
CONCURSO PÚBLICO 
CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns  
Gerais de São Paulo 

INSTRUÇÕES
01- Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 

indicado pelo fiscal da sala; 

02- Não é permitido a consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras, bips, 
telefones celulares, devendo mantê-lo DESLIGADO, ou qualquer outro material; 

03- Durante a prova, o (a) candidato (a) não deve levantar-se nem comunicar-se com outros (as) candidatos (as), é 
proibido fumar; 

04- A duração da prova é de 04 (QUATRO) horas, já incluído o tempo destinado à identificação - que será feita no 
decorrer da prova - e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO); 

05- Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao banheiro, devendo no percurso permanecer absolutamente 
calado;

06- O caderno de provas consta de 40 (QUARENTA) questões objetivas de múltipla escolha. Leia atentamente e 
marque apenas uma alternativa; 

07- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) 
candidato (a) deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido; 

08- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir; 

09- O candidato mesmo terminando a prova deverá permanecer na sala de provas por 90 (noventa) minutos, e somente 
após este período poderá sair da sala, e levando o caderno de provas apenas com 30 (trinta) minutos para o 
encerramento das provas escritas, devendo obrigatoriamente devolver ao fiscal o Cartão Respostas, devidamente 
assinado no verso. 

10- Em nenhuma hipótese a Consulplan informará o resultado por telefone; 

11- É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa da 
Consulplan Consultoria Ltda.; 

12- Deve-se marcar no GABARITO/FOLHA DE RESPOSTAS apenas uma opção em cada questão, com caneta azul ou 
preta, SEM RASURAS, SEM AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada; 

13- A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções, poderá implicar na 
anulação da prova do (a) candidato (a); 

RESULTADOS E RECURSOS
- O gabarito oficial será divulgado no endereço eletrônico da organizadora Consulplan Consultoria

www.consulplan.net e no site da CEAGESP www.ceagesp.gov.br , a partir das 13:00 horas do dia subseqüente a
prova aplicada. 

- Os recursos deverão ser apresentados conforme determinado no item 11 do Edital 001/2006, não esquecendo, 
principalmente dos seguintes aspectos: 

a) Caberá recurso contra questões das provas e contra erros ou omissões no gabarito, até 02(dois) dias, após divulgação 
do gabarito. 

b) A decisão proferida pela Banca Examinadora tem caráter irrecorrível na esfera administrativa, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais. 

c) Os recursos devem ser datilografados ou digitados, devendo ser uma folha para cada questão recorrida, até 02(dois) 
dias úteis após divulgação do gabarito oficial. 

d) Os recursos devem ser enviados obrigatoriamente para a organizadora Consulpan Consultoria via e-mail: 
atendimento@consulplan.com, ou via fax: (32) 37214216, ou ainda via postal (ECT), apenas sedex, para o endereço 
da organizadora: Consulplan Consultoria, Rua Judith Pompei, nº 02 – Bairro Augusto Abreu – Muriaé – MG, 
CEP 36880-000. 

e) Serão rejeitados os recursos não fundamentados e os que não contiverem dados necessários à identificação do 
candidato. Serão rejeitados também recursos enviados pelo correio, fax, ou qualquer outro meio que não previsto no 
Edital. 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2006
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
É

         
A gente quer calor no coração 

A gente quer suar, mas de prazer 
A gente quer é ter muita saúde 
A gente quer viver a liberdade 
A gente quer viver felicidade 

É a gente não tem cara de panaca
                                                         A gente não tem jeito de babaca... (Trecho da canção de Luiz Gonzaga Jr.)

                  
01) “A gente quer calor no coração”. As palavras grifadas falam de: 

A) Todas as pessoas em geral.    D) Pessoas que trabalham muito. 
B) Apenas quem está lendo o texto.    E) Pessoas que não querem trabalhar. 
C) Apenas do autor do texto. 

02) Os cincos primeiros versos do texto mostram: 
A) revolta  B) alguns pedidos C) insatisfação  D) tristeza  E) um sonho 

03) “A gente quer suar, mas de prazer.” Normalmente, o suor está ligado à (ao): 
A) prazer  B) festa   C) trabalho  D) esporte  E) calor 

04) O texto trata de várias reivindicações feitas em nome do povo. São elas: 
A) segurança, saúde e lazer     D) lazer, moradia e saúde 
B) educação, saúde e moradia    E) trabalho digno, lazer e moradia 
C) saúde, educação e segurança 

05) O uso das gírias “panaca” e “babaca” mostram: 
A) Que as pessoas estão conformadas.   D) O compromisso com o cidadão. 
B) Que as pessoas não estão conformadas.   E) A falta de segurança das pessoas. 
C) Falta de respeito com quem lê o texto. 

06) “gente saudável, gente feliz.” Abaixo, a palavra grifada que NÃO mostra qualidade é: 
A) cara de panaca      D) lugar limpo
B) trabalhador responsável     E) ajudante pontual
C) ótima limpeza   

07) A pontuação está correta em:
A)   _ Por que você não chega na hora certa!   D) O trabalho é de grande responsabilidade?  
B)   _ Quem te trouxe aqui?     E) Você, venceu. 
C)   _ Quero que esteja aqui amanhã? 

08) “É a gente não tem cara de panaca.” A vogal “e” foi acentuada INCORRETAMENTE em:
A) O trabalho é bom para o homem.    D) Não cumpriu seus deveres é ainda quer elogios! 
B) É difícil dizer certas coisas.     E) É de grande valor o seu trabalho. 
C) A limpeza é sua responsabilidade. 

09) Em “felicidade” o “c” tem som de “s”. Marque a palavra que foi escrita de forma errada: 
A) circo  B) sociedade  C) socegado  D) social  E) cidade 

10) A oração em que existe erro é:
A) Nós estamos felizes com o emprego.   D) Nós precisamos da sua ajuda. 
B) A gente, a cada dia, sentimos inúteis.   E) A gente está muito feliz. 
C) A gente quer mudanças. 

TEXTO II: 
“A ocasião faz o ladrão?”

 G.B.P. – Funcionária do metrô de São Paulo 
 ...entre suas funções, recolhe roupas doadas para os pobres. Trabalhando solitariamente numa sala, encontrou 
US$ 400 no bolso de um casaco que lhe foi entregue. 
 Passou o dinheiro a seu chefe, que aguarda o verdadeiro dono. 
 ( * ) US$ 400 correspondia um pouco mais que o dobro do salário da funcionária, na época. 

(Isto É, “O bloco dos honestos”) 

11) De acordo com o texto II, a ocasião fez o ladrão? 
A) Sim, porque o chefe ficou com o dinheiro.   D) Não, porque a polícia de São Paulo é rígida. 
B) Não, porque a funcionária foi honesta.   E) Sim, porque as roupas eram dos pobres. 
C) Não, porque ela era funcionária do metrô de São Paulo. 
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12) “Trabalhando solitariamente numa sala...” A funcionária estava sozinha trabalhando porque... 
A) ela não gostava de conversar com as pessoas.   
B) sofria de depressão.      
C) o seu trabalho tinha que ser feito às escondidas. 
D) para realizar aquele trabalho era necessário apenas uma pessoa. 
E) ela só aceitava trabalhar sozinha. 

13) “400 dólares correspondia a uma pouco mais que o dobro do salário da funcionária,...” Esse trecho mostra 
que:
A) O salário da funcionária correspondia ao salário ganho pela sua classe. 
B) Havia a possibilidade do ganho fácil de uma quantia boa em dinheiro, para ela.    
C) O valor em dinheiro que estava no casaco era pouco diante do seu salário. 
D) O salário da funcionária corresponde ao dobro do valor achado no casaco. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

14) Podemos encontrar um erro de concordância em: 
A) A vida é cheia de sonhos e ilusões.   D) Lute e conquiste seus objetivos! 
B) A recompensa do bom trabalho é certa.   E) A perseverança é uma virtude. 
C) Todos estamos feliz com o seu emprego. 

15) O grupo de palavras em que há um erro de acentuação é: 
A) compromísso, saúde, saída    D) história, pátio, série 
B) inteligência, céu, enjôo     E) idéia, própria, impossível 
C) prudência, caráter, já 

MATEMÁTICA
16) O resultado de  2 – (4) – 1 fica entre qual dos números abaixo? 
      A) -1 e 0        B) 0 e 1        C) 2 e 3        D) 3 e 4        E) 1 e 2 

17) Qual é a solução da equação x – 5 = – 7, em Z (conjunto dos números inteiros): 
      A) x = 2       D) x = 0       

B) x = - 2       E) Nenhuma das respostas anteriores. 
C) x = -12           

18) Márcia e Rodrigo decidiram juntar seus selos e iniciar uma coleção em dupla. Juntos eles têm 1200 selos. Márcia 
tinha 300 selos a mais que Rodrigo. Com quantos selos Rodrigo contribuiu para iniciar a coleção? 

      A) 400       D) 460       
B) 430       E) Nenhuma das respostas anteriores. 
C) 450                

19) Sebastião gastou a quarta parte de seu salário com aluguel e a terça parte com alimentação, água e energia elétrica. 
Restaram ainda R$ 400,00. Qual é o salário de Sebastião? 

      A) R$ 950,00          D) R$ 973,00   
B) R$ 905,00      E) Nenhuma das respostas anteriores. 

      C) R$ 960,00              

20) Pedro foi passear no sítio de seu avô. Lá havia galinhas e porcos. Em determinado momento, Pedro disse: “Aqui há 
13 animais e um total de 36 pés”. Quantas galinhas e quantos porcos havia no sítio naquele momento? 

      A) 5 galinhas e 8 porcos     D) 8 galinhas e 6 porcos 
      B) 7 galinhas e 6 porcos     E) 3 galinhas e 10  porcos
      C) 8 galinhas e 5 porcos 

21) A área de uma região retangular é de 450cm2. A medida da largura é a metade da medida do comprimento. Qual é a 
medida do comprimento e da largura, respectivamente? 

      A) 15cm e 30cm        D) 30cm e 15cm     
B) 12cm e 24cm            E) Nenhuma das respostas anteriores. 
C) 28cm e 14cm               

22) Em uma indústria, o custo em reais para a produção de x toneladas de vigas de metal é dado pela fórmula:            
C = 20 + 60x – 0,75x2. Qual o custo para que sejam produzidas 10 toneladas de vigas?

      A) R$ 550,00       B) R$ 500,00       C) R$ 545,00       D) R$ 5000,00       E) R$ 54,50 

23) Anderson tem 18 anos e Luciana, 15. Daqui a quantos anos o produto de suas idades será igual a 378?      

      A) 2 anos        B) 5 anos        C) 10 anos        D) 12 anos        E) 3 anos 
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24) A soma das idades de n pessoas é 468 anos. Se aumentarmos 3 anos à idade de cada pessoa, a nova soma será 573 

anos. Então n vale:
      A) 27        B) 33        C) 31        D) 29        E) 35 
    
25) Qual dos cinco números relacionados abaixo não é um divisor de 1015?
      A) 25        B) 50        C) 64        D) 250        E) 75 

26) Marque a opção verdadeira: O produto de dois números naturais primos:
      A) nunca é primo      D) nunca é múltiplo de 5 
      B) nunca é par      E) impossível de responder
      C) nunca é ímpar 
27) Em um triângulo retângulo, o perímetro é de 48cm e um dos catetos mede 12cm. A altura relativa à hipotenusa 

mede:
      A) 9,6 cm        B) 8,4 cm        C) 15 cm        D) 7,2 cm        E) 10,5 cm 

28) Uma pesquisa sobre peças com defeitos foi realizada em uma fábrica de pratos. Em um lote de 600 peças, constatou-
se que 30 estavam com defeito. Qual o percentual de peças defeituosas?

      A) 50%        B) 15%        C) 5%        D) 20%        E) 95% 

29) Um comerciante comprou uma mercadoria por R$ 120,00 e a vendeu por R$ 126,00. Seu lucro foi de:
      A) 4%        B) 6%        C) 5%        D) 8%        E) 4,76% 

30) Adriana decidiu colocar carpete em seu consultório que mede 4,5m por 3,5m. O preço do metro quadrado do 
carpete é de R$ 14,00. Quanto Adriana vai pagar?

      A) R$ 220,00       B) R$ 200,00       C) R$ 222,00       D) R$ 220,50       E) R$ 250,00 

CONHECIMENTOS GERAIS
31) Observe as assertivas abaixo: 

I. O programa de ração animal da CEAGESP utiliza as sobras orgânicas incompatíveis ao consumo humano, mas em 
condições de aproveitamento para o consumo animal. 

II. O programa de Reciclagem da CEAGESP considera o lixo como fonte de riqueza. 
III. A CEAGESP mantém a maior rede pública de armazéns, silos e graneleiros do Estado de São Paulo. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
A) I        B) II          C) I e II       D) II e III      E) I, II e III 

32) As eleições em outubro de 2006 será realizada em que níveis governamentais? 
A) Municipal e federal     D) Federal e judiciário 
B) Municipal e estadual     E) Nenhuma das respostas anteriores. 
C) Estadual e federal 

33) A maior cidade em densidade populacional da América do Sul é a cidade de: 
A) Buenos Aires      D) Cidade do México 
B) Rio de Janeiro      E) Nenhuma das respostas anteriores. 
C) São Paulo 

34) A crescente onda de violência urbana ocorreu de forma inédita no estado de São Paulo nos últimos dias, onde 
autoridades foram brutalmente atacadas, causando uma onda de terror principalmente na capital do estado. Foram 
assassinados que autoridades:
A) Policiais militares     D) Polícia legislativa 
B) Policiais federais      E) N.R.A. 
C) Soldados do exército 

35) Em relação a América do Sul, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas:  
(  ) A Ponte da Amizade liga Foz do Iguaçu, no Paraná à cidade Do Leste no Paraguai. 
(  ) É através da ponte da amizade que entra grande parte do contrabando no Brasil. 
(  ) O Brasil emprestou ao Paraguai urnas eletrônicas para as eleições de 2005 e 2006. 
(  ) O presidente Evo Morales da Venezuela colocou em risco o abastecimento no Brasil de gás natural. 
A sequência correta está em: 
A) V, V, V, V B) V, F, V, F   C) V, V, V, F        D) F, F, V, V      E) F, V, F, V 

36) O primeiro jogo de futebol da seleção na copa de 2006 na Alemanha será com que país: 
A) Austrália      D) Argentina 
B) Japão      E) Nenhuma das respostas anteriores. 
C) Croácia    
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37) São obras importantes do escritor brasileiro Jorge Amado:
A) Tieta do Agreste e Evangelho Segundo Jesus Cristo D) O Bem-Amado e Dona Flor e seus Dois Maridos 
B) Capitães de Areia e Tocaia Grande   E) N.R.A. 
C) Os maias e Gabriela Cravo e Canela.  

38) Nome do órgão internacional que tem como meta o controle monetário dos países, do qual o Brasil é um dos 
participantes:
A) ALCA   B) OEA   C) FMI   D) FAO      E) N.R.A. 

39) Qual o documento que fornece uma visão global das qualificações e experiência profissional de uma pessoa? 
A) Circular   B) Relatório  C) Portaria  D) Ofício     E) Curriculum Vitae 

40) O estado de São Paulo faz divisa com os seguintes estados brasileiros, Exceto:
A) Minas Gerais      D) Mato Grosso do Sul 
B) Rio de Janeiro      E) Mato Grosso 
C) Paraná

www.pciconcursos.com.br


