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Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 40 (quarenta) questões que compõem a prova objetiva numeradas
seqüencialmente.
E receberá também uma Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.

•
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Observe no quadro acima se o caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja
correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto.
Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta.
Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas, e caso encontre
alguma irregularidade, solicite a um dos fiscais que faça a correção.
O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido
para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.
A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às
respostas.
Na correção do cartão resposta será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma
alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível.
Você dispõe de  para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranqüilidade,
mas controle seu tempo.
O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de decorrido 45 (quarenta e cinco) minutos do
seu início.
O candidato ao encerrar esta prova entregará ao fiscal de sala, a folha de resposta devidamente assinada e o caderno de
provas, podendo reter para si apenas a folha para anotação de suas respostas que será fornecida pela AOCP.
Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à polícia federal, que tomará as medidas cabíveis,
inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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a)
b)
c)
d)
e)

X



a)
b)
c)
d)
e)

CONAMA 334 / 2003.
CONAMA 294 / 2001.
CONAMA 335 / 2003.
CONAMA 312 / 2002.
CONAMA 273 / 2000.
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Resolução CONAMA N 237,
o
Resolução CONAMA N 335,
Resolução CONAMA No 001,
Resolução CONAMA No 261,
o
Resolução CONAMA N 001,

de 19/12/97.
de 03/04/03.
de 08/03/90.
de 30/06/99.
de 23/01/86.
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a)
b)
c)
d)
e)

1,0 mg/l.
0,8 mg/l.
0,5 mg/l.
1,5 mg/l.
0,4 mg/l.

a)
b)
c)
d)
e)

1 mg de SO3 / l.
1 mg de SiO2.
1 mg de SiO2 / l.
1 mg de SiO3.
1 g de SiO3 / l.
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a)
b)
c)
d)
e)

: M(: G FG ;AC;(>U;A9n[9u 9AUM(EMG ;(;A> ;(>UMC(EC(

a e b estão corretas.
neutros.
fenóis.
protons.
matéria orgânica.
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a)
b)
c)
d)
e)
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a)
b)
c)
d)
e)

Líquida e Sólida.
Gasosa, Sólido e Líquida.
Líquida e gasosa.
Líquida, Sólido e Gel.
Gel e Líquida.
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a)
b)
c)
d)
e)



Rede coletora e Estação de Tratamento;
Rede coletora, Emissário, Elevatórias e ETE
Medidor de vazão, Emissário, Sarjetas, Interceptores e ETE
Rede Coletora, PVs, Emissário E interceptores
Medidor de vazão, Rede Coletora, Emissário, Interceptor e
ETE

}
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a)
b)
c)
d)
e)

Medição de vazão, Floculação, Filtração e Desinfecção.
Coagulação, Decantação e Reservação.
Floculação, Decantação e Reservação.
Neutralização, Decantação e Filtração.
Floculação, Decantação, Filtração e Desinfecção.

a)
b)
c)
d)
e)

3,0 m.
1,5 m.
1,0 m.
4,0 m.
2,0 m.
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50 mg/l
150 mg/l
10 mg/l
100 mg/l
80 mg/l
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a)
b)
c)
d)
e)

4f

42 Kg de DBO / dia e 128 Hab
10,9 Kg de DBO / dia e 203 Hab
12,0 Kg de DBO / dia e 222 Hab
4,2 kg de DBO / dia e 80 Hab
10,5 kg de DBO / dia e 128 Hab
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a)
b)
c)
d)
e)
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a)
b)
c)
d)
e)
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a)
b)
c)
d)
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02 colonias de coliformes fecais.
0,5 mg/l de manganês.
500 mg/l de dureza total.
03 colonias de Coliformes Totais.
01 colonia de coliforme fecal.
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Parâmetro
Coliformes total

F>Qe>(FC

Toda a instalação ou atividade, seja na fase de projeto,
construção ou funcionamento, que a qualquer tempo possa
vir a lançar poluentes no ambiente;
Conjunto de dispositivos, estruturas, instalações e
equipamentos para tratamento e disposição final de águas
residuárias e lodo;
É o controle de todos os fatores do meio físico do homem,
que exercem ou podem exercer efeito deletério sobre o seu
bem estar físico, mental ou social.
Designa coletivamente todas as unidades necessárias ao
funcionamento de um sistema de coleta, tratamento e
disposição dos esgotos de uma comunidade.
Nenhuma alternativa está correta.

: G kQe>W

Em seu grupo, inclui somente bactérias anaeróbias.
Em membrana filtrante, produz colônia azul purpurina.
Bactérias encontradas somente no intestino do homem.
Encontradas somente no intestino dos animais.
Bacilos gran negativos que fermentam a lactose.

%
+
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< 5 mil
X1

5 mil a 20 mil
X2

  ¡
E(A;(>Q^>?MC>LQU>(FC>9(AHiG i(T ;A
>(E>MLOG IQc>F>eE?

a)
b)
c)
d)
e)

4y

50 e 1 para cada 1000 hab.
20 e 1 para cada 2000 hab.
20 e 1 para cada 500 hab.
10 e 1 para cada 500 hab.
10 e 1 para cada 1000 hab.

a)
b)
c)
d)
e)

%
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a)
b)
c)
d)
e)

 (T : a ! : >(>



Parasitose, Doença de Veiculação Hídrica e Protozoário.
Bactéria, Mosquito e Parasitose.
Protozoário, Mosquito e Protozoário.
Parasitose, Protozoário e Vírus.
Mosquito, Protozoário e Parasitose.
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FCiG HAG OG MC

Cloromicetina.
Aureomicina.
Estreptomicina.
Penicilina.
Água oxigenada.

4


a)

b)
c)

d)

e)
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Multiplicação de um agente etiológico animado no
organismo de um hospedeiro, produzindo danos a este,
com ou sem aparecimento de sintomas clinicamente
reconhecíveis.
Elevação brusca, temporária e significativa da ocorrência
de uma doença em uma comunidade humana. Erupção de
uma doença em uma comunidade humana.
Número de casos novos que vão aparecendo em uma
comunidade, durante um certo intervalo de tempo, dando
uma idéia do desenvolvimento do fenômeno. Pode ser
expressa por números absolutos ou por coeficientes.
Intervalo de tempo durante o qual uma pessoa ou animal
infectado elimina um agente etiológico animado para o
meio ambiente ou para o organismo de um vetor
hematófago, sendo possível portanto a sua transmissão a
outro hospedeiro. Pode ser determinado por critérios
clínicos.
Número de casos clínicos ou de portadores existentes em
um determinado momento em uma comunidade, dando
uma idéia estática da ocorrência do fenômeno. Em geral, é
revelado por meio de inquéritos epidemiológicos. Pode ser
expressa por números absolutos ou por coeficientes.

a)

X

Sanificante.
Saponáceo.
Sequestrante.
Saneante Domissanitário.
Saneante Zoossanitário.

vC

a)
b)
c)
d)
e)

X4

a)
b)
c)
d)
e)

+

c)
d)
e)

aranhas e escorpiões.
moscas.
morcegos.
pulgas.
todas estão corretas.
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A honestidade policial e o respeito às condutas éticas da
profissão é um fator que contribui positivamente para que a
violência não se generalize e transforme o país em um
verdadeiro caos.
O que se percebe na realidade brasileira é uma inversão de
valores em que, a violência é combatida com mais violência
ainda, fato esse que em termos de combate à criminalidade
tem sua efetividade também invertida.
Os índices de mortes fruto da violência urbana brasileira
são comparáveis, e muitas vezes superiores, ao de nações
em guerra.
Embora o estatuto do desarmamento tenha entrado em
vigor, o total de homicídios no país por armas de fogo
continua espantoso.
O anseio por vingança e solução dos crimes que espantam
o país revela um prisma de exigência de medidas cada vez
mais conservadoras, um misto de olho por olho, dente por
dente com a justiça brasileira.

b)

4 +
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a)
b)
c)
d)
e)
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b)
c)

A posse de Ricardo Teixeira, reeleito para a presidência da
CBF como único candidato.
A inclusão de Dunga como membro benemérito da FIFA
A nomeação de Ricardo Teixeira como representante
brasileiro do Comitê executivo da FIFA.
A escolha do Brasil para a realização das próximas
Olimpíadas.
A divulgação do resultado da votação que decidiu o paíssede da Copa do Mundo de 2014.

d)
e)
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a)
b)
c)
d)
e)

Xx

Apenas I está correto.
Apenas I e II estão corretos.
Apenas I e III estão corretos.
Apenas II estão corretos.
Nenhum está correto.

a)
b)
c)
d)

CAG F: > (H(G `(c (: >OFLiG I >UM?FC>QSEA: e(Q>M>(FC>
Ok G : Qe>HALAG : >(G >oOÜ;(ÝIAG : £F(MG AiHF
µiAFQe>(FC>NMCQÞIA! G : £FAMG 6
 E: G MG :"FIG KCß;A
EA[AFAG U;AUkOG : Qe>a (EAG KC (MG Qe>(FCs
Ônibus 174.
Cidade de Deus.
Bicho de sete cabeças.
Tropa de Elite.
Ó pai, ó.
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 >LCn]IG FM: ;A  G FAG uOG c;A >Lk>s
KCbMCO>
Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.

e)
Xy

a)

Todas.
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b)

A descoberta pela estatal brasileira, a Petrobrás, de novas
reservas de petróleo na Argentina.
A confirmação de uma descoberta de grande reserva de
petróleo e gás na bacia de Santos.
A retomada da exploração do Gás Natural da Bolívia.
O acordo com países do Oriente Médio para a
exclusividade de exploração das bacias petrolíferas
descobertas pela Petrobrás nesses países.
O ingresso da estatal venezuelana PDVSA na OPEP após
descoberta de bacias marítimas de petróleo.

c)
d)
e)
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a)
b)
c)
d)
e)
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Winnipeg.
Mar del Plata.
Santo Domingo.
Havana.
Cali.

X 
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a)
b)
c)
d)
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a)
b)
c)
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Ginástica Artística.
Natação.
Atletismo.
Judô.
Voleibol.

Presidente Lula.
Técnico Bernadinho.
Ministra do Turismo, Marta Suplicy.
Vanderley Cordeiro de Lima, responsável pela tocha.
Técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Dunga.
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Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo.
Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.
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Fonte: Folha Online – Pensata – Eliane Cantanhêde – “Por que não te calas?” – 14/11/2007.
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Foi um questionamento feito pelo rei da Espanha. Logo, as
aspas indicam a mudança de interlocutor no texto.
Foi um questionamento feito pela autora do texto e as
aspas reforçam a fala dela.
Foi um questionamento feito por Chávez e as aspas
marcam o discurso direto dele.
Foi um questionamento feito por José Luiz Zapatero e as
aspas funcionam como recurso de realce.
Foi um questionamento feito por José María e as aspas são
figurativas.
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d)
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Uma personalidade política.
Duas personalidades políticas.
Três personalidades políticas.
Três personalidades do esporte.
Todas as alternativas estão corretas.

kOG F(: G ;(;(> ;e>L`Cc>Q<C>KCcu

Narrar uma história mesclada de realidade e ficção.
Narrar uma história em que o Brasil faça parte do cenário.
Narrar uma história da Espanha.
Informar mais um episódio inadequado em que o
presidente da Venezuela está envolvido.
Informar fatos corriqueiros em que o rei da Espanha está
envolvido.
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a)
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A marca da objetividade de quem escreveu o texto.
A marca da subjetividade de quem escreveu o texto.
A marca de estilo do gênero de descrever.
A marca de um novo estilo de mesclar descrição com
dissertação.
Todas as alternativas estão corretas.
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Inabalável.
Excelso.
Mesocrático.
Ginóforo.
Imprudente.
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O rei da Espanha agrediu fisicamente Chávez.
A autora do texto defende Chávez o tempo todo.
A autora do texto não concorda com a atitude de Chávez
em relação ao rei da Espanha.
A autora do texto é imparcial quando aborda o assunto em
questão.
Chávez foi ovacionado na Espanha.
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Um desafiador do mundo.
Um autoritário perante o mundo.
Um ditador para o mundo.
Um truão no mundo.
Um fascista para o mundo.
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b)

Venezuelanos discordam do“ cala boca”.
Venezuelanos são indiferentes ao que aconteceu com
Chávez.
O mundo todo está do lado de Chávez.
O mundo todo está contra Chávez.
Venezuelanos também gostariam de dizer o mesmo a
Chávez, ou seja, adverti-lo para medir as palavras.

c)
d)
e)
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/dentro / massas / tempo / alheia/
/dentro / olhar / tempo / alheia /
/dentro / massas / alheia / mundo /
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