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CADERNO DE PROVA – TIPO 1 
TECNOLÓGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL 

 
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 60 (sessenta) 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. Verifique atentamente qual tipo de prova você recebeu (Prova Tipo A ou Prova Tipo B) 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 
 

 
Nós, os desordeiros 

É comum que, quando estamos falando mal do Brasil, nos refiramos na terceira pessoa tanto ao país quanto ao seu povo. 
Dizemos que o brasileiro tem tais ou quais defeitos graves, como se nós não fôssemos brasileiros iguais a quaisquer outros. Em 
relação aos políticos, agimos quase como se se tratasse de marcianos ou de uma espécie diferente da nossa, não de gente aqui 
nascida e criada, da mesma maneira que nós. Somos observadores e vítimas de fatos com cuja existência não temos nada a ver. 
Os corruptos são “eles”, os que sujam as cidades são “eles”, os funcionários relapsos são “eles” – nunca nós. Paralelamente, 
nos comprazemos em cultivar a noção de que o povo brasileiro é basicamente muito bom, de índole generosa, honesto, 
solidário, hospitaleiro, pacífico, cordial, alegre e assim por diante. Artigos, conferências e discursos que envolvam críticas 
negativas a alguma característica negativa dos brasileiros contêm sempre uma ressalva de praxe, a de que o povo não pode ser 
acusado de nada, o povo é bom. Com isso, esquecemos que não há povo geneticamente bom ou ruim e que o comportamento e 
os valores prevalentes em qualquer sociedade se originam em elementos culturais, entendidos estes em seu sentido mais lato.  

Há quem faça uso de estatísticas comparativas para mostrar que, em áreas como a segurança, por exemplo, algumas 
grandes cidades nossas apresentam índices de criminalidade comparáveis com cidades americanas do mesmo porte. Então não 
estaríamos tão mal assim. Mas não há como fazer uma comparação adequada. O número de infrações e de ocorrências policiais 
em cidades americanas é muito maior do que seria aqui, porque lá se recorre à polícia com muito mais frequência, 
relativamente. Aqui, tem gente que não dá queixa nem de carro furtado. Sem falar que as estatísticas geralmente não mostram 
assaltos organizados e sanguinários realizados desde São Paulo a cidadezinhas do interior do Nordeste, onde parece que está 
surgindo um cangaço modernizado, com os invasores intimidando a população, explodindo caixas de bancos, pilhando casas 
comerciais e invadindo fazendas. E existem ainda as vastas áreas onde não há polícia, ou a presença do estado é rarefeita e 
esporádica. No caso, as estatísticas, porque viciadas na origem, valem bem pouco.  

E não somente a violência e a insegurança são maiores entre nós do que geralmente se reconhece. Não está na moda falar 
em padrões morais e quem se arrisca a mencioná-los é desdenhosamente chamado de moralista. Mas não tem nada de 
moralista aquele que lembra que o homem é um ser moral. Sem senso moral, o homem é um bicho ou um psicopata. Claro, a 
nação não perdeu suas referências morais, mas o clima nessa área parece hoje cínico e complacente e não é raro que o apego a 
algum valor moral seja qualificado como coisa de otário. Recato e pudor parecem ter sumido e o exibicionismo, em mil formas 
contemporâneas, se manifesta em toda parte. Atos de civilidade, como devolver dinheiro achado, são manchete nos jornais.  

Não há órgão público que não seja alvo de acusações ou suspeitas de corrupção, nepotismo, tráfico de influência e outras 
práticas imorais ou criminosas. O engenho nacional desenvolveu sistemas eletrônicos avançados e organizou equipes de 
‘consultores’ para fraudar concursos e exames. Dia sim, dia não, noticiam-se desvios de verbas astronômicos, obras públicas 
caindo aos pedaços antes de serem concluídas e toda espécie de falcatrua. Neste instante mesmo, centenas ou milhares de 
policiais, pelo país afora, estão embolsando o “agrado” que lhes dão os motoristas para evitar uma multa. Também todos os 
dias, centenas de milhares de pessoas, ou até milhões, pagam meia-entrada com carteiras de estudante falsificadas. O “por 
fora” é rotineiramente cobrado, em serviços que ou deveriam ser gratuitos ou fáceis de obter. Vivemos imersos num mar de 
pequenas delinquências cotidianas que já não notamos, ou não achamos que fazem parte natural e inevitável da vida.  

O desprezo pela lei e pela moral, a não ser nos raros casos em que a sanção chega com prontidão e eficácia, é a regra entre 
nós. E essa situação é piorada pela existência das conhecidas leis que pegam, ou ainda, de leis meio disparatadas, que ninguém 
acredita que serão observadas com rigor. Por exemplo, há quem sustente que, se o sujeito for pegado por um fiscal do Ibama, 
matando um caititu no mato, é melhor matar o fiscal do que reconhecer o assassinato do caititu. Depois de matar o fiscal, o 
caçador foge do flagrante, apresenta-se depois à polícia, é réu primário com domicílio conhecido, responde o processo em 
liberdade e pega aí seus dois aninhos, talvez em regime semiaberto. Já a morte do caititu seria crime inafiançável, cana dura 
imediata e implacável.  

As estatísticas brasileiras de mortes e ferimentos em acidentes de trânsito são um escândalo, qualquer que seja o critério 
usado para avaliá-las. Todo trânsito brasileiro é um escândalo, nas cidades e nas estradas. Quem passa algum tempo fora do 
Brasil tem que reavivar seus reflexos, para atravessar ruas. Os motoristas brasileiros se comportam como se o fato de um 
pedestre atravessar com o sinal fechado para ele lhes desse o direito de atropelá-lo. Todos os pedestres passam de vez em 
quando pela experiência de atravessar a rua bem antes da passagem de um carro e ver o motorista acelerar na sua direção, 
como se mirasse nele. Nas estradas, as manobras arriscadas, como ultrapassagens em pontos onde há sinalização proibindo-as, 
são rotineiras, assim como o uso do acostamento como pista e a violação contumaz dos limites de velocidade. E as pesquisas 
revelam também que a maior parte dos acidentes é resultado de imprudência e má conduta ao volante, desprezo pelas leis e 
normas técnicas.  
Decifrar as causas desse comportamento equivale, de certa forma, a decifrar o Brasil, tarefa jamais completada por ninguém. 
As causas são múltiplas, controvertidas e complicadas, o que torna muito difícil até mesmo identificá-las corretamente. Por 
esta razão, assim como fazem os médicos, quando não conseguem um diagnóstico preciso ou não conhecem com exatidão a 
causa de uma doença, o tratamento sintomático é o único caminho. Não sabemos bem porque somos desordeiros, mas sabemos 
que somos. E estamos condenados a continuar sendo, enquanto não levarmos a sério o desrespeito à lei e mantivermos uma 
relação afetiva com a malandragem, a esperteza marota e a frouxidão de princípios. 

João Ubaldo Ribeiro – Revista Veja, 07 de agosto de 2013. 
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01. O texto de João Ubaldo Ribeiro classifica-se como um artigo de opinião. Assinale a alternativa que caracteriza 

CORRETAMENTE este tipo de texto. 
A) É um texto eminentemente argumentativo, cujo objetivo é divertir o leitor, com passagens poéticas e irônicas. 
B) Caracteriza-se como um texto argumentativo e reflexivo, que expressa a opinião do autor sobre temas da atualidade. 
C) Por ser um texto argumentativo, confunde-se, necessariamente, com o editorial, porque sempre expressa a opinião do jornal 

ou revista que o veicula. 
D) Apesar de ser um texto argumentativo, não se confunde com o editorial, mas sempre expressa a opinião do jornal ou revista 

que o veicula. 
 
02. Assinale a alternativa que expressa uma interpretação autorizada pelo texto. 
A) No primeiro parágrafo, o autor critica a forma como nos referimos ao Brasil e ao povo brasileiro, e argumenta que nosso 

povo é geneticamente bom. 
B) O artigo prioriza uma análise crítica do comportamentos dos políticos, cujos defeitos influenciam o comportamentos do 

povo brasileiro. 
C) No texto, o autor analisa, criticamente, as razões pelas quais as estatísticas sobre violência e a insegurança no Brasil devem 

ser levadas a sério. 
D) O artigo argumenta que é difícil identificar, corretamente, as causas do comportamento desordeiro do brasileiro, mas 

aponta um caminho para decifrá-las. 
 

03. Assinale a alternativa em que há uma afirmativa fundada nas opiniões defendidas no texto. 
A) O brasileiro é um povo geneticamente bom, tal como já afirmava o historiador Sergio Buarque de Hollanda, ao dizer que “o 

brasileiro é um povo cordial.” 
B) Na área de segurança, as estatísticas comparativas confirmam que o Brasil não está tão mal como se apregoa. 
C) Em termos de referências morais, observa-se, no Brasil, um clima que parece cínico e complacente com a frouxidão de 

princípios. 
D) As causas do comportamento desordeiro do brasileiro são simples e precisamente identificadas pelos estudiosos, de modo 

que é possível tratá-las. 
 
04. Considerando as palavras que melhor expressem o sentido do texto, marque a segunda coluna de acordo com a primeira e 

assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
(1) Comprazemos (l. 06)                    (   ) Dispersa 
(2) Esporádica (l. 19)                         (   ) Fraude 
(3) Falcatrua (l. 29)                            (   ) Ladina 
(4) Marota (l. 55)                               (   ) Deleitamos 
 

A) 2, 3, 4, 1. 
B) 3, 1, 4, 2. 
C) 2, 4, 1, 3. 
D) 4, 1, 2, 3. 
 
05. Assinale a alternativa CORRETA, quanto à justificativa para o uso da vírgula no trecho: “É comum que, quando estamos 

falando mal do Brasil, nos refiramos na terceira pessoa tanto ao país quanto ao seu povo.” (l. 01). 
A) Usa-se a vírgula para isolar orações subordinadas adjetivas restritivas. 
B) Usa-se a vírgula para separar orações subordinadas adverbiais, principalmente quando antepostas à principal ou 

intercaladas. 
C) Usa-se a vírgula para separar orações coordenadas assindéticas. 
D) Usa-se a vírgula para isolar orações coordenadas sindéticas. 

 
06. Assinale a alternativa em que o uso da crase é CORRETO, tal como no trecho: “...porque lá se recorre à polícia com muito 

mais frequência, relativamente..” (l. 14-15). 
A) Meu pai não deixa a filha sair à esta hora. 
B) O governador convocou apenas àqueles prefeitos da região. 
C) Os convidados estão aqui desde às 7 horas. 
D) A opinião de José sobre a prova é igual à de Pedro. 
 
07. Assinale a alternativa CORRETA quanto à classificação de “a” no período: “O desprezo pela lei e pela moral, a não ser nos 

raros casos em que a sanção chega com prontidão e eficácia, é a regra entre nós.” (l. 34-35). 
A) Pronome pessoal, preposição, artigo definido. 
B) Preposição, artigo definido, pronome demonstrativo. 
C) Artigo definido, pronome demonstrativo, preposição. 
D) Preposição, artigo definido, artigo definido. 
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08. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao emprego dos verbos, quanto à predicação verbal, no período: “Neste 

instante mesmo, centenas ou milhares de policiais, pelo país afora, estão embolsando o “agrado” que lhes dão os motoristas 
para evitar uma multa.” (l. 29-30). 

A) Verbo de ligação, verbo intransitivo. 
B) Verbo transitivo direto e indireto, verbo transitivo direto. 
C) Verbo transitivo direto, verbo transitivo direto e indireto. 
D) Verbo intransitivo, transitivo indireto. 
 
09. Assinale a alternativa CORRETA, quanto à conjugação dos verbos destacados em negrito, no período: “É comum que, 

quando estamos falando mal do Brasil, nos refiramos na terceira pessoa tanto ao país quanto ao seu povo.” (l. 01) 
A) Primeira pessoa do singular do presente do subjuntivo; primeira pessoa do plural do futuro do pretérito do indicativo. 
B) Primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo; segunda pessoa do singular do presente do subjuntivo. 
C) Terceira pessoa do plural do presente do indicativo, primeira pessoa do singular do imperativo. 
D) Primeira pessoa do plural do presente do indicativo, primeira pessoa do plural do presente do subjuntivo. 
 
010. Considerando o ponto de vista da norma ortográfica, assinale a alternativa CORRETA. 
A) São acentuadas as vogais “e” e “o” dos hiatos, como “vêem” e “enjôo”, e todas as palavras oxítonas, como “guaraná”, 

“prevê”, “cajú”, “partí”. Tais acentos não foram abolidos no Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 
B) No final de linha, separam-se as letras com que são representados os ditongos, os tritongos e os hiatos, como em “iguais”, 

“coordenar”, “glória”, “houve”, “piedade”, “rainha”. 
C) O trema, usado para assinalar o “u” que se pronuncia nas sílabas “gue”, “gui”, “que”, “qui”, como na palavras “aguentar”, 

“sanguíneo”, “equestre”, foi abolido no Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, permanecendo apenas nas 
palavras estrangeiras e em suas derivadas. 

D) Nos verbos terminados em “oar” e “uar”, as três pessoas do singular do presente do subjuntivo são escritas com “oi” e “ui”, 
conforme se observa em “perdois” (de perdoar) e “habitui” (de habituar). 

 
011. Assinale a alternativa CORRETA quanto à classificação da oração: “...que o brasileiro tem tais ou quais defeitos graves... 

(l. 02).” 
A) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
B) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
C) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
D) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
 
012. Assinale a alternativa CORRETA quanto à classificação dos termos (destacados) das orações que compõem o período 

seguinte: “Nas estradas, as manobras arriscadas, como ultrapassagens em pontos onde há sinalização proibindo-os, são 
rotineiras, assim como o uso do acostamento como pista e a violação contumaz dos limites de velocidade.” (l. 57-59). 

A) Adjunto Adverbial – Predicativo – Sujeito. 
B) Aposto – Objeto indireto – Adjunto Adnominal. 
C) Sujeito – Objeto direto – Complemento Nominal 
D) Objeto Direto – Complemento Nominal – Adjunto Adverbial. 
 
013. Analise a concordância verbal no trecho: “E não somente a violência e a insegurança são maiores entre nós do que 

geralmente se reconhece.” (l. 20), e assinale a alternativa em que a concordância é CORRETA.  
A) Para haver consenso, um ou outro deve ceder. 
B) A turma reclamaram do resultado da prova. 
C) Eu e os dois professores corrigirão as provas. 
D) No retorno da greve, 40% dos alunos não assistiu às aulas. 

 
014. Analise os períodos abaixo, e assinale a alternativa CORRETA.  

I - “Os corruptos são “eles”, (1) os que sujam as cidades (2) são “eles”, (3) os funcionários relapsos são “eles” (4) – nunca 
nós.” (5) (l. 05) 
II - “...onde parece que está surgindo um cangaço modernizado, com os invasores intimidando a população, explodindo 
caixas de bancos, pilhando casas comerciais e invadindo fazendas.” (l. 16-18). 

A) Em I, há orações coordenadas sindéticas, cuja simetria permite-lhes permutar de posição, uma vez que, no trecho citado, a 
ordem expressa uma sequência de eventos. 

B) Por se tratar de orações subordinadas, a disposição dos sintagmas (1), (2), (3), (4) e (5), em I, pode ser feita em qualquer 
ordem, sem que isso afete a gramaticalidade e a aceitabilidade da frase. 

C) Em II, uma das orações tem sujeito posposto ao verbo, não sendo imperativa sua anteposição, do mesmo modo que não é 
imperativa a ordem em que aparecem os quatro últimos verbos no gerúndio. 

D) As orações coordenadas por “e”, no período II, podem ser permutadas e colocadas no início do período, sem alteração do 
sentido, pois os dois membros da disjunção são assimétricos. 
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015. Identifique a figura de sintaxe, ou seja, o processo ou os processos sintáticos, que conferem maior expressividade ao 

trecho: “Vivemos imersos num mar de pequenas delinquências cotidianas que já não notamos, ou não achamos que fazem 
parte natural e inevitável da vida.” (l. 32-33). 

A) Ocorre zeugma complexo, pois abarca o mesmo termo da oração anterior, mas com outra flexão.    
B) Caracteriza-se como elipse do sujeito, processo gramatical que tem o efeito estilístico de conferir ao enunciado maior 

concisão e expressividade.   
C) A sequência de verbos caracteriza-se como pleonasmo, que visa dar mais relevo ao pensamento. 
D) Como há mudança de construção sintática no meio do enunciado, constata-se a presença de anacoluto e zeugma. 
 
016. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao número e classificação das orações encontradas no trecho: “Os corruptos são 

“eles”, os que sujam as cidades são “eles”, os funcionários relapsos são “eles”... (l. 05). 
A) No trecho, encontram-se quatro orações, sendo uma delas subordinada. 
B) No trecho, há dois períodos compostos por coordenação, com orações assindéticas. 
C) No trecho, encontram-se dois períodos simples e dois compostos por subordinação. 
D) No trecho, há dois períodos simples, com orações sindéticas. 
 
017. Assinale a alternativa em que o verbo tem a mesma regência que “chamar” no trecho seguinte: “...é desdenhosamente 

chamado de moralista.” (l. 21): 
A) Chamava-o de filho e lhe devotava muito carinho. 
B) Quem chamará o primeiro colocado? 
C) Ninguém o chamava para qualquer atividade. 
D) Ao longe se ouvia a voz da mãe a chamar pelo filho. 
 
018. Vocábulos como “moral” e “moralista” são cognatos, porque pertencem ao que se chama uma “família” de palavras, com 

radical e significação comuns. Assinale a alternativa que apresenta palavras pertencentes à mesma família, ou seja, em que 
todas pertençam ao conjunto de palavras que possuem o mesmo radical. 

A) Converter; conversível; conversar; conversibilidade. 
B) Converter; conversável; conversor; convertibilidade. 
C) Converter; conversável; conversa; converte. 
D) Converter; conversível; conversor; convertível. 
 
019. “Ilegal”, “ignóbil”, “incorrigível”, imperdoável”, são vocábulos que compartilham com “insegurança” (l. 20) o prefixo in- 

(ou variantes im-, i-). Assinale a alternativa CORRETA, quanto ao significado desse prefixo. 
A) Sentido contrário; anterioridade. 
B) Movimento para a frente, negação. 
C) Sentido contrário; negação. 
D) Negação; movimento interior. 
 
020. Assinale a alternativa CORRETA sobre o termo “pegado”, no trecho “... se o sujeito for pegado por um fiscal do Ibama, 

matando um caititu no mato...” (l. 36-37). 
A) Trata-se do particípio irregular do verbo pegar. 
B) É uma das formas nominais do verbo pegar, usada apenas com o verbo ser. 
C) Trata-se de uma das formas abundantes do particípio do verbo pegar. 
D) É uma das formas nominais do verbo pegar, usada apenas na voz passiva. 

 
 

 
PROVA - RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
 
021. Se Bruno é brasileiro, então André não é argentino. Ou André é argentino, ou Carlos é chileno. Se Pedro não é paraguaio, 

então Bruno é brasileiro. Ora, nem Carlos é chileno nem Vladimir é venezuelano. Logo: 
A) Pedro é paraguaio e Bruno é brasileiro. 
B) Pedro é paraguaio e André é argentino. 
C) Pedro não é paraguaio e André é argentino. 
D) Carlos é chileno ou Bruno é brasileiro. 
 
022. Se todo A é B e nenhum B é C, é CORRETO afirmar que: 
A) nenhum C é A. 
B) nenhum B é A. 
C) todo C é A. 
D) todo C é B. 
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023. Qual a alternativa que completa a sequência lógica?  
 
 
 
A) 700. 
B) 8.765. 
C) 87.654. 
D) 7.654. 

 
024. Assinale a alternativa que apresenta o diagrama que resultará se for dobrada a figura abaixo nas linhas pontilhadas. 
 

 
A)  

 
B)  

 
C)  

 
D)  

 
 
 
025. Qual o número que NÃO pertence ao grupo abaixo? 
 

2 4 100 

13 28 202 

18 14 188 

300 54 450 

A) 4. 
B) 202. 
C) 13. 
D) 14. 
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026. Qual a figura que representa uma sequência lógica do diagrama abaixo? 

 
A)  

 
 

B)  

 
C)  

 
D)  

 
 
027. Qual é o próximo número da sequência ( 2, 2, 4, 6, 10, 16, ? ) 
A) 26. 
B) 16. 
C) 32. 
D) 36. 
 
028. Assinale a alternativa que completa a comparação contida nesta proposição VESPA está para PVEAS como 53712: 
A) 51327. 
B) 15372. 
C) 51237. 
D) 15327. 
 
029. Assinale a alternativa que contempla o determinante da matriz  

 
A) 190. 
B) 192. 
C) 212. 
D) 183. 
 
030. Sabe-se que Pedro é filho de Ana, que é filha de Amanda. Tem-se ainda a informação que João é avô de Ana, por parte de 

mãe. Logo é CORRETO afirmar que: 
A) João é avô de Pedro. 
B) Pedro é avô de Amanda. 
C) Ana é mãe de Amanda. 
D) João é pai de Amanda. 
 

 
 

PROVA  - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

031. Segundo a Legislação específica, é CORRETO afirmar que: 
A) águas doces são águas com salinidade igual ou superior a 0,5 %. 
B) águas salinas são águas com salinidade igual ou inferior a 30 %. 
C) águas salobras são águas com salinidade superior a 0,5 % e inferior a 30 %. 
D) águas salobras são águas com salinidade a inferior 0,5 % e superior a 30 %. 
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032. Com relação à Saúde Pública, é CORRETO afirmar que: 
A) Embora a Saúde Ambiental esteja ligada à saúde, não se pode dizer que é uma área da Saúde Pública. 
B) Saúde Ambiental é uma área da Saúde Pública sem cunho científico para a formulação de políticas públicas relacionadas à 

interação entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente, visando melhorar a qualidade de vida do ser humano. 
C) Saúde Ambiental é uma área da Saúde Pública relacionada ao conhecimento científico e à formulação de políticas públicas 

relacionadas à interação entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente natural e antrópico, visando melhorar a 
qualidade de vida do ser humano, sem a preocupação do ponto de vista da sustentabilidade. 

D) Saúde Ambiental é uma área da Saúde Pública relacionada ao conhecimento científico e à formulação de políticas públicas 
relacionadas à interação entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente natural e antrópico, visando melhorar a 
qualidade de vida do ser humano, sob o ponto de vista da sustentabilidade. 

 
033. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o conceito de saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e 

social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Dentro desse conceito pode-se definir Saúde Ambiental como: 
A) teoria e prática de avaliação, correção, controle e prevenção de fatores que, presentes no ambiente, podem afetar 

efetivamente ou potencialmente, de forma adversa, a saúde humana, em gerações presentes, desconsiderando as gerações 
futuras. 

B) teoria e prática de avaliação, correção, controle e prevenção de fatores que, presentes no ambiente, podem afetar 
efetivamente ou potencialmente, de forma adversa, a saúde humana, em gerações presentes ou futuras. 

C) teoria sobre a correção, controle e prevenção de fatores que, presentes no ambiente, podem afetar efetivamente ou 
potencialmente, de forma adversa, a saúde humana, em gerações presentes ou futuras. 

D) teoria e prática de avaliação, correção, controle e prevenção de fatores que, presentes no ambiente, podem afetar 
parcialmente, de forma adversa, a saúde humana. 

 
034. Saneamento ambiental é o conjunto operacional da saúde ambiental. Engloba todas as ações isoladas ou em conjunto, 

destinadas a assegurar a saúde no contexto ambiental. Dentro dessa visão, pode-se afirmar que os pilares do saneamento 
ambiental são: 

A) abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e limpeza urbana. 
B) abastecimento de água, esgotamento sanitário, controle de poluição e drenagem. 
C) abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem. 
D) abastecimento de água, tratamento do esgoto industrial, resíduos sólidos de serviço de saúde e drenagem. 
 
035. De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, é CORRETO afirmar que: 
A) a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. 
B) a educação ambiental permanente é de responsabilidade exclusiva do poder público, de forma não articulada, com todos os 

níveis e modalidades do processo educativo. 
C) o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social não é considerado um 

objetivo fundamental da educação ambiental. 
D) são princípios básicos da educação ambiental: o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo e a garantia de 

democratização das informações ambientais. 
 
036. A Portaria da SEMACE N°154, de 22 de Julho de 2002, dispõe sobre padrões e condições para lançamento de efluentes 

líquidos gerados por fontes poluidoras. Sobre o assunto, assinale a alternativa CORRETA. 
A) As indústrias instaladas em Distritos Industriais dotados de Sistema Público de Esgoto provido de Estação de Tratamento 

deverão, obrigatoriamente, possuir Estação de Tratamento Própria. 
B) O efluente industrial, ao ser lançado na rede coletora pertencente ao Sistema de Esgotamento Sanitário dos Distritos 

Industriais, deverá obedecer ao seguinte padrão de lançamento: ausência de qualquer substância em concentração 
potencialmente tóxica aos processos biológicos de tratamento de esgoto. 

C) As indústrias ou qualquer fonte poluidora localizadas em áreas não dotadas de Rede Pública de Esgoto provida de Sistema 
de Tratamento deverão possuir Estação de Tratamento Própria, não sendo obrigatoriamente necessário atender aos padrões 
de qualidade dos cursos de água. 

D) Será permitido o despejo de efluentes de qualquer fonte poluidora diretamente em estruturas hídricas lênticas (lagos, lagoas 
ou reservatórios). Os casos excepcionais serão analisados pela autarquia de controle ambiental. 

 
037. A Portaria MS Nº 2.914, de 12 de Dezembro de 2011, dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, tratando, no Capítulo II, das definições. Assinale a 
alternativa que contém uma definição CORRETA. 

A) Água para consumo humano: água potável destinada apenas à higiene pessoal, independentemente da sua origem. 
B) Água potável: água que não atenda ao padrão de potabilidade estabelecido nesta Portaria e que não ofereça riscos à saúde. 
C) Padrão de potabilidade: conjunto de valores permitidos como parâmetro da qualidade da água para consumo animal, 

conforme definido nesta Portaria. 
D) Água tratada: água submetida a processos físicos, químicos ou combinação destes, visando atender ao padrão de 

potabilidade. 
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038. A Organização Sanitária nos órgãos e empresas públicas faz parte das atribuições do tecnólogo em saneamento ambiental. 
Qual alternativa demonstra exemplos de organização sanitária? 

A) Ações para evitar estragos e desperdício nos órgãos e empresas. 
B) Mobilização apenas dos funcionários do setor de higiênico-sanitários. 
C) Organização dos estabelecimentos, mantendo-os limpos, mas sem a preocupação sanitária. 
D) A economia de água e energia. 
 
039. As águas doces do Território Nacional são classificadas, segundo a qualidade requerida para seu uso, em 4 classes de 

qualidade. Com relação ao consumo humano, é CORRETO afirmar que: 
A) a classe especial compreende águas destinadas ao abastecimento para consumo humano, sem desinfecção. 
B) a classe 1 compreende águas que podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional. 
C) a classe 2 compreende águas que podem ser destinadas: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

avançado. 
D) a classe 3 compreende águas que podem ser destinadas: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional ou avançado. 
 
040. As águas doces, salobras e salinas destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário) terão sua condição avaliada 

nas categorias própria e imprópria. Assinale a alternativa CORRETA quanto à essa avaliação. 
A) Excelente, quando em 90% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, 

colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 250 coliformes fecais (termotolerantes), ou 200 Escherichia coli, ou 25 
enterococos por l00 mililitros. 

B) Muito Boa, quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, 
colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 250 coliformes fecais (termotolerantes), ou 200 Escherichia coli, ou 25 
enterococos por 100 mililitros. 

C) Satisfatória, quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, 
colhidas no mesmo local, houver no máximo 1.000 coliformes fecais (termotolerantes), ou 800 Escherichia coli, ou 100 
enterococos por 100 mililitros. 

D) Imprópria, quando no trecho avaliado, for verificado que esta água atende aos critérios estabelecidos para as águas próprias. 
 
041. Qual das afirmativas é verdadeira, no que se diz respeito à classificação dos resíduos sólidos, quanto aos riscos potenciais 

de contaminação do meio ambiente e quanto à saúde pública? 
A) Resíduos Classe I – não perigosos; Resíduos Classe II – perigosos, subdivididos em: Resíduos Classe II A – não inertes; 

Resíduos Classe II B – inertes. 
B) Resíduos Classe I – perigosos; Resíduos Classe II – não perigosos, subdivididos em: Resíduos Classe II A – não inertes; 

Resíduos Classe II B – inertes. 
C) Resíduos Classe I – perigosos; Resíduos Classe II – não perigosos; Resíduos Classe III – Tóxicos. 
D) Resíduos Classe I – perigosos; Resíduos Classe II – não perigosos, subdivididos em: Resíduos Classe II A – inertes; 

Resíduos Classe II B – não inertes. 
 
042. Sobre o código de cores estabelecido para cada tipo de resíduo, assinale a alternativa CORRETA. 
A) AZUL: papel/papelão; PRETO: madeira; LARANJA: resíduos perigosos; MARROM: resíduos orgânicos. 
B) AZUL: plástico; VERMELHO: papel/papelão; VERDE: vidro; AMARELO: metal. 
C) PRETO: resíduos perigosos; LARANJA: madeira; BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; ROXO: 

resíduos radioativos. 
D) BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; ROXO: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou 

contaminado não passível de separação; MARROM: resíduos orgânicos; CINZA: resíduos radioativos. 
 
043. Assinale a alternativa que contempla a forma CORRETA de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou 

rejeitos. 
A) O lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos. 
B) O lançamento in natura a céu aberto. 
C) É vedada pelo poder público a destinação de resíduos sólidos em aterro sanitário. 
D) A queima de resíduos sólidos só poderá ser feita em instalações e equipamentos licenciados para essa finalidade. 
 
044. Assinale a alternativa que contempla uma sequência de etapas que podem ser encontradas em uma Estação de Tratamento 

de Água (ETA) convencional. 
A) Chegada da água bruta; floculação; mistura rápida; decantação; filtro descendente; tanque de contato e saída da água 

tratada. 
B) Chegada da água bruta; mistura rápida; floculação; filtro descendente; decantação; tanque de contato e saída da água 

tratada. 
C) Chegada da água bruta; mistura rápida; floculação; decantação; filtro descendente; tanque de contato e saída da água 

tratada. 
D) Chegada da água bruta; tanque de contato; mistura rápida; floculação; decantação; filtro descendente e saída da água 

tratada. 
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045. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece normas para as áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos. 
Sobre o assunto, assinale a alternativa CORRETA. 

A) Fica proibida a utilização dos rejeitos dispostos como alimentação. 
B) A catação só pode ser feita por catadores credenciados. 
C) A criação de animais domésticos pode ser feita mediante autorização. 
D) A fixação de habitações temporárias ou permanentes só poderá ser feita pelos catadores credenciados. 
 
046. O processo de tratamento de esgotos, na fase líquida, segue uma determinada sequência. Assinale a alternativa que 

relaciona essa sequência. 
A) Rede de Coleta; Caixa de Areia; Grades; Decantador Primário; Tanques de Aeração; Decantador Secundário; Manancial. 
B) Rede de Coleta; Grades; Caixa de Areia; Tanques de Aeração; Decantador Primário; Decantador Secundário; Manancial. 
C) Rede de Coleta; Grades; Caixa de Areia; Decantador Primário; Tanques de Aeração; Decantador Secundário; Manancial. 
D) Rede de Coleta; Grades; Caixa de Areia; Decantador Primário; Decantador Secundário; Tanques de Aeração; Manancial. 
 
047. Com relação ao tratamento preliminar de esgoto, pode-se afirmar que: 
A) o tratamento preliminar de esgotos não visa à remoção de sólidos grosseiros. 
B) consiste em uma preparação dos esgotos para o tratamento posterior, favorecendo obstruções e danificações em 

equipamentos eletromecânicos. 
C) é constituído de gradeamento, desarenação e tanque de aeração. 
D) o gradeamento objetiva a remoção de sólidos bastante grosseiros e a desarenação objetiva a remoção de sólidos com 

características de sedimentação semelhantes à da areia. 
 
048. Com relação aos Parâmetros para o Dimensionamento de Decantadores Primários de Esgotos, a legislação estabelece que 

os decantadores primários devam ser dimensionados com base na vazão máxima horária de esgotos sanitários e para vazões 
de dimensionamento superiores a 250 L/s deve-se empregar mais de um decantador. Para a determinação da área de 
decantação, deve-se utilizar como parâmetro a taxa de escoamento superficial. Assinale a alternativa que contempla três 
condições impostas pela legislação para a adoção da taxa de escoamento superficial para decantadores primários de 
esgotos. 

A) Até 60 m3/m2.dia, só tratamento primário; até 80 m3/m2.dia, seguido de filtros biológicos; até 120 m3/m2.dia, seguido de 
lodos ativados. 

B) Até 60 m3/m2.dia, só tratamento primário; até 80 m3/m2.dia, seguido de lodos ativados; até 120 m3/m2.dia, seguido de filtros 
biológicos. 

C) Até 60 m3/m2.dia, só tratamento primário; até 90 m3/m2.dia, seguido de filtros biológicos; até 130 m3/m2.dia, seguido de 
lodos ativados. 

D) Até 60 m3/m2.dia, seguido de filtros biológicos; até 80 m3/m2.dia, só tratamento primário; até 120 m3/m2.dia, seguido de 
lodos ativados. 

 
049. Sobre Sistemas de Lagoas de Estabilização, é CORRETO afirmar que: 
A) as lagoas de estabilização podem ser classificadas somente em facultativas e de maturação. 
B) as lagoas anaeróbias são escavações mais profundas, com altura útil variando na faixa de 3 a 5 metros, retendo os esgotos 

durante 4 a 6 dias. 
C) as lagoas facultativas são escavações mais rasas, com profundidades típicas na faixa de 1,5 a 2,0 metros e áreas de espelho 

de água relativamente menores do que as das anaeróbias. 
D) os sólidos sedimentáveis presentes nos esgotos depositam-se no fundo das lagoas de maturação, entrando em decomposição 

anaeróbia. 
 
050. Assinale a alternativa que apresenta uma vantagem do emprego de sistemas de lagoas de estabilização. 
A) Presença de elevadas concentrações de algas no efluente final. 
B) Simplicidade da operação, sendo adequados para pequenas populações onde as companhias possuem menos recursos. 
C) Exigência de áreas relativamente grandes. 
D) Exalação de maus odores pelas lagoas anaeróbias. 
 
051. A qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade requer algumas definições. Qual das definições 

abaixo NÃO está correta? 
A) Controle da qualidade da água para consumo humano é o conjunto de atividades exercidas regularmente pelo responsável 

pelo sistema ou por solução alternativa coletiva de abastecimento de água, destinado a verificar se a água fornecida à 
população é potável, de forma a assegurar a manutenção desta condição. 

B) Rede de distribuição é a parte do sistema de abastecimento formada por tubulações e respectivos acessórios, destinados a 
captar água bruta, até as ETAs. 

C) Sistema de abastecimento de água para consumo humano trata-se das instalações compostas por um conjunto de obras 
civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinadas à produção e ao fornecimento 
coletivo de água potável, por meio de rede de distribuição. 

D) Solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano é modalidade de abastecimento coletivo, 
destinado a fornecer água potável, com captação subterrânea ou superficial, com ou sem canalização e sem rede de 
distribuição. 
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052. Para o uso de sistemas e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano, são aplicadas 

algumas exigências. Assinale a alternativa que se refere CORRETAMENTE a uma dessas exigências. 
A) Os sistemas e as soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano não necessitam de um 

responsável técnico habilitado. 
B) A rede de distribuição de água para consumo humano deve ser operada sempre com pressão negativa em toda sua extensão. 
C) As águas provenientes de manancial superficial devem ser submetidas a processo de filtração. 
D) Apenas as águas provenientes de manancial superficial, para consumo humano, fornecida coletivamente, deverá passar por 

processo de desinfecção ou cloração. 
 
053. As fontes de poluição difusa são resultado das atividades humanas desenvolvidas no processo de ocupação e uso do solo. 

Os impactos oriundos da degradação da qualidade da água, principalmente no meio urbano, abrangem vários aspectos. 
Sobre o assunto, assinale a alternativa CORRETA. 

A) Prejuízos do ecossistema e do habitat. 
B) Minimização de problemas relacionados com doenças de veiculação hídrica. 
C) Alterações da qualidade da água, sem torná-la imprópria para consumo. 
D) Benefícios sociais relacionados com a adequação de áreas de lazer. 
 
054. O Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) é um documento normativo que estabelece mecanismos de gestão da 

infraestrutura urbana relacionada ao escoamento da água pluvial na área urbana. O PDDU define princípios para um 
programa de gestão baseado em algumas premissas. Assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE uma dessas 
premissas. 

A) Planejamento isolado com as outras infraestruturas. 
B) Transferência dos impactos da ocupação sobre a drenagem para outros locais. 
C) Estabelecimento de uma política de controle de cheias por meio de medidas estruturais e não estruturais, sem considerar a 

bacia como um todo. 
D) Incentivo à participação da comunidade na elaboração do PDD e alocação de recursos destinados às ações na área da 

educação ambiental. 
 
055. As técnicas compensatórias de drenagem de águas pluviais estão divididas em dois grupos: Técnicas Compensatórias 

não-Estruturais e Técnicas Compensatórias Estruturais. Assinale a alternativa que exemplifica, respectivamente, essas duas 
técnicas. 

A) Microreservatório e poço de infiltração. 
B) Regulação do uso do solo e criação de áreas verdes. 
C) Recuperação de matas ciliares – parques lineares e pavimento permeável. 
D) Trincheira de infiltração e manejo de fertilizantes, pesticidas e detergentes. 
 
056. Em obras de saneamento, as empresas contratadas são obrigadas a fornecer os Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) necessários e adequados ao risco da atividade e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Assinale a 
alternativa que apresenta como devem ser usados os EPIs. 

A) Os empregados devem trabalhar calçados, ficando permitido o uso de tamancos, chinelos ou sandálias. 
B) O capacete e o calçado de segurança são de uso obrigatório a todas as pessoas que adentrarem o local da obra, além dos 

demais EPIs que se fizerem necessários. 
C) É opcional o uso de colete ou tiras refletivas na região do tórax e costas, quando o trabalhador estiver a serviço em vias 

públicas, sinalizando acesso ao canteiro de obras, frente de trabalho ou em movimentação e transporte vertical de materiais. 
D) É obrigatório o uso de cinto de segurança tipo paraquedista em atividades com diferença de nível superior a 2 (dois) 

metros, e opcional em trabalhos realizados em espaços confinados. 
 
057. Quanto a escavações e fundações, pode-se afirmar que: 
A) os taludes das escavações de profundidades superiores a 1,25m devem ser escorados com pranchas metálicas ou de 

madeira, assegurando estabilidade, de acordo com a natureza do solo, exceto quando o ângulo de inclinação do talude for 
inferior ao ângulo do talude natural. 

B) nas escavações profundas, com mais de 1,50 m, serão colocadas escadas próximas aos locais de trabalho, a fim de permitir, 
em caso de emergência, a saída rápida do pessoal. É proibida a permanência de pessoas que não sejam operários da obra no 
interior das escavações, quando houver máquinas executando tais escavações. 

C) as escavações em vias públicas devem ser sinalizadas somente na hora da escavação. Nas proximidades de escavações 
realizadas em vias públicas e canteiro de obras, devem ser colocadas cercas de proteção e sistemas adequados de 
sinalização. Os pontos de acesso de veículos e equipamentos à área de escavação devem ter sinalização de advertência 
durante a hora do trabalho. 

D) os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância inferior à metade da profundidade desta, 
incluindo as ferramentas em uso. 
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058. A proteção da área do canteiro de obras tem por finalidade assegurar o isolamento do local, a fim de evitar eventuais 

acidentes causados por acesso indevido de animais e/ou pessoas estranhas. Assinale a alternativa que demonstra um item da 
proteção da área do canteiro. 

A) Barracão aberto para materiais. 
B) Barracão fechado para materiais. 
C) Alojamento. 
D) Tapume de chapa de madeira compensada. 
 
059. Um Estudo de Impacto Ambiental (E.I.A.) é constituído de 4 etapas que obedecem a uma sequência. Assinale a 

alternativa em que se observa essa sequência. 
A) Análise dos impactos ambientais; diagnóstico ambiental; medidas mitigadoras e elaboração de programas. 
B) Diagnóstico ambiental; análise dos impactos ambientais; medidas mitigadoras e elaboração de programas. 
C) Diagnóstico ambiental; análise dos impactos ambientais; elaboração de programas e medidas mitigadoras. 
D) Diagnóstico ambiental; medidas mitigadoras; análise dos impactos ambientais e elaboração de programas. 
 
060. Em 2001, foi criado o Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). Em 2002, a A3P foi reconhecida 

pela Unesco. A partir de 2007, com a reestruturação do Ministério do Meio Ambiente, a A3P passou a integrar o 
Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental (DCRS), da Secretaria de Articulação Institucional e 
Cidadania Ambiental (SAIC). Esse programa conta com alguns eixos temáticos. Qual alternativa faz parte desses eixos? 

A) Gestão para aumentar o uso dos recursos. 
B) Gestão para aumento dos lucros. 
C) Divulgação da empresa. 
D) Sensibilização e capacitação dos servidores. 
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