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CADERNO DE PROVA – TIPO 1 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 
Nome do candidato:  
Número do documento de identidade:  
Número de inscrição:  
 

Número de Controle:  
  

 
 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR A PROVA 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Ao receber este caderno, confira inicialmente seus dados pessoais transcritos acima. 
1.2. Verifique se o Caderno de Provas está completo. Este Caderno de Prova é composto de 40 (quarenta) questões. Se 

este estiver incompleto ou apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que sejam tomadas as providências 
cabíveis. 

1.3. Esta prova terá duração de quatro horas, já incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer do 
certame - e ao preenchimento da folha de respostas. 

1.4. O candidato somente poderá deixar efetivamente a sala de provas depois de decorrida 1h (uma hora), contada a partir 
do efetivo início destas. 

1.5. Não é permitido fazer perguntas durante a prova. 
1.6. Só será permitido levar o Caderno de Prova, a partir dos últimos 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a 

conclusão da prova. 
1.7. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio, exceto no próprio Caderno de Provas. 
1.8. Use caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente, para preencher sua folha de respostas. 

 
2. CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA DE RESPOSTAS 

2.1. Existem dois tipos de prova. Verifique atentamente qual tipo de prova você recebeu (Prova Tipo 1 ou Prova 
Tipo 2) e confira se a sua folha de respostas corresponde ao mesmo tipo de prova recebida. Comunique 
imediatamente ao fiscal se houver divergência para que seja resolvido o problema. 

2.2. A folha de respostas não poderá ser substituída por erro do candidato. 
2.3. Assinale sua resposta de modo que fique bem visível, conforme exemplo a seguir: 
 

 
2.4. Ao terminar a prova, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas. 
2.5. Fatores que anulam uma questão: 

2.5.1. questão sem alternativa assinalada; 
2.5.2. questão com rasura; 
2.5.3. questão com mais de uma alternativa assinalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
I -  O gabarito oficial será divulgado no endereço eletrônico http://concursos.acep.org.br/concursoSAAE2013, a partir do segundo dia útil imediatamente 

após a realização das provas. 
II -  Informações relativas ao concurso, consultar o endereço eletrônico: http://concursos.acep.org.br/ concursoSAAE2013.  
 
 
 
 

 



 

 
 

PROVA  - LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
TEXTO – 1    Sem-teto seguem rotina e resistem a despejo na Luz (Luciano Bottini Filho)* 

Logo no hall de entrada, uma escala de limpeza indica quem é o encarregado pela arrumação a cada dia. A regra é simples - 
quem não ajuda paga pela faxina. Sujeira, só do lado de fora do edifício de seis andares, na Rua General Couto de Magalhães, 
no centro de São Paulo, invadido em janeiro por 70 famílias sem-teto, hoje prestes a serem removidas pela Prefeitura. 

Os moradores já fizeram alguns ajustes, com biombos formando uma portaria improvisada, cozinha coletiva, banheiros 
separados por sexo e um varal de uso comum em um vão do prédio. Ali, a água das roupas escorre e se acumula no chão. 

O edifício de vários cômodos já serviu de hotel e, até novembro do ano passado, era o escritório do Consórcio Nova Luz, 
que fez o projeto de reurbanização da região. O térreo foi reformado para a exibição do projeto ao público e o chão de cimento 
queimado continua brilhante. Mulheres lavam a louça no banheiro. As escadas, de mármore, estão sem proteção. 

"Só porque houve um princípio de incêndio querem nos mandar embora", diz Nilson da Cruz, coordenador do Movimento 
de Moradia da Região Centro (MMRC). A Defesa Civil apontou "problemas estruturais" no edifício. 

No mês passado, o grupo fez um protesto na Prefeitura contra a desocupação do imóvel que fica na área do futuro 
Memorial da Democracia, do Instituto Lula. A ordem de saída ocorreu após um foco de incêndio, provocado pela discussão de 
um casal. "Só queimaram uns colchões", afirma o morador Daniel Borges da Silva, de 29 anos. 

Segundo o MMRC, a Prefeitura pagará R$ 900 e uma bolsa-aluguel de R$ 300 mensal. 
Em fevereiro, os moradores ficaram sem água e energia. Um "gato", segundo eles, havia sido feito pelo consórcio. A 

ligação clandestina foi interrompida e logo religada, diante das reclamações dos sem-teto. O Instituto Lula diz que nunca fez 
pedido de remoção das famílias. 
 

* Jornal O Estado de S.Paulo, 11 de agosto de 2013  
 
01. Assinale a alternativa que resume o objetivo principal do texto. 
A) Noticiar a remoção de 70 famílias sem-teto que invadiram um edifício de seis andares. 
B) Descrever a precariedade das instalações elétricas do edifício invadido pelos sem teto. 
C) Descrever os problemas com abastecimento de água, enfrentado pelos moradores. 
D) Relatar a rotina de um edifício situado no centro de São Paulo, cujos moradores estão ameaçados de despejo. 
 
02.  As considerações feitas no texto permitem deduzir que, do ponto de vista do coordenador do MMRC, um dos motivos que 

justificam a remoção das famílias é: 
A) porque “...ali, a água das roupas escorre e se acumula no chão. (l. 5). 
B) porque ”... as escadas de mármore estão sem proteção (l. 8). 
C) "Só porque houve um princípio de incêndio ...", (l.9) 
D) porque “... os moradores ficaram sem água e sem energia”. (l. 15) 

 
03. A leitura do texto permite afirmar que a arrumação do edifício é feita: 
A) pelos próprios moradores que se revezam, seguindo uma escala. 
B) por uma faxineira paga pelos moradores. 
C) por uma faxineira paga pelo condomínio. 
D) pelos moradores que não podem pagar. 
 
04. No trecho: “A ordem de saída ocorreu após um foco de incêndio, ...” (l. 12), assinale a alternativa que contém a relação 

implícita entre os termos  da oração. 
A) Finalidade.    
B) Temporalidade. 
C) Causalidade.   
D) Oposição. 
 
05. Considerando a regência e o sentido, assinale a alternativa em que há uma substituição CORRETA da palavra sublinhada 

por um sinônimo no período “...hoje prestes a serem removidas pela Prefeitura. (l. 03).”.   
A) ...hoje eminente a serem removidas pela Prefeitura. 
B) ...hoje na iminência de serem removidas pela Prefeitura. 
C) ...hoje na eminência de serem removidas pela Prefeitura. 
D) ...hoje distante de serem removidas pela Prefeitura. 
 
06. No período: “Ali, a água das roupas escorre e se acumula no chão.” (l. 5), assinale a alternativa que identifica o sujeito do 

verbo sublinhado. 
A) Ali. 
B) Roupas. 
C) Das roupas. 
D) A água das roupas. 
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07. A palavra “biombos” (l. 4) pode ser substituída, sem alterar o sentido da frase, por: 
A) divisórias. 
B) bombas. 
C) móveis. 
D) paredes. 
 
08. Assinale a alternativa em que o vocábulo que funciona do mesmo modo que no trecho: “...era o escritório do Consórcio 

Nova Luz, que fez o projeto de reurbanização da região.” 
A) Os moradores já fizeram alguns ajustes, com biombos que formam uma portaria improvisada. 
B) Os moradores disseram que já fizeram alguns ajustes, com biombos formando uma portaria improvisada. 
C) Os moradores já fizeram alguns ajustes, para que biombos formem uma portaria improvisada 
D) Os moradores lutam para que sejam feitos alguns ajustes, com biombos formando uma portaria improvisada. 
 
09. O sintagma "problemas estruturais" (l. 10) deve ser reconhecido como: 
A) objeto indireto. 
B) adjunto adnominal. 
C) objeto direto. 
D) adjunto adverbial. 
 
010. Assinale a alternativa cujo termo em destaque é um adjetivo. 
A) “Em fevereiro, os moradores ficaram sem água e energia.” 
B) “...os moradores ficaram sem água e energia.” 
C) “Um "gato", segundo eles, havia sido feito pelo consórcio.” 
D) “A ligação clandestina foi interrompida.” 
 

TEXTO 2 - Distrito Federal vai proibir venda de armas de brinquedo* 
O Distrito Federal vai proibir a comercialização e distribuição de armas de brinquedo. A Câmara do DF aprovou um projeto de 
lei, inédito no País e de autoria do Executivo, que impede a venda de armas que disparem bolinhas, tenham luzes a laser ou 
façam qualquer tipo de barulho que permita alguma associação com arma de fogo. De cada dez armas apreendidas no DF, uma 
é de brinquedo. 

* Jornal O Estado de São Paulo, 25 de agosto de 2013. 
 
011. Assinale a alternativa que explica CORRETAMENTE a que se refere a palavra Executivo em: “A Câmara do DF aprovou 

um projeto de lei, inédito no País e de autoria do Executivo...” 
A) Prefeitura do DF. 
B) Governo do DF. 
C) Presidência da República. 
D) Governo Federal. 
 
012. Assinale a alternativa que apresente um sinônimo da palavra inédito (l. 2), texto 2. 
A) Original. 
B) Reeditado. 
C) Especial. 
D) Antigo. 

 
013. Segundo o texto 2, o projeto de lei visa proibir a venda de: 
A) armas de fogo. 
B) armas de fogo que tenham luzes. 
C) armas que disparem bolinhas. 
D) armas de fogo que façam barulho. 

 
014. Lendo o texto, observa-se que algumas palavras estão grafadas com letra maiúscula. Assinale a alternativa que justifica o 

uso de maiúsculas em: “... aprovou um projeto de lei inédito no País...” 
A) Usa-se letra maiúscula no início de  período ou citação. 
B) Usa-se letra maiúscula nos nomes comuns, quando personificados ou individualizados. 
C) Usa-se letra maiúscula nos acidentes geográficos e sua denominação. 
D) Usa-se letra maiúscula nos nomes de repartições, agremiações, corporações. 
 
015. Assinale a alternativa CORRETA em relação à classificação das palavras associação e apreendidas e quanto à 

tonicidade e ao número de sílabas. 
A) Paroxítona e dissílaba; oxítona e polissílaba. 
B) Oxítona e trissílaba; oxítona e trissílaba. 
C) Paroxítona e dissílaba; proparoxítona e polissílaba.   
D) Oxítona e polissílaba; paroxítona e polissílaba. 
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016. No texto, DF é uma sigla, ou seja, “espécie de abreviatura formada de iniciais ou primeiras sílabas das palavras de uma 

expressão que representa nome de instituição ou entidade comercial, industrial, administrativa ou esportiva”. Assinale a 
alternativa que constitua uma afirmação CORRETA sobre siglas e abreviaturas. 

A) As abreviaturas não devem ser seguidas de ponto final. 
B) Quando possuírem mais de quatro letras e forem pronunciáveis, todas as letras da sigla devem ser grafadas com caracteres 

maiúsculos.  
C) Quando possuírem mais de quatro letras e forem pronunciáveis como uma palavra, as siglas devem trazer apenas a inicial 

em letra maiúscula. 
D) As siglas devem ser sempre seguidas de ponto final. 

 
 

PROVA  - CONHECIMENTOS GERAIS 
 

017. A cidade de Sobral surgiu, como vila Distinta e Real de Sobral. Originou-se de uma fazenda chamada Caiçara, à margem 
de um rio, sendo hoje uma das mais populosas do Estado do Ceará, com 193.134 habitantes (IBGE/2012). Assinale a 
alternativa que apresenta o nome desse rio à margem do qual nasceu, se desenvolveu e está, até hoje, a cidade de Sobral. 

A) Rio Oçu Piranhas. 
B) Rio Jaguaribe. 
C) Rio São Francisco. 
D) Rio Acaraú. 
 
018. No Estado do Ceará, onde predomina um clima quente, devido às temperaturas mais amenas, as serras estão recebendo 

casas de fins de semana, hotéis, pousadas e até parques aquáticos, atraindo turistas. Assinale a alternativa que apresenta a 
serra, em um município próximo a Sobral, que exerce essa atração turística. 

A) Pedra da Galinha Choca. 
B) Chapada do Araripe. 
C) Serra de Pereiro. 
D) Serra da Meruoca. 
 
019.  O transporte rodoviário predomina no Brasil, tanto no deslocamento de cargas, com 60% do total brasileiro, como no 

deslocamento de pessoas, com mais de 90% dos passageiros. As estradas federais apresentam a sigla BR antes do número, 
enquanto as estaduais têm a sigla do estado, no caso do Ceará, CE. Na viagem de Fortaleza a Sobral, percorre-se uma 
estrada federal, que liga Fortaleza a Teresina, passando por Sobral. Assinale a alternativa que representa essa estrada. 

A) BR-116. 
B) BR-222. 
C) BR-304. 
D) BR-443 
 
020. O Ceará é o berço dos maiores humoristas do País, tendo o humor cearense destaque nacional. O mesmo acontece na 

música, tendo compositores e cantores famosos, que, em determinado momento da história da música brasileira, formaram 
um movimento chamado: “Pessoal do Ceará”. Na atualidade, tem-se um dos principais humoristas nacionais, assim como 
um cantor famoso, ambos nascidos em Sobral. Assinale a alternativa que apresenta o nome desses dois artistas. 

A) Ronald Golias (Bronco) e Caetano Veloso (cantor). 
B) José Vasconcelos (Gago) e Zeca Pagodinho (cantor). 
C) Renato Aragão (Didi) e Belchior (cantor). 
D) Chico Anísio (Professor Raimundo) e Dominguinhos (cantor). 
 
021.  Uma das mais belas e famosas praias do mundo está no litoral cearense, distante cerca de duas horas da cidade de Sobral, 

sendo parte integrante de um parque nacional de preservação. Segundo o jornal dos Estados Unidos, The Washington Post, 
é uma das dez praias mais bonitas do planeta. Esta bela e famosa praia cearense com forte atração turística, é:  

A) Porto de Galinhas. 
B) Jericoacoara. 
C) Praia Boa Viagem. 
D) Praia da Pipa. 
 
022. A Copa das Confederações disputada no Brasil, no mês de junho de 2013, contou com a participação da seleção brasileira 

de futebol, como país anfitrião e mais as seleções de outros sete países, representando as confederações dos cinco 
continentes. Os dezesseis jogos da Copa foram disputados em apenas seis estados, dos quais três estão na Região Nordeste. 
Assinale a alternativa que tem os três estádios da Região Nordeste.  

A) Estádio Beira Rio (RS); Estádio Morumbi (SP) e Arena Pantanal (MT).  
B) Arena Castelão (CE); Arena Fonte Nova (BA) e Arena Pernambuco (PE). 
C) Estádio Maracanã (RJ); Estádio Nacional Mané Garrincha (DF).  
D) Estádio da Baixada (PR); Arena Amazônica (AM) e Arena das Dunas (RN). 
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023. O papa Francisco (Jorge Bergoglio) é o primeiro de origem sulamericana, nascido em país vizinho ao Brasil. Em qual 

país nasceu o papa Francisco? 
A) Na Argentina. 
B) Na Bolívia. 
C) No Chile. 
D) Na Dinamarca. 
 
024. Assinale a alternativa com o nome e a localização de um museu, na cidade de Sobral.  
A) Museu Histórico Jocinto de Sousa, na Praça da Estação. 
B) Museu Comendador Ananias, na Praça da Matriz. 
C) Museu Inhamuns, na Praça Duque de Caxias. 
D) Museu do Eclipse, na Praça do Patrocínio. 

 
025. Alguns agricultores cearenses utilizam equipamentos rudimentares como enxadas, foices, arados, e dependem das chuvas 

para realização do plantio. Esse tipo de agricultura é praticado geralmente em pequenas propriedades de terra cultivadas 
pelo agricultor e sua família, com o objetivo de produzir alimento para consumo familiar. Seus principais produtos são: 
feijão, milho e mandioca. Assinale a alternativa que contém o nome correto desse tipo de agricultura. 

A) Agricultura moderna de exportação. 
B) Agroindústria em grandes propriedades. 
C) Agricultura tradicional de subsistência. 
D) Agropecuária mecanizada de exportação. 
 
026. A bacia hidrográfica do Acaraú, responsável pelo suprimento de água de Sobral, é composta basicamente por quatro 

açudes, que deverão ser interligados de acordo com o “Programa Caminho das Águas”, do Governo do Estado do Ceará. 
Assinale a alternativa que apresenta o nome dos açudes localizados em Sobral. 

A) Orós e Castanhão. 
B) Edson Queiroz e Sobral. 
C) Sobral e Aires de Souza. 
D) Forquilha e Edson Queiroz. 
 
027. O Município de Sobral lidera a pauta das exportações cearenses, de acordo com a publicação do Instituto de Pesquisa, 

Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) “Enfoque Econômico”, de 17/02/2012. Assinale a alternativa que apresenta o 
produto responsável pelo destaque do Município de Sobral, nas exportações cearenses.  

A) Calçados. 
B) Castanha de Caju. 
C) Produtos Têxteis. 
D) Ceras vegetais. 
 
028. A cidadania é construída no dia a dia, a partir da capacidade de participação social e colaboração para o bem comum. 

Assinale a alternativa que apresenta uma forma de participação do cidadão. 
A) Denunciar irregularidades ou ilegalidades dos gestores públicos. 
B) Praticar danos ao erário público. 
C) Omitir-se ao voto sem justa causa. 
D) Exercer atos que não sejam éticos. 

 
 

PROVA - MATEMÁTICA 
 

029. Em qual das alternativas abaixo está desenhado um cilindro? 
 
A)  

 
 
 

B)  
 
 
C)  
 
 
 
D)  
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030. A média aritmética da sequência  é:  
A) 9. 
B) 8. 
C) 10. 
D) 12. 
 
031. Qual dos números naturais é o Mínimo Multiplo Comum de 4 e 6? 
A) 24. 
B) 12. 
C) 6. 
D) 3. 
 
032. A solução para a equação de primeiro grau x+10=25 é: 
A) x=12. 
B) x=13. 
C) x=16. 
D) x=15. 
 
033. Joana disse à Ana que elas deveriam se encontrar em frente ao clube do bairro, em 360 minutos. Em quantas horas elas se 

encontrarão? 
A) Em 5 horas. 
B) Em 4 horas. 
C) Em 6 horas. 
D) Em 2 horas. 
 
034. Qual a área da circunferência com raio de 12 centímetros: 
 
 
 
 
A) 100π 
B) 144π 
C) 64π 
D) 24π 
 
035. Em uma pesquisa feita entre os candidatos de um dado certame, foi calculada a média das alturas dos candidatos de 

quatro capitais do Brasil, como mostra o gráfico abaixo. 

 
Qual a altura média, em centímetros, computada para os candidatos da cidade de Fortaleza? 
A) 175. 
B) 180. 
C) 170. 
D) 165. 
 
036. O conjunto dos números inteiros não-negativos é a definição de: 
A) números irracionais. 
B) números reais. 
C) números racionais. 
D) números naturais. 
 
037. Cinco dezenas mais 8 centenas é igual a: 
A) 850 unidades. 
B) 150 unidades. 
C) 50 unidades. 
D) 800 unidades. 
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038. Pode-se afirmar corretamente que 500 gramas equivalem a: 
A) meio quilo. 
B) um quilo. 
C) dois quilos. 
D) cinco quilos. 
 
039. Qual a área do retângulo abaixo? 
 
 
 
 
 
A) 12cm2     
B) 9cm2 
C) 27cm2 
D) 3cm2 
 
040. Marcos emprestou a Alfredo 200 reais, recebendo de Alfredo os 200 reais mais os juros de 18%. Assim, Marcos recebeu, 

em reais, a quantia total de: 
A) 230. 
B) 236. 
C) 240. 
D) 218. 
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FOLHA DE RASCUNHOS 
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