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1) Na gestão de materiais e estoques, considere um item que passou por todo o processo de
produção, mas ainda não foi vendido. Um item dessa natureza é classificado, quanto ao tipo
de estoque, como:
a) Produtos acabados.
b) Produtos em processo.
c) Matéria-prima.
2) A política de estoques tem como objetivo básico não deixar faltar material, o que, se ocorrer,
implica perdas financeiras irrecuperáveis. A política preocupa-se, essencialmente, com:

3) Com relação aos objetivos da administração de materiais, marque “V” ou “F”
[

] Identificar os itens obsoletos e defeituosos em estoque, para eliminá-los.

[
] Fornecer bases concretas para elaboração de dados ao planejamento de curto, médio
e longo prazo das necessidades de estoque.
[
] Reduzir custos e garantir que os materiais corretos estarão no lugar certo, ao tempo
certo e, ainda, que os recursos à disposição da organização serão utilizados da forma mais
racional / produtiva possível.
4) Quais são os objetivos da administração de materiais e comente.
5) A Administração de Materiais é definida como sendo um conjunto de atividades desenvolvidas
dentro de uma empresa, de forma centralizada ou não, destinadas a suprir as diversas
unidades. Quais são os Subsistemas de Materiais, comente.
6) Estoque é todo recurso disponível que a empresa pode utilizar, em determinado momento,
para a transformação de um bem. Quais são as funções do Controle de Estoques.
7) Para uma eficiente gestão de estoques, é importante calcular a previsão de consumo para os
períodos seguintes. Entre os métodos de previsão de consumo, o método da média móvel
tem a DESVANTAEM de:
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8) O consumo de determinado item de estoque foi acompanhado durante 6 meses, de acordo
com a tabela a seguir.
Mês

Para prever a demanda do sétimo mês, o analista decidiu
Consumo usar, isoladamente, 3 métodos:

1

500

1-média móvel simples para 4 períodos;

2

400

2–média móvel simples para 3 períodos; e

3

300

3–média móvel ponderada para 3 períodos, assumindo-se os

4

400

pesos 0,5 para o período mais recente, 0,3 para o período

5

200

anterior e 0,2 para o período restante.

6

100

Se a demanda real do sétimo mês foi 200 unidades, faça a análise dos três métodos apresentados.
9) Em um sistema de materiais tradicionalmente organizados, as responsabilidades do
almoxarifado incluem:
10) Com relação à manutenção de estoques nas organizações, analise e coloque “V” ou “F”:
[

] As organizações possuem estoques para se proteger da incerteza.

[

] As organizações possuem estoques para dar suporte a um plano estratégico.

[

] As organizações possuem estoques para obter vantagens da economia de escala.

11) Relacione as colunas, e depois assinale correta nas alternativas abaixo. Alguns números
poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser utilizados.
1. Estoques em trânsito.
2. Estoques em consignação.
3. Estoques de produtos em processo.
4. Estoques de materiais.
5. Estoques de produtos acabados.
6. Estoque de materiais diretos e/ou indiretos.
[ ] Muitas pessoas usam a expressão “produtos que estão no meio da fábrica” para designálos.
[

] Para revenda.

[

] Componente de alta tecnologia ou um pedaço de madeira.

[

] Continuam sendo propriedade do fornecedor até que sejam vendidos.

[

] São todos os itens utilizados nos processos de transformação em produtos acabados.

[ ] Correspondem a todos os itens que já foram despachados de uma unidade fabril para
outra.
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12) Uma das principais funções do estoque é:
13) Pode-se conceituar previsão de consumo como:
14) Uma eficiente administração de materiais pode ser o diferencial competitivo de uma empresa
em relação às suas concorrentes. Problemas como falta ou excesso de estoque podem custar
muito caro às empresas. E, para um gerenciamento bom da área, vários aspectos devem ser
levados em consideração. Nesse sentido, assinale a opção incorreta acerca da administração e
do dimensionamento de estoques.
a) Ao manter um alto estoque de matéria-prima, uma empresa pode obter descontos pelas
compras em grande quantidade; contudo, isso redunda em uma imobilização de recursos
que pode prejudicar seu fluxo financeiro imediato.
b) A existência de um alto estoque de produtos acabados faz que o tempo de entrega seja
reduzido; porém, acarreta maior custo de armazenagem para empresa.
c) Um alto estoque de matéria-prima minimiza o risco da falta de insumos para a produção,
mas pode trazer prejuízos à empresa devido à obsolescência no decorrer do tempo.
d) Um alto estoque de produtos acabados não traz satisfação aos clientes da empresa, na
medida em que estes terão de esperar mais tempo para receberem seus pedidos.
15) As funções básicas da Administração de Materiais são:

16) O planejamento de estoques depende de adequada previsão de consumo. A esse respeito,
considere o consumo de determinado material apresentado na tabela a seguir.
Janeiro

50

Fevereiro

55

Março

60

Abril

80

Maio

98

Junho

86

Considerando as informações acima, julgue os seguintes itens “V” ou “F”
[
] De acordo com o método da média móvel para quatro períodos, a previsão de
consumo do referido material, para julho, é inferior a 86 unidades.
[
] Com base no método do último período, a previsão de consumo desse material para
julho é de 86 unidades.
[
] Se for utilizado o método da média móvel ponderada, serão atribuídos pesos apenas
para os dados de abril, maio e junho.

humbeto@humbertoarantes.com.br _________ www.humbertoarantes.com.br

Página 3

