
ADMINSTRAÇÃO DE RECURSOS E MATERIAIS

01.  Uma empresa que pretende diminuir os custos realizados com os estoques, basta que para
isso, consiga reduzir os custos dos pedidos e o tempo de guarda dos materiais armazenados em
estoque, para que o objetivo seja alcançado.

02. Considerando os custos de armazenagem, podemos afirmar que a manutenção de materiais
obsoletos ou inservíveis em estoque aumentam os custos de armazenagem.

03. Se afirmarmos que em uma política de estoques, uma empresa opta pela manutenção de
estoque zero, assim mesmo a empresa continuará possuindo custos de estoques.

04. Com relação a Curva Dente de Serra, podemos afirmar que dentre outras informações ele
permite identificar o consumo em um determinado período.

05. Visando realizar uma gestão de estoque altamente qualificada o gestor não deve permitir que
um item de estoque chegue a quantidade zero, pois isso poderá significar em algum momento a
ruptura de estoque.

06. Considerando uma necessidade extrema pelo atraso na entrega de um item do estoque, neste
caso é recomendada a utilização do estoque mínimo.

07. Para a realização do cálculo do Estoque de Segurança, necessitamos de uma informação
básica que seria o tempo de reposição, que podemos obter considerando o momento em que se
identifica a necessidade de ressuprimento e a emissão do pedido ao fornecedor.

08. Estoque  máximo  é  representado  pela  soma  do  Estoque  de  Segurança  mais  o  Lote  de
Compras.

09. Se uma empresa utiliza o ponto de pedido com o objetivo obter melhor qualidade na reposição
de estoques, o consumo mensal de um item é de 420 unidades, o período de reabastecimento é
de 5 dias e o estoque mínimo é de 5 dias de consumo, podemos afirmar que o ponto de pedido do
item é de 140 unidades.

10. Ainda sobre o ponto de pedido, considerando que uma empresa possui um estoque mínimo de
10 dias, um tempo de reposição de 3 dias e um consumo mensal de 720 unidades, podemos
afirmar que o ponto de pedido será inferior a 310 unidades.

GABARITO

01. E
Comentário: O  que  varia  os  custos  de  armazenagem são  o  capital  investido)  quantidade  e
tempos de armazenagem e não custo do pedido.

02. C
Comentário:  Resposta  correta,  pois  os  o  que  alteram  os  custos  de  armazenagem  são  a
quantidade e tempo de armazenagem, que são considerados os custos variáveis.



03. C
Comentário: Pois a existência ou não de itens em estoque, não elimina os custos dos estoques,
apenas o reduz, pois nos estoque temos custos fixos e custos varíáveis, sendo que os custos
fixos continuarão existindo com a existência ou não de itens em estoques.

04. C
Comentário: pois é através do gráfico Dente de Serra que podemos conseguir informações do
tipo: consumo; reposição; estoque de segurança o ponto de pedido, dentre outras informações
consideradas importantes.

05. C
Comentário:  Caso ocorra alguma demanda nesta situação, a empresa não terá condições de
atende-la, assim apresentando uma ruptura de estoque.

06. C
Comentário:considerando que estoque mínimo é a mesma coisa que estoque de segurança, o
mesmo deverá ser utilizado em situações de aumento de demanda, atraso na entrega ou até
mesmo em uma situação que o controle de qualidade devolveu um lote de compras não adequado
aos padrões exigidos pela empresa.

07. E
Comentário: O tempo de reposição é calculado considerando a constatação da necessidade de
ressuprimento e o recebimento dos materiais na empresa compradora.

08. C
Comentário:  Considerando que o Estoque Máximo é toda a capacidade de armazenamento, e
que o Estoque de Segurança é o mesmo que Estoque Mínimo, a soma deste com o Lote de
Compras resultará do Estoque Máximo.

09. C
Comentário: Basta aplicar a fórmula (PP=C.Tr + Emin.)
Onde:
PP = Ponto de Pedido
C = Consumo
Tr = Tempo de Reposição
Emin = Estoque Mínimo

Primeiramente deve-se dividir 420 por 30 para achar o valor dia = 14, que multiplicado por 5 que
resultaria no valor de 70, este valor deve ser acrescido do Estoque de segurança que é composto
por 70 itens, total = 140

10. E
Comentário: Aplicando a fórmula do ponto do pedido, este seria quanto atingir a 312 unidas, logo
a resposta não pode ser inferior a 310.


