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INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.  

2. Depois de autorizado pelo fiscal, O candidato deve ler as instruções e verificar se faltam folhas 

neste caderno, se a sequência de 40 (QUARENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas 

que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, 

sempre na sequência A, B, C, D e E, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 

fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste 

caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso 

nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente 

de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de 

correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de 

preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas 

exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. O saco plástico com os objetos, deverá ser colocado sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala 

e não pode ser aberto sob pena de eliminação.  

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, 

é de 4 (quatro) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a 

autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. Os candidatos dos níveis Médio, podem se retirar do local de provas somente após 60 minutos do 

início da sua prova, porém não poderá levar consigo o caderno de provas. O candidato que sair antes 

será registrado em ata e será eliminado do concurso. Somente após duas horas do início da prova o 

candidato poderá sair levando consigo o caderno de provas. 

13. Os TRÊS últimos candidatos de cada sala ficarão retido para assinar, juntamente com os fiscais 

daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos. 

14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto-base para as questões 01 a 05: 

 

[...]  

Por outro lado, é verdade também que quase todos – alunos, professores, pais, gestores, políticos – 

apontam que há problemas na Educação brasileira, em particular, no nível básico. Uns usam os discutíveis 

rankings de países para apoiar seu desconforto. O raciocínio é baseado na seguinte lógica: o Brasil não está 

bem colocado no PISA e, portanto, isso “mostra” que a Educação está ruim e, também, que as pesquisas da 

Área de Educação e Ensino não atingem seus objetivos. Outros usam análises qualitativas feitas em 

dissertações e teses das Áreas de Ensino, Aprendizagem e Educação para apontar o descompasso da escola 

com as demandas da sociedade por uma democracia econômica em nosso país. Testes de diversas naturezas 

são utilizados também para justificar tal ideia, mas não cremos que ninguém diria – com exceção de pequenos 

bolsões formados, por exemplo, pelos Institutos Federais de Educação – que a educação básica vai mal e está 

apoiada demasiadamente em apostilas que visam apenas a testes. Ou seja, a afirmativa de que a “Educação vai 

mal” pode estar correta, mas não devido ao resultado de testes que não foram feitos para ranquear países, como 

o PISA, ou por causa da pesquisa, conforme vamos argumentar.  

[...] 

Fonte: BORBA, M. C.; ALMEIDA, H. R. F. L.; GRACIAS, T. A. S. Pesquisa em ensino e sala de aula: 

diferentes vozes em uma investigação. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019. p. 19-20. 

 

01. Considerando o conteúdo do texto, assinale a alternativa integralmente CORRETA. 

A. O fragmento apresentado é parte de um texto expositivo em que se defende a importância dos testes 

internacionais de ranqueamento dos países, como o PISA. 

B. Na perspectiva defendida pelos autores, são inadequadas as interpretações feitas por “quase todos” no 

que tange às causas apontadas para os problemas na área da Educação brasileira.  

C. O fragmento apresentado faz parte de texto que é resultado de pesquisa científica – na área da Educação 

–, o que justifica o tom expositivo do texto, desprovido de marcas de subjetividade. 

D. Além de refutarem a ideia de que a “Educação vai mal”, os autores contra-argumentam em relação às 

justificativas apresentadas para ancorar tal afirmação que foram citadas no texto.  

E. Embora não haja no texto um referente para a expressão “nosso país”, é possível inferir, pelo conteúdo 

apresentado e pelos dados de publicação, que se está falando do Brasil. 

 

02. Assinale a alternativa que faz uma análise parcial ou integralmente INCORRETA. 

A. As aspas empregadas no verbo ‘mostrar’ refletem uma crítica em relação à interpretação citada, crítica 

essa que se evidencia também pelo uso do adjetivo “discutíveis”. 

B. As expressões “Por outro lado” e “também”, no 1º período, mostram que, antes desse fragmento, foi 

apresentado outro viés relacionado à temática, com a apresentação de outra afirmativa dada como 

‘verdadeira’. 

C. O adjetivo “lógica” (3º período) foi empregado no texto para reforçar o argumento de que o raciocínio 

apresentado é lógico, no sentido de ter razoabilidade, e, portanto, é aceitável. 

D. A expressão “quase” minimiza a generalização implicada no pronome indefinido “todos”, o que é 

importante para que o conteúdo dado como verdade não seja refutado pelo interlocutor. 

E. No último período, apresenta-se uma conclusão em relação ao conteúdo abordado no parágrafo e faz-se 

uma projeção em relação ao que vai ser desenvolvido no texto. 

 

 

 

 

 



3 

 

03. Assinale a alternativa parcial ou integralmente INCORRETA em relação aos elementos de coesão 

referencial empregados no texto. 

A. No 1º período, o conteúdo entre os travessões é um aposto que traz informatividade ao texto, pois explica 

a quem “todos” se refere. 

B. O artigo indefinido “Uns” e o pronome indefinido “Outros” têm como referência o pronome indefinido 

“todos”, referente que é apenas parcialmente recuperado por cada um desses elementos. 

C. O pronome demonstrativo “isso” retoma o seguinte conteúdo: “o Brasil não está bem colocado no 

PISA”. 

D. O pronome possessivo “seus” tem como referente a expressão “as pesquisas da Área de Educação e 

Ensino”. 

E. O pronome relativo “que”, usado para introduzir a oração adjetiva “que visam apenas a testes”, retoma 

a expressão “a educação básica”.  

 

04. Assinale a alternativa integralmente CORRETA em relação aos elementos de coesão sequencial 

empregados no texto. 

A. A expressão reformulativa “Ou seja” poderia ser substituída, sem prejuízo semântico para o texto, por 

“Em outras palavras”.  

B. Em apenas três das quatro ocorrências a preposição “para” introduz uma relação de finalidade. Tal 

relação semântica também é introduzida pela preposição “por” no 4º período. 

C. No último período, os elementos “mas”, “como”, “ou” e “conforme” introduzem, respectivamente, uma 

relação de ressalva, exemplificação, adição e exemplificação. 

D. A expressão “por exemplo” introduz um exemplo de “Testes de diversas naturezas”, expressão citada 

no início do período. 

E. No 3º período, a conjunção “portanto” veicula uma relação semântica do mesmo tipo daquela veiculada 

por “também”; a exclusão de ambos os elementos não resultaria em prejuízo semântico.  

 

05. Assinale a alternativa integralmente CORRETA. 

A. As orações passivas “O raciocínio é baseado na seguinte lógica” e “Testes de diversas naturezas são 

utilizados também para justificar tal ideia” apresentam agente da passiva. 

B. No último período, se o substantivo “resultado” fosse substituído por “conclusão”, seria necessário usar 

acento grave, indicativo de crase no ‘a’: ‘à conclusão’. 

C. Os elementos “Por outro lado” e “ou seja” são conectivos produtivos em correspondências oficiais por 

servirem para a introdução a assuntos preestabelecidos. 

D. No último período, o verbo ‘poder’ está conjugado no singular para concordar com o núcleo do sujeito 

oracional: “Educação”. 

E. As vírgulas que isolam as expressões “também” (3º período), “por exemplo” (5º período), “Ou seja” (6º 

período) não são obrigatórias. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

06. Um jogador de futebol do Sport Club Faísca, conhecido por fazer muitos gols de bicicleta e que gostava 

muito de Matemática, certa vez, quando indagado a respeito de quantos gols de bicicleta havia feito em sua 

carreira profissional, disse: “O número de gols de bicicleta que fiz na minha carreira profissional é igual a 

212 – 132”. Chamando “Z” o número de gols de bicicleta que ele fez ao longo de sua carreira, é CORRETO 

afirmar: 

A. Z = 227. 

B. Z = 212. 

C. Z = 270. 

D. Z = 272. 

E. Z = 130. 

 

07. Qual é o resultado da expressão 77,89√𝑧 − 457√𝑧 + 3,7√𝑧 ? 

A. + 13,457 √𝑧. 

B. - 375,41√𝑧. 

C. - 778,45 √𝑧. 

D. - 573,28√𝑧. 

E. + 375,41√𝑧. 

 

08. Uma determinada esfera tem o volume igual a 288πcm3. Sabendo disso, é CORRETO afirmar que o 

diâmetro dessa esfera é igual a: 

A. 36cm. 

B. 21cm. 

C. 16cm. 

D. 18cm. 

E. 12cm. 

 

09. Encontre os valores dos lados h e j na figura a seguir: 

 

A. h = 24 e j = 06. 

B. h = 14 e j = 18. 

C. h = 12 e j = 24. 

D. h = 06 e j = 18. 

E. h = 12 e j = 18. 
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10. Um professor de Matemática decidiu investir seu dinheiro. Vamos ajudá-lo! Durante quanto tempo ele 

deverá manter seu capital investido a juros simples com taxa de 4% a.m. para que o montante final seja o 

dobro do capital inicial? 

A. 2 anos e 1 mês. 

B. 12 anos e 2 meses. 

C. 1 ano e 1 mês. 

D. 2 anos e 4 meses. 

E. 3 anos e 5 meses. 

 

 

INFORMÁTICA 

 

11.Um funcionário da Prefeitura de Guaratuba deseja gravar em um pendrive o backup de um conjunto de 

arquivos cujo tamanho total é de 2147483648 bytes. Com base nessa situação hipotética, qual dos dispositivos 

de armazenamento citados nas alternativas abaixo, é capaz de armazenar o backup completo? 

A. CD-R 

B. Pendrive de 1 GB 

C. DVD-R 

D. Disquete 

E. Cartão de memória de 250 MB 

 

12. Você precisa enviar um arquivo para João, no entanto, ele é muito grande para ser enviado por e-mail. 

Para resolver o problema, ela decidiu enviar o arquivo usando um serviço de armazenamento de arquivos na 

nuvem. Quais dos serviços abaixo NÃO corresponde a uma opção válida para Maria encaminhar seu arquivo? 

A. Amazon Box 

B. Dropbox 

C. Microsoft OneDrive 

D. SendSpace 

E. Google Drive 

 

13. Em relação ao Sistema Operacional Windows, é VERDADEIRO afirmar:  

A. é um software básico. 

B. não apresenta interface de comandos modo texto. 

C. é o sistema operacional da Apple. 

D. é o sistema operacional da IBM. 

E.  Nenhuma das alternativas acima. 
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14. Foi solicitado a um funcionário da Prefeitura que excluísse o software X de seu computador, que possui  

o sistema operacional Windows 10. O software X foi instalado pelo setor de TI no diretório padrão de 

instalação de programas do Windows. Atendendo à solicitação, o funcionário acessou a área de trabalho, 

selecionou o ícone do software X clicando sobre ele e, na sequência, pressionou a tecla delete em seu teclado. 
O que aconteceu ao software quando o funcionário executou esse procedimento? 

A. Foi aberto o Painel de Controle para que o funcionário pudesse selecionar a opção Desinstalar o 

programa. 

B. O software X foi desinstalado automaticamente pelo Windows. 

C. Removeu-se apenas o atalho para o software X da área de trabalho. 

D. O software X foi enviado para a lixeira. 

E. Nada aconteceu, pois o procedimento executado pelo funcionário não tem efeito algum na área de 

trabalho do Windows. 

 

15. Sobre o Microsoft Office, NÃO é correto afirmar: 

A. o pacote Microsoft Office 365 é um serviço oferecido de subscrição pela Microsoft. 

B. o Microsoft Office 365 oferece os softwares: Word, Excel, Access, PowerPoint, OneNote, Outlook e 

Publisher. 

C. por meio do pacote Access, pode-se desenvolver banco de dados e aplicativos que atendam às 

necessidades pessoais e de empresas. 

D. o Microsoft Office 365 só pode ser usado em plataforma Windows. 

E. Nenhuma das alternativas acima. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS, LEGISLAÇÃO 

 

16. O Brasil viu o número de transações em tempo real crescer quase seis vezes no ano passado (2021) com 

a entrada do PIX em operação; foram mais de 8,7 bilhões de reais movimentados. Porém, o Brasil não é o 

pioneiro na implementação do PIX, alguns países encabeçam essa implementação e são líderes na 

movimentação. Que países são esses?  

A. Rússia, Japão e Coreia. 

B. Índia, China e Tailândia. 

C. Japão, EUA e França. 

D. Inglaterra, Canadá e México. 

E. EUA, China e Canadá. 
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17. Em relação à Lei n.º 1.690/2017, que dispõe sobre a “Estrutura Organizacional do Poder Executivo do 

Município de Guaratuba e dá outras providências”, em seu Art. 3º, que trata das unidades que integram a 

Administração Indireta, são elas: 

 

I - Autarquias. 

II - Sociedade de Economia Mista. 

III - Ouvidoria Geral. 

IV - Instituto Ambiental de Guaratuba – IAG. 

 

São CORRETOS os itens: 

A. Somente I e III. 

B. Somente II e III. 

C. Somente III e IV. 

D. Somente I e II. 

E. Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

18. Neste ano de 2022, temos a corrida eleitoral pela vaga no Palácio do Planalto e ela já começou. Desde 

setembro de 2022, os candidatos à Presidência da República já estavam aptos a pedir votos e fazer campanha 

pelo país. Do total de candidatos que se inscreveram, dois tiveram suas candidaturas avaliadas pelo TSE. 

Incluindo esses dois candidatos, qual foi o número de candidatos que colocaram seus nomes para disputar a 

eleição presidencial do Brasil? 

A. 6 

B. 8 

C. 10 

D. 12 

E. 17 

 

19. Segundo a Lei n.º 777/97 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), que dispõe sobre o Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Guaratuba, no Art. 12 - Além da habilitação em concurso 

público e da aptidão física e mental, são requisitos básicos para o ingresso no serviço público municipal, 

devendo ser comprovados pelo interessado: 

 

I - a nacionalidade brasileira. 

II - o gozo dos direitos políticos. 

III - haver cumprido as obrigações e os encargos militares previstos em lei. 

IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 

V - a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos. 

VI - possuir habilitação legal para exercício do cargo. 

VII - ter idade inferior a cinquenta e nove anos. 

VIII - ter votado nas duas últimas eleições municipais. 

 

Qual alternativa contém os itens verdadeiros? 

A. I, II, IV, V, VIII. 

B. I, II, III, IV, VII, VIII. 

C. I, II, V, VI, VII, VIII. 

D. I, II, III, IV, V, VI. 

E. Nenhuma das alternativas anteriores. 
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20. Segundo a Lei n.º 777/97 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), que dispõe sobre o Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Guaratuba, no Art. 24, que trata da posse, estabelece que: 

A. Poderá haver posse por procuração, com poderes expressos, quando se tratar de servidor ausente do 

País, em missão oficial, ou, ainda, em casos especiais, a juízo da autoridade competente. 

B. Não poderá haver posse por procuração, mesmo com poderes expressos, quando se tratar de servidor 

ausente do País, em missão oficial, ou, ainda, em casos especiais, a juízo da autoridade competente. 

C. A posse será suspensa por no máximo 60 dias a pedido do servidor quando esse se encontrar ausente do 

País, em missão oficial, ou, ainda, em casos especiais, nesse caso poderá ser feita a solicitação por 

procuração. 

D. Se o servidor estiver fora do País no momento de sua posse, ele perderá automaticamente o direito de 

ser empossado. 

E. Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO PÚBLICO 
 

21. O estágio de eutrofização de um lago pode ser classificado pelo seu nível de trofia e, portanto, podem ser 

classificados em 3 estágios: oligotrófico, mesotrófico e eutrófico. Assinale a alternativa CORRETA. 

A. Oligotrófico refere-se a lagos que têm características de baixa produtividade, que é o inverso dos 

mesotróficos, sendo eutrófico com produtividade intermediária.  

B. Mesotróficos refere-se a lagos que têm características de baixa produtividade, que é o inverso dos 

eutróficos, sendo oligotrófico com produtividade intermediária.  

C. Eutróficos refere-se a lagos que têm características de baixa produtividade, que é o inverso dos 

mesotróficos, sendo oligotrófico com produtividade intermediária.  

D. Oligotróficos refere-se a lagos que têm características de baixa produtividade, que é o inverso dos 

eutróficos, sendo mesotrófico com produtividade intermediária.  

E. Eutróficos refere-se a lagos que têm características de baixa produtividade, que é o inverso dos 

oligotróficos, sendo mesotrófico com produtividade intermediária.  

 

22. A Resolução do CONAMA n.º 237/1997 descreve as particularidades para cada licença ambiental pautada 

nos prazos: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI); Licença de Operação (LO), de acordo com os 

prazos máximos, respectivamente. Assinale a alternativa CORRETA.  

A. O prazo de validade máximo das licenças corresponde a: LP 4 anos, LI 4 anos, LO 8 anos.  

B. O prazo de validade máximo das licenças corresponde a: LP 5 anos, LI 6 anos, LO 10 anos. 

C. O prazo de validade máximo das licenças corresponde a: LP 5 anos, LI 8 anos, LO 10 anos. 

D. O prazo de validade máximo das licenças corresponde a: LP 4 anos, LI 6 anos, LO 8 anos. 

E. O prazo de validade máximo das licenças corresponde a: LP 5 anos, LI 8 anos, LO 8 anos. 

 

23. Mediante os sistemas de aproveitamento da matéria orgânica, a compostagem constitui a versão acelerada 

da matéria orgânica na formação do húmus, que é importante para a produção agrícola. Considerando as 

etapas de produção do húmus, assinale a alternativa CORRETA.  

A. Mesofílica, Termofílica, Esfriamento e Maturação. 

B. Mesofílica, Maturação, Decomposição e Esfriamento. 

C. Termofílica, Mesofílica, Esfriamento e Maturação. 

D. Mesofílica, Termofílica, Decomposição e Esfriamento. 

E. Termofílica, Mesofílica, Decomposição e Esfriamento. 
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24. O EIA/RIMA é um dos instrumentos da política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Resolução 

do CONAMA e, portanto, para uma correta validação da Avaliação de Impacto Ambiental, algumas 

metodologias utilizadas são imprescindíveis. Assinale a alternativa CORRETA.  

A. Mapas de Superposição permitem uma boa visualização dos dados ao avaliar a magnitude do impacto, 

útil para a localização de conflitos em questões de dimensão espacial. 

B. Métodos de Simulação usam como base de dados o mapa da superposição e têm, como vantagens, o 

fato de considerar a dinâmica dos sistemas ambientais, interações entre fatores.  

C. Redes de Interação apresentam como vantagens o fato de permitirem uma boa visualização de impactos 

secundários. 

D. Listagens ou Check-List consideram relações de causa/efeito entre os impactos e são adequadas em 

todos os tipos de avaliações.  

E. Matriz de Interação é representada por um gráfico que relaciona os impactos de cada ação como fator 

ambiental a partir da multiplicação de índices e definidas pelo cruzamento de linhas e colunas. 

 

25. A Lei n.º 2.914/2011 dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade, segundo a qual a água potável deve estar em conformidade 

com o padrão microbiológico, conforme disposto em seus anexos. Assinale a alternativa CORRETA.  

A. No controle da qualidade da água, quando forem detectadas amostras com resultado positivo para 

coliformes totais, ações corretivas devem ser adotadas apenas em ensaios reais, descartando ensaios 

presuntivos. 

B. A contagem de bactérias heterotróficas deve ser realizada em 20% (vinte por cento) das amostras 

mensais para análise de coliformes totais nos sistemas de distribuição (reservatório e rede). 

C. A determinação de bactérias autotróficas deve ser realizada como um dos parâmetros para avaliar a 

integridade do sistema de distribuição (reservatório e rede). 

D. Na seleção dos locais para coleta de amostras, devem ser priorizadas pontas de rede e locais que 

alberguem grupos populacionais de risco à saúde humana. 

E. No controle da qualidade da água, quando forem detectadas amostras com resultado positivo para 

coliformes totais, mesmo em ensaios presuntivos, deverão ser realizados novos testes na mesma 

amostra.  

 

26. A Resolução CONAMA n.º 001/86 traz disposições, critérios básicos e diretrizes gerais para uso e 

implementação da Avaliação de Impacto Ambiental. Considerando o enunciado, assinale a alternativa 

CORRETA. 

A. Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - 

RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão Federal competente. 

B. O licenciamento é obrigatório para: linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 130KV, e 

oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários. 

C. Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - 

RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão Municipal competente. 

D. O licenciamento é obrigatório para: usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de 

energia primária, acima de 10MW e oleodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários. 

E. Distritos industriais e zonas estritamente industriais não serão regidas pela resolução Conama, pois têm 

legislações municipais próprias.  
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27. Os Indicadores e Dados Básicos (IDB) são instrumentos importantes quali-quantitativos, que são 

delineados por seis subconjuntos temáticos demográficos, socioeconômicos, mortalidade, morbidade e 

fatores de risco, recursos e cobertura. Mediante as suas definições, assinale a alternativa CORRETA.  

A. Prevalência = nº de eventos novos entre os indivíduos observados em determinado espaço geográfico/ 

nº total de indivíduos observados na data de referência do ano considerado. 

B. Incidência = nº de eventos existentes entre os indivíduos observados em determinado espaço geográfico 

/ nº total de indivíduos observados na data de referência do ano considerado. 

C. Os indicadores de morbidade têm como finalidade medir a ocorrência de uma doença que leva a 

população em estudo à letalidade em 0,5 percentual.  

D. Mortalidade é a variável característica das comunidades de seres vivos; refere-se a uma taxa de 50% de 

um conjunto dos indivíduos que morreram em dado intervalo do tempo. 

E. Letalidade relaciona o número de óbitos por determinada causa e o número de pessoas que foram 

acometidas por tal doença. 

 

28. De acordo com a Classificação Conama e a norma ABNT NBR 10004/2004, para os resíduos que podem 

apresentar risco à saúde pública e riscos ao meio ambiente, o gerenciamento é imprescindível para alcançar 

a qualidade de vida em ambientes urbanos e rurais. Mediante as definições, relacione as cores com os 

respectivos resíduos ou grupos definidos em norma. 

A. Metais – Vermelho; Papel – Verde; Vidro – Laranja; Plásticos – Azul; Orgânicos – Marrom; Resíduo 

geral não reciclável – Branco; Resíduos de serviços de saúde – Cinza; Resíduos perigosos – Amarelo. 

B. Metais – Amarelo; Papel – Azul; Vidro – Verde; Plásticos – Vermelho; Orgânicos – Marrom; Resíduo 

geral não reciclável – Cinza; Resíduos de serviços de saúde – Branco; Resíduos perigosos – Laranja. 

C. Metais – Laranja; Papel – Verde; Vidro – Azul; Plásticos – Amarelo; Orgânicos – Marrom; Resíduo 

geral não reciclável – Cinza; Resíduos de serviços de saúde – Branco; Resíduos perigosos – Vermelho. 

D. Metais – Cinza; Papel – Azul; Vidro – Verde; Plásticos – Laranja; Orgânicos – Marrom; Resíduo geral 

não reciclável – Amarelo; Resíduos de serviços de saúde – Branco; Resíduos perigosos – Vermelho. 

E. Metais – Cinza; Papel – Branco; Vidro – Verde; Plásticos – Amarelo; Orgânicos – Marrom; Resíduo 

geral não reciclável – Laranja; Resíduos de serviços de saúde – Azul; Resíduos perigosos – Vermelho. 

 

29. De acordo com a classificação de resíduos norma ABNT 10.004/2004 e de resíduos de serviço de saúde 

306/ANVISA e RDC n.º 222/2018, identifique corretamente a classe e seu possível tratamento ou destinação 

final, e assinale a alternativa CORRETA.  

A. Classe A – Autoclave ou incineração; Classe B – Aterro sanitário; Classe C – Lacrados e enclausurados; 

Classe D – Aterro sanitário; Classe E – Redução da patogenicidade na fonte ou acondicionados em sacos 

plásticos. 

B. Classe A – Redução da patogenicidade na fonte ou acondicionados em sacos plásticos; Classe B – 

incineração; C – Lacrados e enclausurados; Classe D – Aterro sanitário; Classe E – Autoclave ou 

incineração.  

C. Classe A – Aterro Sanitário; Classe B – Lacrados e enclausurados; Classe C – Redução da 

patogenicidade na fonte ou acondicionados em sacos plásticos; Classe D – Aterro sanitário; Classe E – 

Autoclave ou incineração. 

D. Classe A – Lacrados e enclausurados; Classe B – Autoclave ou incineração; C – Aterro sanitário; Classe 

D – Redução da patogenicidade na fonte ou acondicionados em sacos plásticos; Classe E – incineração.  

E. Classe A – Incineração; Classe B – Lacrados e enclausurados; Classe C – Redução da patogenicidade 

na fonte ou acondicionados em sacos plásticos; Classe D – Aterro sanitário; Classe E – Autoclave ou 

incineração.  
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30. A Lei n.º 12.305/2010, que regulamenta o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, deve possuir 

critérios que harmonizem a proteção humana, ambiental e animal com segurança, eficácia e eficiência dos 

processos de disposição final. Mediante os Planos Municipais de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 

assinale a alternativa CORRETA.  

A. Estará dispensada de elaborar o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos o município 

que optar por soluções consorciadas intermunicipais para o mesmo fim, que preencha os requisitos 

estabelecidos na lei. 

B. Para Municípios com menos de 30.000 (trinta mil) habitantes, o plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos terá conteúdo simplificado, na forma do regulamento. 

C. A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode ser utilizada para impedir 

a instalação ou a operação de empreendimentos ou atividades devidamente licenciados pelos órgãos 

competentes.  

D. A existência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos já certifica o Município do 

licenciamento ambiental dos aterros sanitários. 

E. Os Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e 

a reciclagem de resíduos sólidos devem ser feitos exclusivamente com verba Federal e Estadual.  

 

31. A Lei n.º 9.433/1997 institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos referente à outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Assinale a 

alternativa CORRETA.  

A. Obrigatoriedade da outorga em casos de derivação ou captação de parcela da água existente em um 

corpo de água para consumo final, excluído o abastecimento público, ou insumo de processo produtivo. 

B. Obrigatoriedade da outorga depende da legislação municipal em casos de extração de água de aquífero 

subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo. 

C. Obrigatoriedade da outorga em casos de lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos 

líquidos ou gasosos, tratados ou não. 

D. Para o aproveitamento dos potenciais hidrelétricos, há uma legislação específica que isenta de seguir a 

Lei n.º 9.433/1997. 

E. Obrigatoriedade da outorga em casos de quaisquer acumulações de volumes de água dentro do território 

nacional.  

 

32. Lei n.º 9.795/1999 dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental, em que os princípios básicos da educação ambiental são: 

A. O enfoque tecnicista, holístico, democrático e participativo. 

B. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade. 

C. A avaliação crítica sazonal do processo educativo. 

D. O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade cultural sobre a individual. 

E. A vinculação entre Estado e Municípios no direcionamento da educação, o trabalho e as práticas sociais. 
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33. Na indústria, o tratamento e pós-tratamento de resíduos e efluentes deve ser pensado para que a avaliação 

de efluentes industriais seja enquadrada dentro das normatizações para alcançar os padrões de qualidade. 

Mediante os sistemas de tratamento e pós-tratamento, assinale a alternativa CORRETA.  

A. A coagulação e floculação são processos físico-químicos destinados a facilitar a retirada de partículas 

coloidais que estejam suspensas e/ou dissolvidas, porém, a floculação ocorre antes da desestabilização 

do material coloidal. 

B. A sedimentação consiste em um processo unitário de clarificação e separação líquido-sólido no efluente, 

porém, a sedimentação efetiva ocorre em efluentes com pH acima de 5,0. 

C. Oxidação química convencional e Oxidação avançada têm como única diferença a eficiência do pH do 

efluente; a eficiência do tratamento com Oxidação avançada é excelente em um efluente com pH acima 

de 7.  

D. Adsorção com carvão ativado é o tratamento do efluente por meio de um processo entre o carvão ativado 

e o efluente, sendo necessária uma posterior filtração. 

E. Oxidação química convencional e Oxidação avançada têm como única diferença a eficiência o pH do 

efluente; a eficiência do tratamento com Oxidação química convencional é excelente em um efluente 

com pH acima de 7. 

 

34. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC instituído pela Lei n.º 9.985/2000 

estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Mediante as 

definições da Lei, assinale a alternativa CORRETA.  

A. Corredores ecológicos têm por definição o entorno de uma unidade de conservação, em que as atividades 

humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 

negativos sobre a unidade. 

B. Plano de manejo tem por definição um documento de cunho legislativo, mediante o qual objetiva a busca 

por recursos externos para a manutenção das unidades de conservação. 

C. Zona de amortecimento tem por definição porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando 

unidades de conservação, que possibilitam, entre elas, o fluxo de genes e o movimento da biota.  

D. Corredores ecológicos têm por definição porções de ecossistemas artificiais ou seminaturais, formando 

uma barreira nas divisas das unidades de conservação, que garantem maior proteção contra derrubadas 

e incêndios florestais. 

E. Zona de amortecimento tem por definição o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades 

humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 

negativos sobre a unidade. 

 

35. Entre as normatizações, a norma CONAMA n.º 03/1990 dispõe sobre padrões de qualidade do ar, suas 

definições e critérios. Assinale a alternativa CORRETA.  

A. Padrões secundários da qualidade do ar são as concentrações de poluentes que, ultrapassadas, poderão 

afetar a saúde da população. 

B. Padrões primários de qualidade do ar são as concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o 

mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, biota, fauna e flora.  

C. Poluente atmosférico é qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, 

concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos. 

D. Padrões primários e secundários definem a concentração média aritmética semestral de Dióxido de 

Nitrogênio, Monóxido de Carbono e Dióxido de Enxofre.  

E. Padrões secundários da qualidade do ar definem a concentração média geométrica de Dióxido de 

Nitrogênio, Monóxido de Carbono e Dióxido de Enxofre, que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da 

população. 

 



13 

 

36. A Resolução CONAMA n.º 448/2012 estabelece alterações e critérios nos artigos da resolução CONAMA 

n.º 307/2002, que retrata a gestão dos resíduos da construção civil. Mediante as definições normativas, 

assinale a alternativa CORRETA. 

A. Aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros é a área tecnicamente adequada 

em que serão empregadas técnicas de destinação de resíduos da construção civil classe A no solo. 

B. Área de transbordo e triagem de resíduos da construção civil e resíduos volumosos (ATT) é a área 

destinada ao recebimento de resíduos da construção civil, processamento e destino final dos resíduos.  

C. Os resíduos da construção civil poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, desde que 

seja levado para área de transbordo e triagem para sua correta destinação.  

D. Os aterros classe 1 devem receber resíduos sólidos que não oferecem riscos ao meio ambiente e à saúde. 

Eles são classificados em tipo A e tipo B. 

E. Aterros classe 2 são considerados perigosos; essa classe é composta por componentes tóxicos, 

contaminantes, reativos, patogênicos, inflamáveis, corrosivos, poluidores. 

 

37. A delimitação das áreas de influência de um empreendimento ou uma construção é indicada pela 

Resolução CONAMA n.º 001/86 e, portanto, deverá passar por critérios que envolvem definir os limites 

geográficos a serem afetados pelos efeitos relativos à sua implantação e operacionalização. Assinale a 

alternativa CORRETA.  

A. A definição da área de influência direta para os meios físicos corresponde à área que sofrerá os impactos 

diretos da operação e ampliação do empreendimento. 

B. A Área Diretamente Afetada compreende a área de implantação do empreendimento, que suportará 

interferências diretas, discriminadas como as estruturas permanentes, considerando 80 metros no 

entorno das estruturas. 

C. Área de Influência Indireta – corresponde à área que não estará sujeita aos impactos indiretos da 

operação e ampliação do empreendimento. 

D. Área de Influência Afetada – corresponde à área que sofrerá os impactos diretos da operação e ampliação 

do empreendimento. 

E. Área Diretamente Afetada – corresponde à 80% da área que sofrerá a ação direta da operação e 

ampliação do empreendimento. 

 

38. Dentro dos objetivos do processo de Avaliação de Impacto Ambiental (A.I.A.), está a referência da 

consulta pública, Relatório de Impacto Ambiental (R.I.A.), Estudos de Impacto Ambiental (E.I.A.) e os 

procedimentos formais de tramitação e análise desses estudos. De acordo com as etapas essenciais para o 

desenvolvimento de um A.I.A., assinale a alternativa CORRETA.  

A. (1) Triagem; (2) Escopo do R.I.A.; (3) Elaboração do R.I.A.; (4) Elaboração do E.I.A.; (5) Revisão do 

E.I.A./RIMA; (6) Consulta pública; (7) Condição de aprovação; (8) Acompanhamento da 

implementação. 

B. (1) Triagem; (2) Escopo do E.I.A.; (3) Elaboração do E.I.A.; (4) Revisão do E.I.A./RIMA; (5) R.I.A.; 

(6) Condição de aprovação; (7) Consulta pública; (8) Acompanhamento da implementação. 

C. (1) Triagem; (2) Consulta pública; (3) Elaboração do R.I.A.; (4) Elaboração do E.I.A.; (5) Revisão do 

E.I.A./RIMA; (6) Revisão do R.I.A.; (7) Condição de aprovação; (8) Acompanhamento da 

implementação. 

D. (1) Triagem; (2) Escopo do E.I.A.; (3) Elaboração do E.I.A.; (4) R.I.A.; (5) Revisão do E.I.A./RIMA; 

(6) Consulta pública; (7) Condição de aprovação; (8) Acompanhamento da implementação. 

E. (1) Triagem; (2) Escopo do R.I.A.; (3) Elaboração do R.I.A.; (4) Elaboração do E.I.A.; (5) Revisão do 

E.I.A./RIMA; (6) Consulta pública; (7) Condição de aprovação; (8) Acompanhamento da 

implementação. 
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39. A quantificação do esgoto produzido utiliza os conceitos da norma NBR 9649 de coeficiente de variação 

de vazão (K), que são utilizados como normatizações para calcular vazão horária, diária mínima e máxima. 

Considerando o enunciado, assinale a alternativa CORRETA.  

A. K1: coeficiente de vazão diária máxima; K2: coeficiente de mínima vazão diária; K3: coeficiente de 

média vazão diária. 

B. Vazão máxima pela equação: Qdmáx = K1 x K2 x Qdméd, sendo K1 coeficiente de vazão diária máxima.  

C. K1: coeficiente de máxima vazão horária; K2: coeficiente de mínima vazão horária; K3: coeficiente de 

máxima vazão diária. 

D. K1: coeficiente de média vazão diária; K2: coeficiente de máxima vazão diária; K3: coeficiente de 

mínima vazão diária, porém, a vazão máxima é dada pela equação Qdmáx = K3 x Qdméd = 0,5 Qdméd. 

E. Vazão mínima pela equação: Qdmin = K1 x K2 Qdméd, sendo K2: coeficiente de mínima vazão horária. 

 

40. Os Indicadores de Desenvolvimento Humano (IDH) levam em consideração três aspectos principais: 

educação, saúde e renda. Portanto uma correlação entre o IDH e a abrangência dos serviços de saneamento 

básico pode ser explicada pelo fato de o cálculo desse índice levar em consideração a expectativa de vida ao 

nascer mediante muitas doenças causadas pela falta ou precariedade do saneamento básico, que expõe a 

população a um grande risco. Portanto, relacione as doenças e seus agentes patogênicos oriundos da 

contaminação de fezes humanas e assinale a alternativa CORRETA.  

A. Esquistossomose (Bactéria); Cólera (Protozoário); Toxoplasmose (Helmintos).  

B. Cisticercose (Bactéria); Esquistossomose (Vírus); Cólera (Helmintos). 

C. Paratifoide (Bactéria); Cólera (Vírus); Toxoplasmose (Helmintos). 

D. Poliomielite (Bactéria); Esquistossomose (Protozoário); Toxoplasmose (Helmintos). 

E. Cólera (Bactéria); Toxoplasmose (Protozoário); Teníase (Helmintos). 
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