa quisesse aplicar o método da média móvel  
considerando cinco períodos, com o intuito da previsão de consumo, a quantidade a ser adquirida 
para o mês de Dezembro seria de 130 unidades.

10. Com  relação  ao  consumo,  podemos  considerar  que  a  sazonalidade  quando  o  consumo 
apresenta variação irregular com picos de consumo em períodos específicos.

Gabarito
01. C 
Comentário:  não só a classificação qualificada, mas um conjunto de ações administrativas vão 
corroborar para a qualidade da gestão de materiais de qualquer empresa.

02. C 
Comentário: São  atividades  típicas  de  Administração  de  Recursos  Materiais:  Classificação, 
Armazenagem, Conservação, Compra, Coordenação e Movimentação.

03. E 
Comentário: Os conflitos surgem em função justamente das influências internas, onde um setor 
pode desejar  maior  quantidade de materiais  e outro pode tentar  influenciar  na obtenção das 
menores quantidades de materiais, esses conflitos devem ser administrados de coerente, optando 
por uma quantidade adequada de materiais, considerando a capacidade de armazenagem e a 
demanda de mercado.

04. C 
Comentário: A política de estoques que determine uma quantidade maior ou menor de estoques 
pode  influenciar  na  satisfação  do  cliente,  tendo  em vista  que  se  a  empresa  mantém baixos 
estoques, pode faltar o material, e assim criar a insatisfação do cliente.

05. C 
Comentário:  Como afirma a questão é  objetivo  da administração minimizar  os  investimentos 
realizados em estoques, sem comprometer a cadeia de suprimento de materiais.

06. C 
Comentário: estabelecer a previsão de consumo torna-se fundamental na gestão de estoques.

07. C 
Comentário: O método do último período utiliza apenas a informação da quantidade consumida 
no mês em referência, assim sendo esta assertiva está correta.

08. E
Comentário:  O método da média móvel ponderada aplica pesos maiores para os meses mais 
recentes e pesos menores ao meses mais antigos, diferentemente da afirmativa apresentada na 
questão.



09. E
Comentário:  A resposta  estaria  considerando os  cinco primeiros  meses,  quando  o  correto  é 
aplicar sempre os últimos períodos (os meses) informados na tabela, assim sendo a resposta 
correta seria de 154 unidades.

10. E
Comentário: O consumo sazonal apresenta variação regular com picos em períodos específicos.


