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QUESTÃO 12 – RACIOCÍNIO LÓGICO 
A negação da proposição “Os debêntures são resgatados no futuro ou são vendidos” é 
CORRETAMENTE expressa por:  
A) “Os debêntures não são resgatados no futuro nem são vendidos”.  

B) “Os debêntures não são resgatados no futuro e não são vendidos”.  

C) “Os debêntures são resgatados no futuro e não são vendidos”.  

D) “Os debêntures não são resgatados no futuro ou não são vendidos”.  
 

Gabarito preliminar A 

Análise: A questão trata da negação da proposição composta utilizando o conectivo lógico da 

disjunção “ou” e segundo a lei de De Morgan deverá ser negado cada proposição simples e trocado 

o conectivo para “e”. 

A alternativa B abarca essa análise. 

Nestes termos solicito a alteração do gabarito preliminar 

 

QUESTÃO 31 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Uma dada empresa consome por mês 1.000 unidades de uma determinada peça utilizada por suas 
máquinas. O custo de armazenagem por peça por mês é de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta 
centavos) e o custo de cada pedido de compras é de R$ 5,00 (cinco reais). O preço unitário de cada 
peça é de R$ 10,00 (dez reais).  
Tomando por base esses dados, analise as afirmativas a seguir relativas ao lote econômico de 
compras para essa determinada peça, considerando que (i) o consumo mensal é determinístico e 
com uma taxa constante e (ii) a reposição é instantânea quando os estoques chegam ao nível zero.  
I- O lote econômico de compra é de 200 unidades por pedido.  

II- O preço unitário de compra das peças não é usado para o cálculo do lote econômico.  

III- O número total de pedidos por mês é de cinco, considerando-se o lote econômico de compra 
calculado.  
 
Estão CORRETAS as afirmativas:  
A) I, II e III.  

B) II e III apenas.  

C) I e III apenas.  

D) I e II apenas.  
 

Gabarito preliminar A 



Análise: A assertiva II - O preço unitário de compra das peças não é usado para o cálculo do lote 

econômico é falsa, pois o preço unitário faz parte do cálculo do LEC – Lote Econômico de Compras 

conforme a fórmula: 

LEC =  

Sabendo-se que:  

A alternativa C abarca a análise das assertivas. 

Nestes termos solicito a alteração do gabarito preliminar 

 

QUESTÃO 38 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Os órgãos públicos têm competência para receber, registrar, distribuir, controlar e expedir toda 
correspondência, bem como o expediente das repartições e dos estabelecimentos públicos. Essas 
correspondências são denominadas Correspondência Oficial e classificadas segundo a natureza do 
assunto.  
Assinale a alternativa que apresenta a classificação CORRETA da correspondência oficial.  
A) Secreta, reservada, pública e comercial.  

B) Confidencial, reservada, comercial e pessoal.  

C) Secreta, confidencial, privada e pública.  

D) Secreta, confidencial, reservada e ordinária.  
 

Gabarito preliminar D 

Análise: A lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, conhecida como a Lei de Acesso à Informação 

– LAI, atualizou os graus de sigilo da natureza dos documentos mantendo apenas ultrassecreto, 

secreto e reservado. 

Da Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de Sigilo 

Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em 

razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser 

classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada. 

Portanto a questão ficou sem resposta correta. 

Nestes termos solicito a anulação da questão. 


