
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. 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

www.pciconcursos.com.br



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

CONSULPLAN CONSULTORIA LTDA                
www.consulplan.net  atendimento@consulplan.com 

2

CARGO: INSPETOR DE SEGURANÇA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01) Deve-se se caracterizar como função do profissional da área de segurança? 

A) Severa e inflexível     D) Ostensiva e preventiva 
B) Severa e repressiva     E) Preventiva e evasiva 
C) Repressiva e ostensiva 

02) Sobre primeiros socorros, o artigo 135 do Código Penal Brasileiro é bem claro: “Deixar de prestar socorro à vítima 
de acidentes ou pessoas em perigo eminente, podendo fazê-lo, é crime.” Das alternativas abaixo indique a que 
contradiz este artigo do código:  
A) Significa não dar nenhuma assistência à vítima. 
B) Chamar por socorro especializado. 
C) Na emergência é melhor ficar aguardando a conclusão dos fatos. 
D) A omissão de socorro e a falta de atendimento de primeiros socorros eficientes poderão ser fatais. 
E) Aquele que domina as técnicas de primeiros socorros deverá prestá-los de forma urgente e eficiente. 

03) Analise as alternativas abaixo sobre as primeiras atitudes de socorro e marque V para verdadeiras e F para falsas: 
(  ) Transmita confiança, tranqüilidade, alívio e segurança aos acidentados que estiverem conscientes, informando que o 

auxílio já está a caminho. 
(  ) Aja rapidamente, porém dentro dos seus limites. 
(  ) Use os conhecimentos básicos de primeiros socorros. 
(  ) Às vezes, é preciso saber improvisar. 
A sequência está correta em: 
A) V, F, V, F  B) F, F, F, F   C) V, V, V, V  D) V, V, V, F  E) V, V, F, F 

04) O extintor de incêndio “água pressurizada” ou “água-gás”, com capacidade variável entre 10 a 18 libras, deve ser 
usado em incêndios da seguinte classe: 
A) E   B) D   C) C   D) B   E) A 

05) O profissional da área de segurança ao utilizar um extintor de incêndio, deve: 
I. Agir com firmeza e decisão, sem se arriscar demais. 

II. Desligar os circuitos elétricos envolvidos. 
III. Num ambiente com fumaça, usar um lenço molhado para cobrir o nariz e a boca. 
IV. Constatar que não há risco de explosão. 

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

06) “Combustão é um processo de oxidação rápida auto-sustentada, acompanhada da liberação de luz e calor, de 
intensidades variáveis.” Os efeitos negativos da combustão em relação a vida humana são diversos, EXCETO: 
A) Gases (todos tóxicos).    
B) Chamas (podem provocar queimaduras).     
C) Fogo (produz oxidação).    
D) Calor (podem causar desidratação, exaustão e até queimaduras).  
E) Fumaça (prejudica a visibilidade e causa morte). 

07) Em caso de transporte de acidentados, indique abaixo a alternativa que não é condizente com as normas de remoção 
e movimentação:
A) Movimentar o acidentado o menos possível.   
B) Usar o transporte em alta velocidade, para ser rápido o atendimento do acidentado.   
C) Evitar arrancadas bruscas ou paradas súbitas durante o transporte. 
D) Não interromper, sob nenhum pretexto, a respiração artificial ou a massagem cardíaca, se estas forem necessárias. 
E) Apoiar a cabeça do acidentado, impedindo-a de cair para trás. 

08) O procedimento correto para atender um acidentado em caso de hemorragia externa é:
A) Torniquete      D) Curativo compressivo  
B)  Ambú       E) Abaixamento do membro 
C) Colar cervical 

09) Considerando as possíveis lesões traumato-ortopédicas, no caso de uma fratura fechada, quais são os sinais 
indicadores?
I. Dor ou grande sensibilidade em um osso ou articulação.     

II. Incapacidade de movimentar a parte afetada, além do adormecimento ou formigamento da região.  
III. A pele foi rompida pelo osso e se tornou exposto. 

       Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s):  
A) I        D) I, II e III   
B) I, e II       E) Nenhuma das assertivas estão corretas. 
C) II e III      

www.pciconcursos.com.br



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

CONSULPLAN CONSULTORIA LTDA                
www.consulplan.net  atendimento@consulplan.com 

3

10) Num acidente em que se verifica a necessidade de imobilizar a coluna, é necessário o uso de:
A) Colar cervical      D) Curativo compressivo 
B) Luvas de procedimento     E) Torniquete 
C) Gases com esparadrapo 

11) Algumas regras básicas fazem parte do plano de emergência contra incêndios. Analise-as: 
I. Não utilizar elevadores no momento do incêndio. 

II. Evitar aglomeração para não dificultar a ação de socorro e manter a água livre junto aos hidrantes. 
III. Aconselhar os trabalhadores para que verifiquem, antes de sair de seus locais de trabalho, ao final do trabalho para 

desligar todos os aparelhos elétricos. 
IV. Alertar sobre o ato de fumar em locais proibidos e atirar fósforos e pontas de cigarro acesos em qualquer lugar. 
V. Manter sempre à vista o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros – 193. 

 Indique abaixo o número de alternativas que estão corretas: 
A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5 

12) Ocorreu um incêndio numa loja e Agentes e Inspetores de Segurança verificaram que uma vítima com a roupa em 
chamas, saiu correndo. Que atitude se torna INCORRETA neste caso, como orientação:  
A) Obrigar a vítima a jogar-se ao chão e rolar lentamente. 
B) Se for possível, usar extintor ou mangueira sobre o acidentado. 
C) Procurar não deixar a vítima respirar o calor das chamas. 
D) É conveniente manter a vítima sem sentido, por maior tempo possível. 
E) Se puder, envolver o acidentado com um cobertor, lona ou panos grossos. 

13) Pode-se afirmar que representa indício de presença de explosivos ao ar livre, a existência de: 
A) Objetos estranhos ao ambiente.             
B) Objetos com fios aparentes.              
C) Veículos abandonados.    
D) Pacotes ou caixas deixados em cantos de parede de salas. 
E) N.R.A. 
      

14) Em caso de ameaça de bomba, algumas atitudes deverão ser tomadas. Marque a alternativa que indica a mais 
urgente:
A) Providenciar a evacuação do local.    D) Abandonar o local.    
B) Contactar o Corpo de Bombeiros local.    E) Desligar a energia do prédio. 

 C) Iniciar de imediato a busca do explosivo. 
15) É fundamental compreender que existe uma série de atitudes que não estão descritas nos códigos de ética das 

profissões, mas que são comuns a todas as atividades que uma pessoa pode exercer. Assinale abaixo a alternativa 
que indica de forma correta estas atitudes: 

      A) Atitude de generosidade e cooperação no trabalho em equipe. 
B) Uma postura pró-ativa, ou seja, não ficar restrito apenas às tarefas que lhe foram dadas, mas contribuir a medida de suas 

possibilidades.
C) Experimentar novas soluções e novas formas de exercer atividades em busca da realização profissional. 
D) As alternativas A e B estão corretas. 
E) N.R.A. 

PORTUGUÊS
TEXTO I: 

O pão de cada dia

Que o pão encontre na boca 
o abraço de uma canção 
construída no trabalho. 

Não a fome fatigada 
de um suor que corre em vão. 

Que o pão do dia não chegue 
sabendo a travo de luta 

e a troféu de humilhação. 
Que seja a bênção da flor 

festivamente colhida 
por quem deu ajuda ao chão. 

Mais do que flor, seja fruto 
que maduro se oferece,  

sempre ao alcance da mão. 
                                 Da minha e da tua mão.     (Thiago de Melo)
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TEXTO II: 
“Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 

     O pão nosso de cada dia nos dá hoje.”     (Mateus  6: 10 – 11)
              
16) Em referência aos textos I e II é correto afirmar, após uma leitura crítica dos mesmos que: 

A) Narram a respeito de um mesmo assunto na sua íntegra.    
B) Fazem referência à subsistência diária em tom de clamor, pedido.   
C) Têm caráter apelativo, de modo a convencer o leitor a respeito do assunto tratado. 
D) Exaltam a condição do trabalhador, da sua luta diária. 
E) É realçado o trabalho da colheita quando diz: “Que seja a bênção da flor/ festivamente colhida.” 

17) O texto I trata em seu conteúdo, principalmente: 
A) Da fome do povo. 
B) Da humilhação e o trabalho indigno. 
C) Do merecido descanso depois de um longo dia de trabalho. 
D) Do trabalho e seus benefícios. 
E) Do dia-a-dia do cidadão. 

18) “Que seja a bênção da flor / festivamente colhida/ por quem deu ajuda ao chão.” No trecho em destaque, pode ser 
identificado o caráter ___________ do trabalho agrícola. A alternativa que completa corretamente a lacuna é: 
A) recompensador      D) de sacrifício 
B) solidário       E) bem remunerado 
C) religioso 

19) A primeira estrofe do texto I fala de um dos vários problemas que a sociedade atual vive. Estamos falando de: 
A) Falta de oportunidades no competitivo mercado de trabalho. 
B) Individualismo do ser humano. 
C) Má distribuição de renda. 
D) Trabalho realizado sem as devidas condições de segurança e higiene. 
E) Trabalho que muitas vezes não é devidamente recompensado. 

20) A figura do “pão” tanto no texto I quanto no texto II, representa: 
A) O principal alimento do dia.    D) A necessidade básica diária de cada ser humano. 
B) O único alimento do dia.     E) O incentivo para a continuidade do trabalho. 
C) O alimento comum aos trabalhadores. 

21) Na língua oral, a menor unidade é o fonema. Na língua escrita, a menor unidade é a letra. Em relação às letras 
grifadas das palavras abaixo, verifique o grupo em que ocorre o mesmo fenômeno: 
A) trabalho, quem, bênção     D) que, seja, maduro
B) maduro, minha, vontade      E) corre, trabalho, venha
C) sempre, pão, venha       

22) Nas orações a seguir, as vírgulas foram usadas corretamente em:
A) A vida no campo é, sem dúvida nenhuma, bem mais saudável que a vida na cidade.   
B) A vida, no campo, é sem dúvida nenhuma, bem mais saudável que a vida na cidade.  
C) A, vida no campo, é, sem dúvida nenhuma, bem mais saudável que a vida na cidade.  
D) A vida no campo é sem dúvida nenhuma, bem mais saudável que a vida na, cidade.  
E) A vida no campo é, sem, dúvida nenhuma, bem mais saudável que a vida na cidade. 

23) “... o abraço de uma canção construída no trabalho.” O termo grifado foi acentuado pelo mesmo motivo que: 
A) troféu, céu e dá      D) balaústre, saúde, saída  
B) ínterim, tênue e idéia      E) péla, pêlo, pélo 
C) tórax, abençôo e caráter  

24) “Que o pão encontre...” 
 “Que o pão do dia não chegue...” 
 “Mais do que flor, seja fruto...” 
 Nos trechos acima destacados, o modo verbal apresentado exprime desejo por algo. O mesmo ocorre em:         

(Considere a oração grifada) 
A) Teria sido feliz se me casasse com ela.    
B) Trabalha e estarás salvo.  
C) Há muita gente passando fome.
D) Quando voltar, conto tudo que houve no atendimento de emergência.
E) Deus lhe pague!
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25) “Da minha e da tua mão.” Quanto à classificação dos pronomes, o trecho em destaque apresenta o mesmo tipo que 
em:
A) “O pão nosso de cada dia...”    D) “que maduro se oferece.” 
B) “... nos dá hoje”      E) “sempre ao alcance da mão.” 
C) “por quem deu ajuda ao chão.”  

MATEMÁTICA
26) Uma máquina produz chapas retangulares de alumínio, todas de mesma espessura constante, com 470 g de massa, 

90 cm de comprimento e 75 cm de largura. Desejando-se manter a mesma massa e alterando-se a largura para 100 
cm, qual será o novo comprimento? 

      A) 65cm  B) 67,5cm  C) 66cm  D) 64cm  E) N.R.A. 

27) Paulo tomou R$ 8.000,00 emprestado de um amigo por 6 meses para pagar juros simples de 24% a.a. Quanto ele 
deverá pagar para saldar a dívida? 

      A) R$ 8.500,00 B) R$ 8.400,00  C) R$ 960,00  D) R$ 8.960,00  E) N.R.A. 

28) Em 1602, Galileu Galilei fez uma descoberta fundamental para a Física. Ele descobriu que a distância de um corpo 
que cai é função do tempo. Pergunta-se: Em 4 segundos, quantos metros cai uma pedra?  
Fórmula: d = 4,9 t2    

      A) 56m  B) 85m   C) 80m   D) 78,40m  E) N.R.A.  

29) Uma despesa de restaurante de R$ 54,00 seria igualmente dividida entre 8 amigos. Na hora de pagar, 2 deles 
notaram que estavam sem o talão de cheques. Por isso, os outros tiveram que pagar um valor maior. Quanto a mais 
os seis amigos pagaram? 

      A) R$ 2,25  B) R$ 8,75  C) R$ 6,75  D) R$ 10,00  E) N.R.A. 

30) O valor da expressão 28 + 175  é igual a: 

      A) 7 7   B) 5 7   C) 7 2   D) 5 2   E) 7

CONHECIMENTOS GERAIS
31) Nome da doença causada pelo vírus H5N1, cujos casos diagnosticados em humanos são de pessoas que tiveram 

contato direto com animais contaminados: 
A) malária  B) varíola  C) febre amarela  D) gripe aviária  E) N.R.A. 

32) O escritor Monteiro Lobato em 1918, em suas obras simbolizava o atraso e a pobreza do Brasil rural, representando 
a situação crítica do homem no interior do país. Qual o nome do personagem que representou estas questões sociais 
brasileiras?
A) Jeca Tatu  B) Saci Pererê  C) Curupira  D) Boto Rosa  E) N.R.A. 

33) Analise as assertivas sobre os consumidores nos dias de hoje: 
I. O consumidor tem exigido produtos alimentares de qualidade, segurança e que venham em embalagens práticas, 

convenientes e de fácil reciclagem. 
II. O consumidor possui mais consciência crítica de seus direitos desde a aprovação do Código de Direito do Consumidor. 

III. As embalagens tradicionais são limitadas no que se refere ao aumento da vida de prateleira e, por isso, a indústria 
buscam alternativas viáveis para substituí-las. 

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

34) O rio Paraíba do Sul nasce em que estado brasileiro? 
A) São Paulo      D) Minas Gerais 
B) Rio de Janeiro      E) Rio Grande do Sul 
C) Bahia     

35) Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas, sobre a CEAGESP: 
(  ) A implantação do Programa de Reciclagem e a criação do Banco de Alimentos da CEAGESP vem sendo empregado 

no combate à fome de famílias carentes, na produção de ração animal e adubo. 
(  ) A inocuidade em frutas e hortaliças frescas traduz-se pela ausência de resíduos agrotóxicos. 
(  ) As unidades de armazenagem da CEAGESP prestam serviços como expurgo, secagem, limpeza e outros que 

contribuem para reduzir perdas e elevar as condições de comercialização dos produtos. 
A sequência está correta em: 
A) F, V, V   B) F, F, F  C) V, V, V  D) V, F, F  E) V, F, V 

INFORMÁTICA
36) São opções encontradas no Painel de Controle do Windows 98, EXCETO: 

A) Impressoras  B) Teclado  C) Internet  D) CD-Rom   E) Rede 

37) Para o cálculo do resultado final da notas de um aluno, assinale qual fórmula deve-se digitar na célula F2: 
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 A B C D E F 
1 Nome Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Resultado Final 
2 Aluno 10 20 30 40 = 

A) =Soma (A1:A4)      D) =Soma (B2:E2)  
B) =A2+A3+A4+A5      E) =B1+B2+B3+B4+B5 
C) =Média (A2:B2) 

38) São Modos de Exibição do Microsoft Word 2000, EXCETO: 
A) Normal       D) Layout da Web 
B) Padrão        E) Estrutura de Tópicos 
C) Layout de Impressão 

39) Com relação ao Microsoft Word 2000, analise as afirmativas abaixo: 
I. Se o Word acionar a numeração automática de maneira inoportuna, basta clicar no botão Desfazer na Barra de 

Ferramentas Formatação. 
II. Pode-se configurar a AutoCorreção de modo a facilitar a digitação, podendo acrescentar uma determinada palavra. 

III. O pequeno livro na barra de Status indica se ainda há (ou não) alguma pendência na correção ortográfica e gramatical. 
Está(ão) correta(s) apenas: 

A) I, II e III   B) I e III   C) II e III   D) I    E) N.R.A. 

40) É possível localizar no Windows todos os arquivos com a extensão TXT. Assinale a alternativa que precisa digitar 
no campo de pesquisa para localizar apenas os arquivos dessa extensão: 
A) *.*   B) *.TXT   C) TXT   D) TXT.*  E) *.TEXTO 

 E) *.TEXTO
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