
 

 

 
 

CONCURSO PÚBLICO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA 
 

PROVA OBJETIVA: 18 de junho de 2017 
 

AGENTE DE OPERAÇÃO 
(NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO) 

 

 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se o Boletim de questões que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual 
você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão resposta. Caso contrário 
comunique imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO RESPOSTA, destinado à marcação das 
respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a Prova Objetiva com 30 (trinta) questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 
05 de Noções de Saneamento Básico, 05 de Atualidades e 10 de Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha 
de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova 
terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 14h30min e término às 18h30min (horário local). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas 
uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de 
sala, a fim de que o fiscal registre no formulário de Correção de Dados a devida correção. 
 

6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o 
início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está assinado 
no seu documento de identificação. 
 

8. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois 
lápis não será considerado. 
 

9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à 
letra a ser assinalada, conforme o exemplo no CARTÃO RESPOSTA. 
 

10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

11. O BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO RESPOSTA deverão ser devolvidos ao final da sua prova. 
 

12. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Companhia de Saneamento do Pará o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2017-COSANPA. 

 
Boa Prova. 

 
 
 
 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

_____________________________________________ 
Assinatura 



 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 1 A 10. 
 

O substituto da vida 
1 
2 
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8 
9 
10 
11 
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19 
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23 
24 
25 
26 
 

Quando meu instrumento de trabalho era a máquina de escrever, eu me 
sentava a ela, punha uma folha de papel no rolo, escrevia o que tinha de 
escrever, tirava o papel, lia o que escrevera, aplicava a caneta sobre os 
xxxxxxxx ou fazia eventuais emendas e, se fosse o caso, batia o texto a limpo. 
Relia-o para ver se era aquilo mesmo, fechava a máquina, entregava a matéria 
e ia à vida. 

Se trabalhasse num jornal, isso incluiria discutir futebol com o pessoal da 
editoria de esporte, paquerar a diagramadora do caderno de turismo, ir à 
esquina comer um pastel ou dar uma fugida ao cinema à tarde – em 1968, 
escapei do "Correio da Manhã", na Lapa, para assistir à primeira sessão de 
"2001" no dia da estreia, em Copacabana, e voltei maravilhado à Redação para 
contar a José Lino Grünewald. 

Se já trabalhasse em casa, ao terminar de escrever eu fechava a 
máquina e abria um livro, escutava um disco, dava um pulo rapidinho à praia, ia 
ao Centro da cidade varejar sebos ou fazia uma matinê com uma namorada. Só 
reabria a máquina no dia seguinte. 

Hoje, diante do computador, termino de produzir um texto, vou à lista de 
mensagens para saber quem me escreveu, deleto mensagens inúteis, respondo 
às que precisam de resposta, eu próprio mando mensagens inúteis, entro em 
jornais e revistas online, interesso-me por várias matérias e vou abrindo-as uma 
a uma. Quando me dou conta, já é noite lá fora e não saí da frente da tela. 

Com o smartphone seria pior ainda. Ele substituiu a caneta, o bloco, a 
agenda, o telefone, a banca de jornais, a máquina fotográfica, o álbum de fotos, 
a câmera de cinema, o DVD, o correio, a secretária eletrônica, o relógio de 
pulso, o despertador, o gravador, o rádio, a TV, o CD, a bússola, os mapas, a 
vida. É por isto que nem lhe chego perto – temo que ele me substitua também. 

Ruy Castro 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2016/01/1725103-o-substituto-da-

vida.shtml?cmpid=compfb. Acesso em: 07 jan. 2016 

Léxico: 
“2001”:  2001- Uma odisseia no espaço, filme de Stanley Kübrick, lançado no Brasil em 1968. 
José Lino Grünewald: poeta, tradutor, crítico de cinema, música popular brasileira e literatura, e jornalista brasileiro. 

 
 
01 O texto “O substituto da vida” apresenta características que permitem enquadrá-lo no gênero 
crônica, pois nele o autor  
(A) argumenta em favor da máquina de escrever. 
(B) informa os leitores sobre o trabalho do jornalista.  
(C) registra o cotidiano com humor, crítica e sensibilidade. 
(D) visa transmitir noções relacionadas à ética jornalística. 
 
02 Com o título do texto, Ruy Castro refere-se  
(A) ao jornal. 
(B) ao cinema. 
(C) às novas tecnologias. 
(D) à máquina de escrever. 
 
03 No texto, Ruy Castro, jornalista e escritor, compara dois momentos de sua vida. Os conectores que 
estabelecem essa comparação são, pela ordem,  
(A) “hoje” e “se”. 
(B) “se” e “hoje.” 
(C) “quando” e “se”. 
(D) “quando” e “hoje”. 
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04 No final do texto, Ruy Castro dá a entender que as novas tecnologias 
(A) representam uma ameaça ao ser humano. 
(B) deixaram-nos mais tempo livre para o lazer. 
(C) tornaram mais negligente o trabalho dos jornalistas.  
(D) fortaleceram as relações entre patrões e empregados. 

 
05 No trecho “isso incluiria discutir futebol” (l. 7), o pronome destacado refere-se a 
(A) “ia à vida” (l. 6). 
(B) “entregava a matéria” (l. 5). 
(C) “se trabalhasse num jornal” (l. 7). 
(D) “Relia-o para ver se era aquilo mesmo” (l. 5). 
 
06 O enunciado em que a substituição proposta altera o sentido original da palavra/expressão 
destacada no texto é 
(A) “batia o texto a limpo” (l. 4) > “reescrevia o texto, fazendo correções”. 
(B) “ou fazia eventuais emendas” (l. 4) > “ou fazia emendas ocasionais”. 
(C) “entro em jornais e revistas online” (l. 19 e 20) > “acesso sites de jornais e revistas online”. 
(D) “Quando me dou conta, já é noite lá fora” (l. 21) > “Quando dou cabo da tarefa, já é noite lá fora”. 

 
07 No primeiro parágrafo do texto (l. 1 a 6), predominam verbos flexionados no modo indicativo e no 
tempo   
(A) presente. 
(B) pretérito perfeito. 
(C) pretérito imperfeito. 
(D) pretérito mais-que-perfeito. 
 
08 No enunciado “e voltei maravilhado à Redação” (l. 11), o termo sublinhado tem a função sintática de 
(A) aposto. 
(B) adjunto adnominal. 
(C) predicativo do sujeito. 
(D) complemento nominal. 
 
09 O vocábulo que ilustra o processo de formação de palavras por meio de empréstimo é 
(A) “tela” (l. 21). 
(B) “deleto” (l. 18). 
(C) “câmera” (l. 24). 
(D) “diagramadora” (l. 8). 
 
10 Na passagem “É por isto que nem lhe chego perto” (l. 26), a locução sublinhada indica 
(A) causa. 
(B) condição. 
(C) conclusão. 
(D) consequência. 
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NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO 
 

11 Faz parte da importância de um sistema de abastecimento de água a seguinte alternativa: 
(A) o índice de perdas não passa de 20% em todo o Brasil. 
(B) os sistemas de abastecimento de água quando bem construídos e operados são garantia de saúde 

á população. 
(C) as enfermidades não podem ser transmitidas pela água. 
(D) a primeira cidade no Brasil a utilizar o flúor na água potável foi o Rio de Janeiro. 
 
12 Sobre as características de esgotos é incorreto afirmar que 
(A) o esgoto sanitário é composto de carboidratos, proteínas, gorduras/óleos, ureia, surfactantes, fenóis 

e outros. 
(B) os esgotos domésticos provêm principalmente de residências, edifícios comerciais e públicos. 
(C) o termo “águas residuárias” também é utilizado para conceituar esgoto. 
(D) o esgoto se caracteriza pela composição da água e não pelo tipo de uso desta. 

 
13 O sistema de drenagem urbana tem como principal função o escoamento das águas pluviais, 
portanto, não se pode considerar, neste contexto, que 
(A) a urbanização de áreas altas diminui o escoamento das águas pluviais nas áreas baixas. 
(B) o custo da construção de canais abertos merece análise mais detalhada, pois resulta em 

investimentos menores. 
(C) o sistema de drenagem urbano deve ser incluído no plano de desenvolvimento integrado do 

município, com a presença de equipe multidisciplinar responsável pela sua elaboração. 
(D) o sistema de drenagem urbana funciona como prevenção das inundações e erosões. 
 
14 Sobre a classificação dos resíduos sólidos é correto afirmar que, 
(A) quanto à composição química, estes podem ser considerados matéria orgânica ou matéria 

inorgânica. 
(B) quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente, estes podem ser considerados perigosos ou não 

perigosos. 
(C) quanto à origem, estes podem ser classificados como domésticos, públicos ou hospitalares. 
(D) quanto à natureza física, estes podem ser considerados estabilizados ou não estabilizados. 
 
15 Com base na Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o 
saneamento básico e para a política federal do saneamento básico, pode ser afirmado que: 
(A) são considerados como saneamento básico o abastecimento de água potável, o esgotamento 

sanitário, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, a drenagem e o manejo de águas 
pluviais. 

(B) os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a organização, a 
regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços. 

(C) os recursos hídricos integram os serviços públicos de saneamento básico. 
(D) os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias hidrográficas 

em que estiverem inseridos. 
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ATUALIDADE 
 

16 Manifestantes que aderiram à greve geral do dia 28 de abril foram chamados de “vagabundos” e 
“preguiçosos” pelo prefeito 
(A) Rafael Greca. 
(B) Eduardo Paes. 
(C) Alexandre Kalil. 
(D) João Doria. 
 
17 No primeiro semestre de 2017, o então Ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou o fim da 
concessão de bolsas para estudo no exterior do programa 
(A) Vale Educação, somente para alunos com idade acima de 21 anos. 
(B) Ciência Sem Fronteiras, apenas na modalidade da graduação. 
(C) Bolsa Educa Mais, somente para estudantes em situação de vulnerabilidade. 
(D) Conhecer Internacional, apenas nas modalidades de mestrado e doutorado. 
 
18 Em fins de abril, noticiou-se um invento que, após os aprimoramentos necessários, poderá servir 
para que bebês prematuros tenham um desenvolvimento apropriado. O invento consiste em um 
(A) complexo vitamínico de amplo espectro. 
(B) desfibrilador térmico. 
(C) substituto do leite materno. 
(D) útero artificial. 
 
19 Em 14 de abril, noticiou-se que o governo dos Estados Unidos da América lançou, em determinada 
região do Afeganistão, a bomba não nuclear mais potente já utilizada. Devido a seu intenso poder 
destrutivo, o artefato bélico ficou conhecido como a(o) 
(A) bomba do dia D. 
(B) foguete do impacto final. 
(C) mãe de todas as bombas. 
(D) projétil do apocalipse. 
 
20 Após uma série de protestos realizados por moradores de Marituba quanto ao aterro sanitário 
localizado em tal município, a atitude tomada pelo Governo do Pará foi 
(A) iniciar intervenção, indicando profissionais vinculados ao governo, que passaram a atuar em gestão 

compartilhada junto à empresa responsável pelo tratamento de resíduos no local.  
(B) intensificar a escavação do aterro, fazendo com que o lixo ali depositado, quando enterrado em 

profundidade adequada, deixasse de emitir gases nocivos para a população. 
(C) propor às empresas extrativistas atuantes no estado paraense que contribuam com a quantia de 

cinco milhões de reais para a construção de um novo aterro. 
(D) interditar permanentemente o aterro e transferir o depósito do lixo produzido pela população para 

uma área localizada a 100 km da área urbana. 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21 Com relação aos tubos para instalações prediais de água quente, uma das alternativas abaixo 
apresenta dois tipos corretos de materiais que podem ser empregados nos mesmos: 
(A) PVC série normal branco e concreto. 
(B) polietileno reticulado (PEX) e cobre. 
(C) concreto e polietileno reticulado (PEX). 
(D) PVC série normal branco e cobre. 
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22 No SAAP, as tubulações responsáveis pelo transporte da água do manancial até a estação de 
tratamento de água e desta até os reservatórios são chamadas de 
(A) redes de distribuição. 
(B) ramais. 
(C) elevatórias. 
(D) adutoras.  
 
23 Leia com atenção as alternativas abaixo. Escolha a que está incorreta: 
(A) As EEE tem o objetivo de recuperar cotas entre um ponto mais profundo e outro mais próximo a 

superfície. 
(B) Os interceptores são as tubulações onde as edificações têm seus esgotos interligados as mesmas, 

através de ramais prediais. 
(C) A ETE tem o papel de remover os poluentes contidos nas águas residuárias. 
(D) As fossas sépticas são recomendadas para edificações que não dispõem de redes coletoras. 
 
24 Todo operador de ETE deve realizar suas atividades profissionais com uso de EPI a fim de diminuir 
riscos a sua integridade. Escolha a alternativa que apresenta o EPI de menor utilidade dentro de uma 
ETE: 
(A) respirador semifacial. 
(B) luvas do tipo PVC. 
(C) botas de PVC do tipo antiderrapante. 
(D) toucas de TNT. 
 
25 A manutenção planejada (MP) de equipamentos consiste no conjunto de atividades previamente 
agendadas que têm o objetivo de reduzir a taxa de falhas na operação de uma ETA ou ETE. Assim, a 
melhora da operação de ETA e ETE depende da(o) 
(A) manutenção agendada e preventiva de bombas, sensores, painéis e demais componentes 

eletrônicos. 
(B) perfeita ventilação dos gabinetes. 
(C) controle do acesso de veículos à estação. 
(D) planejamento de uso de matérias de consumo para equipamentos de informática, como cartuchos 

para impressoras. 
 
26 O SAAP em meios urbanos tem o objetivo de levar água potável até todas as edificações. Assim, 
dentre as alternativas apresentadas, escolha aquela não faz parte do sistema de abastecimento de 
água: 
(A) redes coletoras. 
(B) reservatórios. 
(C) adução. 
(D) captação. 
 
27 O uso de EPI nas dependências operacionais de ETE ou ETA é fundamental para a segurança no 
trabalho. É correto afirmar que 
(A) é obrigação do empregado a aquisição dos EPI necessários para suas atividades. 
(B) o empregado pode usar apenas parte dos EPI necessários. 
(C) é obrigação da empresa o fornecimento de todo o EPI necessário para a segurança do empregado 

durante suas atividades. 
(D) visitantes de fora da empresa que tenham acesso às dependências operacionais não devem utilizar 

EPI, apenas os empregados. 
 
28 Um operador de ETE está sujeito ao contato com gases tóxicos e partículas em suspensão no ar 
que podem conter contaminantes causadores de doenças respiratórias. Assim, é fundamental, para sua 
proteção respiratória, que use EPI que o proteja de poeira, névoa e fumo. O equipamento compatível 
usado para este fim é o/a 
(A) respirador classe PFF2. 
(B) respirador classe PFF3. 
(C) máscara de TNT. 
(D) respirador classe PFF1. 
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29 Nas instalações de uma ETE ou ETA deve haver material de consumo para seus diversos setores. O 
material de consumo indispensável para o setor administrativo destas estações é/são a/as/os 
(A) detergentes. 
(B) baldes. 
(C) resma de papéis. 
(D) roçadeiras. 
 
30 Os dados coletados na calha Parshall para o relatório operacional ligado à chegada do esgoto na 
ETE referem-se à/ao 
(A) medição de potência. 
(B) controle de amperagem no sistema elétrico. 
(C) monitoramento da temperatura do esgoto. 
(D) monitoramento das vazões de esgoto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


