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CADERNO DE PROVA – TIPO 1 
OPERADOR DE SISTEMA DE REDE, ÁGUA E ESGOTO 

 
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 50 (cinquenta) 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 três tipos de prova. Verifique atentamente qual tipo de prova você recebeu (Prova Tipo 1, Prova Tipo 
2 ou Prova Tipo 3) 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 
 

O SOLDADO AMARELO (Graciliano Ramos)* 
O soldado, magrinho, enfezadinho, tremia. E Fabiano tinha vontade de levantar o facão de novo. Tinha vontade, mas os 

músculos afrouxavam. Realmente não quisera matar um cristão: procedera como quando, a montar cavalo brabo, evitava 
galhos e espinhos. Ignorava os movimentos que fazia na sela. Alguma coisa o empurrava para a direita ou para a esquerda. Era 
essa coisa que ia partindo a cabeça do amarelo. Se ela tivesse demorado um minuto, Fabiano seria um cabra valente. Não 
demorara. A certeza do perigo surgira - e ele estava indeciso, de olho arregalado, respirando com dificuldade, um espanto 
verdadeiro no rosto barbudo coberto de suor, o cabo do facão mal seguro entre os dois dedos úmidos. 

Tinha medo e repetia que estava em perigo, mas isto lhe pareceu tão absurdo que se pôs a rir. Medo daquilo? Nunca vira 
uma pessoa tremer assim. Cachorro. Ele não era dunga na cidade? Não pisava os pés dos matutos, na feira? Não botava gente 
na cadeia? Sem-vergonha, mofino. 

Irritou-se. Por que seria que aquele safado batia os dentes como um caititu? Não via que ele era incapaz de vingar-se? Não 
via? Fechou a cara. A ideia do perigo ia-se sumindo. Que perigo? Contra aquilo nem precisava facão, bastavam as unhas. 
Agitando os chocalhos e os látegos, chegou a mão esquerda, grossa e cabeluda, à cara do polícia, que recuou e se encostou a 
uma catingueira. Se não fosse a catingueira, o infeliz teria caído. 

Fabiano pregou nele os olhos ensanguentados, meteu o facão na bainha. Podia matá-lo com as unhas. Lembrou-se da surra 
que levara e da noite passada na cadeia. Sim senhor. Aquilo ganhava dinheiro para maltratar as criaturas inofensivas. Estava 
certo? O rosto de Fabiano contraía-se, medonho, mais feio que um focinho. Hem? Estava certo? Bulir com as pessoas que não 
fazem mal a ninguém. Por quê? Sufocava-se, as rugas da testa aprofundavam-se, os pequenos olhos azuis abriam-se demais, 
numa interrogação dolorosa. 

O soldado encolhia-se, escondia-se por detrás da árvore. E Fabiano cravava as unhas nas palmas calosas. Desejava ficar 
cego outra vez. Impossível readquirir aquele instante de inconsciência. Repetia que a arma era desnecessária, mas tinha a 
certeza de que não conseguiria utilizá-la - e apenas queria enganar-se. Durante um minuto a cólera que sentia por se considerar 
impotente foi tão grande que recuperou a força e avançou para o inimigo. 

Vacilou e coçou a testa. Havia muitos bichinhos assim ruins, havia um horror de bichinhos assim fracos e ruins. 
Afastou-se, inquieto. Vendo-o acanalhado e ordeiro, o soldado ganhou coragem, avançou, pisou firme, perguntou o 

caminho. E Fabiano tirou o chapéu de couro. 
- Governo é governo. 
Tirou o chapéu de couro, curvou-se e ensinou o caminho ao soldado amarelo. 
 

* In: Correio da Manhã, 25/05/1969. 
 
01. As considerações feitas ao longo do texto permitem ler a frase: "- Governo é governo." (l. 26), de forma conotativa. 

Assinale a alternativa que interpreta CORRETAMENTE a frase acima. 
A) Fabiano quis demonstrar seu respeito pelo soldado amarelo. 
B) Após a luta, os adversários reconheceram que a razão estava com Fabiano. 
C) Mesmo sentindo desprezo e revolta, Fabiano resignou-se, reconhecendo que o soldado representava o governo. 
D) Fabiano humilhou-se, porque seu adversário era mais forte e poderia prendê-lo novamente. 
 
02. Considerando a concordância e o sentido, assinale a alternativa em que o sinônimo pode substituir a palavra sublinhada, 

no período: "Ele não era dunga na cidade?" (l. 8).       
A) Maioral. 
B) Anão. 
C) Covarde. 
D) Honesto. 
 
03. Após analisar o período: “Medo daquilo?” (l. 7), assinale a alternativa em que o referente do vocábulo daquilo está 

adequadamente identificado (interpretado), permitindo a coerência e a coesão do texto. 
A) Facão. 
B) Cachorro. 
C) Matuto. 
D) Soldado. 
 
04. No texto, pode-se deduzir que o personagem principal expressa alguns sentimentos sobre a situação enfrentada na 

narrativa, garantindo ao texto um efeito estilístico. Assinale a alternativa com a sequência CORRETAMENTE descrita 
pelo sentimento indicado. 

A) "... e ele estava indeciso, de olho arregalado." (l. 5) – piedade 
B) “Medo daquilo? Nunca vira uma pessoa tremer assim.” (l. 7) – desprezo 
C) "Sem vergonha, mofino." (l. 9) – resignação 
D) "Contra aquilo nem precisava facão (l. 11) –  frustração 
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05. Assinale a alternativa na qual se encontrem adjetivos ou expressões que descrevem ou se referem ao vaqueiro Fabiano, no 

texto 1. 
A) Indeciso, barbado, medonho, acanalhado. 
B) Brabo, valente, mofino, matuto. 
C) Safado, inofensivo, sem-vergonha, fraco. 
D) Arregalado, absurdo, inofensivas, fracos. 
 
06. Na oração “O soldado, magrinho, enfezadinho, tremia.”( l. 1), o verbo sublinhado classifica-se, quanto à predicação, em: 
A) intransitivo. 
B) transitivo direto. 
C) transitivo indireto. 
D) transitivo direto e indireto.   
 
07. Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE o tempo e o modo dos verbos sublinhados, nas orações: 

“Fabiano seria um cabra valente. Não demorara.”( l. 4). 
A) Futuro do subjuntivo; pretérito perfeito do indicativo. 
B) Futuro do pretérito do indicativo; pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
C) Pretérito imperfeito do indicativo; presente do indicativo. 
D) Pretérito imperfeito do subjuntivo; futuro do subjuntivo. 
 
08. Assinale a alternativa que apresenta a classificação das palavras sublinhadas, no período: “...chegou a mão esquerda, 

grossa e cabeluda, à cara do polícia,...”( l. 12). 
A) Adjetivo; Adjetivo; Adjetivo. 
B) Substantivo; Adjetivo; Adjetivo. 
C) Substantivo; Substantivo; Adjetivo. 
D) Adjetivo; Adjetivo; Substantivo. 
 
09. No trecho: “Havia muitos bichinhos assim ruins...”( l. 23), encontra-se: 
A) Uma oração cujo sujeito é “bichinhos”. 
B) Uma oração sem sujeito. 
C) Uma oração cujo sujeito é “ruins”. 
D) Uma oração cujo sujeito é “muitos bichinhos”. 
 
010. Assinale a alternativa que apresenta a classificação e o número de orações do período: “Agitando os chocalhos e os 

látegos, chegou a mão esquerda, grossa e cabeluda, à cara do polícia, que recuou e se encostou a uma catingueira.”( l. 12-
13). 

A) Período composto, com duas orações. 
B) Período simples, com duas orações. 
C) Período composto, com quatro orações. 
D) Período simples. 

 
 

PROVA - CONHECIMENTOS GERAIS 
 

011. A navegação de cabotagem é feita ao longo da costa, entre portos de um mesmo país. O Brasil possui um vasto litoral e 
uma grande quantidade de portos bem equipados. No Nordeste, destacam-se os portos de: Itaqui, Luís Correia, Pecém, 
Mucuripe, Areia Branca, Cabedelo, Suape, Aratu, Ilhéus. Destes portos, dois estão no litoral do Ceará. Assinale a 
alternativa que apresenta esses dois portos. 

A) Itaqui e Suape. 
B) Pecém e Mucuripe. 
C) Luís Correia e Areia Branca. 
D) Cabedelo e Ilhéus. 
 
012. Os rios cearenses são condicionados pelo regime de chuvas concentradas em poucos meses. No período de chuvas, os rios 

apresentam bom volume de água. No entanto, logo após o final das chuvas, ocorre o esvaziamento total das águas dos rios, 
dando a estes caráter intermitente ou temporário, ou seja, rios que secam parte do ano. Assinale a alternativa que apresenta 
os dois principais rios do Estado do Ceará.  

A) O Coreaú e o São Gonçalo. 
B) O Jaguaribe e o Acaraú. 
C) O Maranguape e o Parnaíba. 
D) O Curu e o Açu Piranhas. 
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013. A vegetação que ocupa a maior parte do Estado do Ceará, encontra-se em áreas onde predomina o clima semiárido, sendo 

adaptada às condições de chuvas escassas e concentradas em poucos meses sem chuvas. Assinale a alternativa que 
contempla a denominação dessa vegetação.  

A) O mangue, na foz dos rios. 
B) A mata galeria, nos vales úmidos dos rios. 
C) O pantanal, nas áreas mais úmidas e alagadas. 
D) A caatinga, nas áreas planas do Sertão.    

 
014. A energia dos ventos é uma fonte renovável, abundante, limpa e disponível em todos os lugares, considerada a energia 

mais limpa do planeta. A quantidade de energia disponível no vento varia de acordo com as estações do ano e as horas do 
dia, com grande influência na ocorrência dos ventos e de sua velocidade em um local. É usado o vento próximo à superfície 
da Terra. Assinale a alternativa que registra o nome dado a essa fonte de energia renovável. 

A) Geotérmica. 
B) Nuclear. 
C) Hidráulica. 
D) Eólica. 
 
015. Apesar da redução na geração de novos postos de trabalho, a economia cearense registrou, na comparação dos anos de 

2011 e 2012, um aumento de participação relativa no total de empregos gerados no país, passando de 2,91%, em 2011, para 
3,15%, em 2012, de acordo com o IPECE, 2013. Assinale a alternativa que apresenta, no âmbito do Estado do Ceará, o 
principal setor responsável pela geração de novas vagas de trabalho.  

A) Comércio. 
B) Indústria. 
C) Serviços. 
D) Construção Civil. 
 
016. A bacia do Rio Acaraú é a segunda maior do Ceará, ocupando 10% da área total do Estado. O rio Acaraú nasce na serra 

das Matas, no Município de Monsenhor Tabosa, percorrendo 320 km, até sua foz, no Município de Acaraú. No rio principal 
da bacia e em alguns de seus afluentes, foram construídos vários açudes. Assinale a alternativa que contém dois 
importantes açudes dessa bacia hidrográfica. 

A) Araras e Aires de Souza. 
B) Gavião e Pacoti. 
C) Cedro e Trussu. 
D) Caxitoré e Aracoiaba. 
 
017.  A “Copa das Confederações” disputada no Brasil, no mês de junho de 2013, distribuiu os seus dezesseis jogos em apenas 

seis estádios de futebol, os quais foram reformados ou construídos atendendo às condições determinadas pela Federação 
Internacional de Futebol Association (FIFA). A região Nordeste recebeu jogos em três estádios: Arena Castelão; Arena 
Pernambuco e Arena Fonte Nova. Assinale a alternativa que apresenta as três cidades onde estão localizados esses estádios. 

A) Natal, Recife e João Pessoa. 
B) São Luís, Teresina e Salvador. 
C) Fortaleza, Recife e Salvador. 
D) Natal, Caruaru e Fortaleza. 
 
018. O Programa Mais Médico foi criado com o intuito de ampliar, no curto prazo, o atendimento proporcionado pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), em relação à Atenção Básica. A respeito deste Programa, assinale a alternativa CORRETA.  
A) A quantidade de profissionais brasileiros inscritos no Programa Mais Médico atendeu à demanda dos 15.460 médicos, feita 

pelos municípios brasileiros. 
B) No âmbito do Estado do Ceará, o Município de Sobral está contemplado dentre as cidades que receberão os profissionais 

do Programa Mais Médico, devido ao seu alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 
C) Foi assinado um termo de cooperação entre o Ministério da Saúde e a Organização Panamericana de Saúde (Opas) com 

intuito de contratar profissionais do Chile para atuar nos municípios que não foram escolhidos por médicos brasileiros. 
D) Na primeira alocação dos profissionais nos estados brasileiros pelo Programa Mais Médico, o Estado do Ceará é o que mais 

vai receber médicos. 
 

019. A Jornada Mundial da Juventude, de 2013, que contou com a presença do Papa Francisco, foi realizada no Brasil, na 
cidade:  

A) do Rio de Janeiro (RJ). 
B) de Salvador (BA). 
C) de Vitória (ES). 
D) de Belo Horizonte (MG). 
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020. Com o objetivo de estimular e possibilitar maior participação dos cidadãos, por meio da tcnologia da informação e 

comunicação, o Senado Federal disponibiliza o Portal e-Cidadania. Sobre o Portal e-Cidadania, assinale a alternativa 
CORRETA. 

A) A utilização das ferramentas do Portal da e-Cidadania está condicionada ao preenchimento do formulário, no qual deve ser 
informado o respectivo email para validação do cadastro. 

B) O Senado Federal disponibilizou o Portal e-Cidadania dividido em três dimensões, quais sejam: e-Fiscalização, e-Cidadão e 
e-Representação. 

C) O espaço e-Representação é destinado aos senadores, representantes do povo para expressar suas ideologias políticas, bem 
como as realizações destas. 

D) O espaço e-Cidadão é aberto para que o cidadão expresse opiniões, dúvidas, críticas que dizem respeito a qualquer órgão 
público. 

 
 

PROVA  - MATEMÁTICA 
 

021. Em um cubo oco, tal qual o da figura abaixo, de 20 centímetros de aresta, cabem quantos litros de leite? 
 
 
 
 
A) 6.000. 
B) 2.000. 
C) 8.000. 
D) 9.000. 
 
022. A solução para a equação de primeiro grau 3x+10=25 é: 
A) x=2. 
B) x=3. 
C) x=6. 
D) x=5. 
 
023. O valor da expressão (2 + 0,66666...) ÷ (2 – 0,66666...) +   1 +         ÷    1 –       , é: 
A) 3,5. 
B) 2,5. 
C) 1,5. 
D) 4,5. 
 
024. Assinale a alternativa que apresenta o resultado CORRETO para a expressão abaixo:   

(2 + 2 – 3 + 4 – 1 + 8 + 2 + 5 – 1) – (4 x 5 x 7 x 0 x 2) 
2 x 2 x 2 + 3 x 3 – 2 x 4 

 
A) 4. 
B) 2. 
C) 1. 
D) 3,5. 
 
025. Pedro pensou em um número, somou a este número 5, logo após o multiplicou por 2 e o resultado obtido foi 100. Qual foi 

o número em que Pedro pensou? 
A) 30. 
B) 25. 
C) 10. 
D) 45. 
 
026. Se uma prova de 60 questões, Maria acertou 36 delas, qual foi o percentual de acertos de Maria? 
A) 55%. 
B) 70%. 
C) 60%. 
D) 65%. 
 
027. Se em um sistema de equações lineares, com número de equações igual ao número de incógnitas, o determinante da 

matriz dos coeficientes for diferente de zero, o sistema será: 
A) possível e determinado. 
B) impossível e indeterminado. 
C) possível e indeterminado. 
D) impossível e determinado. 
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028. A área do triângulo retângulo abaixo, cujos catetos estão expressos em centímetros (cm), é: 
 
 
 
 
 
 
A) 30 cm2. 
B) 38,4 cm2. 
C) 45 cm2. 
D) 22,5 cm2. 
 
029. Qual o valor do montante produzido por um capital de R$ 1.500,00, aplicado no regime de juros simples, a uma taxa 

mensal de 1%, durante 1 ano? 
A) R$ 1.700,00. 
B) R$ 1.512,00. 
C) R$ 2.000,00. 
D) R$ 1.680,00. 
 
030. Marcos percorreu 5,32 kilômetros em uma corrida, isto é o equivalente a dizer que ele correu: 
A) 5.320 metros. 
B) 5.000 metros. 
C) 532 metros. 
D) 53.200 metros. 

 
 

PROVA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

031. Assinale a alternativa que contempla a Lei que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, no Brasil, e dá 
outras providências. 

A) Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
B) Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 
C) Lei Federal nº 6.528, de 11 de maio de 1978. 
D) Lei Municipal n° 1.150, de 10 de maio de 2012. 

 
032. Acerca do saneamento básico, assinale a alternativa CORRETA. 
A) O abastecimento de água potável não está entre os serviços de saneamento básico. 
B) O controle social não é princípio fundamental do saneamento básico. 
C) A prestação regionalizada implica o atendimento a um único titular. 
D) A universalização visa ao acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico. 
 
033. Sobre o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Envolve a varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos. 
B) Não envolve a coleta e destino final de lixo doméstico. 
C) Não envolve o transporte do lixo doméstico. 
D) Envolve a coleta, mas não a triagem, de lixo doméstico. 
 
034. Sobre os prestadores dos serviços públicos de saneamento básico, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Em nenhuma hipótese pode o prestador ser empresa privada. 
B) O plano de saneamento básico é condição de validade dos contratos de prestação deste serviço. 
C) Estes serviços podem ser realizados por empresa privada independentemente de contrato. 
D) Os contratos com empresas privadas podem conter cláusulas que impeçam as atividades de fiscalização. 
 
035. Assinale a alternativa que contempla os princípios fundamentais do saneamento básico. 
A) Eficiência e sustentabilidade econômica. 
B) Universalização do acesso. 
C) Abastecimento de água. 
D) Integralidade e disponibilidade. 
 
036. Quanto à regulação dos serviços públicos de saneamento básico em que mais de um prestador execute atividades 

interdependentes, nos termos da Lei, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Devem ser definidas as atividades ou insumos contratados. 
B) Não precisam ser definidos os mecanismos de pagamento de perdas comerciais, quando for o caso. 
C) Devem ser definidas as normas técnicas relativas à qualidade dos serviços prestados aos usuários. 
D) Devem ser definidas as hipóteses de extinção e penalidades a que estão sujeitas as partes. 
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037. Quanto às definições contidas na Lei de Saneamento Básico, assinale a alternativa CORRETA. 
A) A gestão associada é o conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações 

técnicas e participações. 
B) O controle social é instrumento econômico de política social para garantir a universalização do acesso ao saneamento 

básico. 
C) O esgotamento sanitário é constituído pelas atividades de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, dentre outras. 
D) A drenagem e manejo das águas pluviais urbanas são constituídas pelas atividades de abastecimento público de água 

potável. 
 
038. De acordo com a Lei de Saneamento Básico, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais, ainda que o usuário 

dependa de terceiros para operar os serviços. 
B) O lixo originário de atividades industriais cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador desse lixo não 

pode, em nenhuma hipótese, ser considerado resíduo sólido urbano. 
C) Nos serviços públicos de saneamento básico, em que mais de um prestador execute atividades interdependentes, não há 

necessidade de contrato. 
D) Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico, sendo a utilização desses recursos sujeita à 

outorga de direito de uso. 
 
039. Sobre a prestação de serviços públicos de saneamento básico, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Não se exige contrato para os serviços de saneamento básico, prestados por usuários em cooperativas, desde que 

autorizados pelo poder público e limitados a um condomínio. 
B) Não se permite, em nenhuma hipótese, convênio para os serviços de saneamento básico, ainda que autorizados pelo poder 

público, prestados por usuários em cooperativas. 
C) É vedado aos entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, instituir fundos para custear a 

universalização dos serviços públicos de saneamento básico. 
D) O titular dos serviços de saneamento básico formulará a respectiva política pública de saneamento básico, sendo 

dispensado de fixar os direitos e os deveres dos usuários. 
 
040. Assinale a alternativa que apresenta condição de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços 

públicos de saneamento básico, nos termos da Lei que regulamenta o assunto. 
A) Especificação da quantidade de ruas a serem varridas. 
B) Estudo comprovando a viabilidade técnica dos serviços, nos termos do plano. 
C) Especificação da quantidade de quilos de lixo a serem coletados. 
D) Existência de fundo com recursos públicos que pertençam à empresa privada contratada. 
 
041. Sobre a prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Envolve um único prestador do serviço para vários Municípios, desde que contíguos. 
B) Não se caracteriza pela compatibilidade de planejamento. 
C) Deverá obedecer a plano de saneamento básico elaborado para os Municípios atendidos. 
D) Caracteriza-se pela uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços. 
 
042. Acerca do Plano de Saneamento Básico, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Abrangerá, no mínimo, ações para emergências e contingências. 
B) É obrigatório para cada serviço. 
C) Abrangerá, no mínimo, programas necessários, sem identificar possíveis financiamentos. 
D) Não precisa abranger objetivos e metas para a universalização. 
 
043. Quanto aos princípios e objetivos da regulação, consoante a Lei de Saneamento Básico, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Monitoramento de custos é objetivo da regulação. 
B) Transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões são princípios da regulação. 
C) Dependência decisória é princípio da regulação. 
D) Garantia do cumprimento das condições e metas estabelecidas não é objetivo da regulação. 
 
044. Sobre a remuneração dos serviços públicos de saneamento básico, assinale a alternativa CORRETA. 
A) A remuneração pela cobrança dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário não ocorrerá por meio de 

tarifas. 
B) A prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública não é diretriz para a instituição das 

tarifas para os serviços de saneamento básico. 
C) Serão obrigatoriamente adotados subsídios tarifários e não tarifários em benefício dos usuários que tenham capacidade de 

pagamento do custo integral dos serviços. 
D) Para a definição da remuneração dos serviços públicos de saneamento básico, pode-se levar em conta o fator relativo aos 

padrões de uso ou de qualidade requeridos. 
 

 
06 / 09L1 



 

 
045. Nos termos da Lei de Saneamento Básico, assinale a alternativa CORRETA. 
A) A publicidade dos documentos e relatórios é dada apenas às autoridades públicas e empresas prestadoras dos serviços. 
B) A publicidade dos documentos e relatórios deve ser efetivada pela internet, apenas em último caso. 
C) Assegura-se aos usuários de serviços públicos de saneamento básico o amplo acesso a informações sobre os serviços 

prestados. 
D) Não se assegura aos usuários de serviços públicos de saneamento básico, o acesso a relatório periódico sobre a qualidade da 

prestação dos serviços. 
 
046. Sobre os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa renda, é CORRETO afirmar que: 
A) a definição dependerá das características dos beneficiários e da origem dos recursos. 
B) serão sempre diretos, independentemente dos destinatários. 
C) serão apenas fiscais ou não tarifários. 
D) serão internos a cada titular ou entre localidades, na hipótese de controle social. 
 
047. Acerca da cobrança de taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza urbana é CORRETO 

afirmar que: 
A) os valores apurados poderão considerar o nível de investimento pessoal da população da área atendida. 
B) os valores apurados poderão considerar as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas. 
C) os valores apurados deverão considerar a qualidade das construções do bairro a ser limpo. 
D) os valores apurados deverão considerar o peso máximo coletado por habitante. 
 
048. Considerando o assunto revisão tarifária para a realização de saneamento básico, assinale a alternativa CORRETA. 
A) A revisão poderá ser periódica, não podendo ser extraordinária, face ao princípio da economia popular. 
B) As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras, ouvidos preferencialmente os 

vereadores e o executivo municipal. 
C) Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim como de 

antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços. 
D) A entidade de regulação não poderá autorizar o prestador de serviços a repassar aos usuários custos e encargos tributários 

não previstos originalmente e por ele não administrados. 
 
049. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de 

caráter consultivo, estaduais, do Distrito Federal e municipais, nos quais NÃO está assegurada a representação: 
A) dos titulares dos serviços. 
B) dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico. 
C) de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento 

básico. 
D) da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
 
050. Assinale a alternativa que contempla objetivo(s) do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA): 
A) disponibilizar bolsas de estudos aos profissionais que se dedicam à pesquisa da disciplina saneamento básico. 
B) coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de saneamento básico. 
C) disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da demanda e da oferta de 

serviços públicos de saneamento básico. 
D) permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços de saneamento básico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
07 / 09L1 



 

 
 

FOLHA DE RASCUNHOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08 / 09L1 



 

 
 

FOLHA DE RASCUNHOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
09 / 09L1 


