
Caderno de Prova

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
Prezado(a) Candidato(a),
1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, 
com alternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito, solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, 
não use chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta 
azul ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser 
rasurado, dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

MARQUE ASSIM

NÃO MARQUE ASSIM

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a 
sua caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas 
a partir da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. 
Após a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a 
aposição em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 30 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2013 poderá implicar na anu-
lação da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito oficial, que 
estará disponível no site www.ibeg.org.br ou www.ibegconcursos.com.br.

Desejamos sucesso!
Coordenação Geral do Concurso Público

Agente AdministrAtivo
editAl de AberturA do ConCurso PúbliCo

sAneAgo no 01/2013
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LÍNGUA PORTUGUESA   
_____________________________________________

O texto a seguir serve de referência para as questões de 
01 a 05. Leia-o com atenção.

Texto I - A Pamonha

   Iguaria feita à base de milho verde, a pamonha está 
ligada diretamente à tradição goiana. Encontrada em di-
versos sabores, salgados, doces, apimentados e com os 
mais diferentes recheios, que incluem até jiló e guariroba, 
ela é quase unanimidade no prato do goiano, frita, cozida 
ou assada, especialmente em dias chuvosos. Difícil mes-
mo é encontrar algum goiano que não goste de comê-la 
e, principalmente, de fazê-la. É comum, especialmente 
no interior, reunir familiares e amigos para preparar cal-
deirões imensos da pamonhada, como forma de integra-
ção social. Homens, mulheres, crianças, jovens e adultos 
– todos participam. E é, em geral, coisa de amigos ínti-
mos, ditos “de dentro de casa”.

Disponível em:< http://www.goias.gov.br/paginas/conheca-goias/cultura/gastro-
nomia> Acesso em: 18 nov. 2013, com adaptações.

Questão 01. Conforme as informações do texto, marque 
a alternativa correta.

(a) A pamonha é uma iguaria de origem goiana.

(b) A maioria dos goianos gosta de comer pamonha e, 
sobretudo, de fazê-la.

(c) Eventualmente, familiares e amigos costumam fazer 
reuniões para comer pamonha no interior.

(d) Todo goiano participa da preparação da pamonhada 
no interior.

(e) A pamonha é o principal prato da culinária goiana.

Questão 02. Com base nos recursos de coesão utiliza-
dos pelo autor, marque a alternativa correta.

(a) “iguaria” refere-se a “tradição goiana”.

(b) Em “ela é quase unanimidade no prato goiano”, o pro-
nome destacado refere-se a “guariroba”.

(c) Na construção “comê-la” e na oração “ela é quase 
unanimidade no prato do goiano”, os pronomes destaca-
dos retomam o termo “a pamonha”.

(d) Em “fazê-la”, “la” refere-se a “unanimidade”.

(e) Em “todos participam”, o vocábulo em destaque reto-
ma especificamente “jovens e adultos”.

Questão 03. Considerando a linguagem empregada no 
texto, pode-se dizer que nele prevalece:

(a) A conotação.

(b) A denotação.

(c) A conotação, mas com algumas passagens denota-
tivas.

(d) A denotação, mas com frequentes passagens cono-
tativas.

(e) A denotação, rica em expressões tipicamente regio-
nais.

Questão 04. Considerando a norma padrão da língua 
portuguesa, marque a alternativa correta sobre o uso da 
vírgula.

(a) No período “Iguaria feita à base de milho verde, a pa-
monha está ligada diretamente à tradição goiana.”, o uso 
da vírgula é facultativo.

(b) No trecho, “salgados, doces, apimentados”, a vírgula 
foi utilizada indevidamente em suas duas ocorrências. 

(c) Em “e com os mais diferentes recheios, que incluem 
até jiló e guariroba”, a vírgula foi empregada corretamen-
te, embora seu uso seja facultativo.

(d)  Em “reunir familiares e amigos”, o emprego da vírgu-
la é facultativo entre “reunir” e “familiares”.

(e) Na passagem “Homens, mulheres, crianças, jovens e 
adultos”, a vírgula foi corretamente utilizada para separar 
termos coordenados.

Questão 05. A mensagem do trecho “E é, em geral, coisa 
de amigos íntimos” também poderia ser reproduzida pela 
redação

(a) E é, esporadicamente, coisa de amigos íntimos.

(b) Porém é, em geral, coisa de amigos íntimos.

(c) E é, geralmente, coisa de amigos íntimos.

(d) Mas é, geralmente, coisa de amigos íntimos.

(e) E é, eventualmente, coisa de amigos íntimos.

Leia com atenção o texto a seguir para responder às 
questões de 06 a 08.

Texto II- Igrejinha da Serra

Lá pertinho de Rio Verde, no interior de Goiás,
Eu vi uma história triste que não esqueço jamais:
Um casal de namorados que se amavam demais.

O casamento dos dois era contra seus pais:
A moça era milionária, filha de um fazendeiro;

O moço era bem pobre, mas muito bom violeiro.
Não quiseram o casamento por ele não ter dinheiro,

Mas existia entre os dois um amor verdadeiro.
Ela entrou em seu quarto em um tormento sem fim,
Deixou uma carta escrita. Na carta, ela dizia assim:

 “Papai e mamãe, desde criança que eu 



    

3/12IBEG - InstItuto BrasIlEIro dE Educação E GEstão Agente AdministrAtivo sanEaGo

amo loucamente este moço.
E hoje, por ele ser pobre, não 

permitiram o nosso casamento.
Mas nós fizemos um juramento de seguir um só caminho.

Lá no alto da serra, deitados sobre a terra 
vamos morrer bem juntinhos.

Não chores, papai, e não fique em desespero
Guarde bem o seu dinheiro, erga por 

mim somente uma cruz.
Peço perdão ao senhor porque pelo nosso amor

Vamos entregar as nossas almas a Jesus!” 

Ao lerem aquela cartinha, ficaram todos assustados
E lá em cima da serra, os dois foram encontrados

Já não tinha mais remédio, os corpos estavam gelados
Ali beberam veneno e morreram os dois abraçados.

 (...)

(Marinheiro. Praião e Prainha. LP Igrejinha da Serra. Gravadora Chan-
tecler, 1966, com adaptações.)

Questão 06. Considerando a relação lógica entre as par-
tes que compõem o texto, marque a alternativa correta.

(a) A 1ª estrofe apresenta informações sobre a causa da 
decisão tomada pelo casal, que é relatada na carta (2ª 
estrofe). 

(b) A 3ª estrofe esclarece o motivo do suicídio do casal, 
que é confirmado na 2ª estrofe.

(c) A 2ª estrofe não cita a causa do sofrimento que leva o 
casal ao suicídio.

(d) A 3ª estrofe mantém relação apenas com a 2ª, já que 
apresenta a confirmação do juramento feito pelo casal.

(e) A 1ª estrofe apresenta todos os elementos que expli-
cam a “história triste” do casal.

Questão 07. A carta escrita pela filha do fazendeiro, na 
2ª estrofe, foi apresentada pelo narrador por meio do(s) 
discurso(s):

(a) Indireto.

(b) Indireto livre.

(c) Direto.

(d) Direto livre.

(e) Direto e indireto.

Questão 08. De acordo com as informações do texto e a 
variante padrão da língua portuguesa, no verso “O moço 
era bem pobre, mas muito bom violeiro.”, a conjunção 
destacada, além de reunir duas informações, foi utilizada 
para:
 
(a) Introduzir uma explicação para a informação apre-
sentada anteriormente, logo poderia ser substituída por 
porém.

(b) Introduzir uma justificativa para a informação apre-
sentada anteriormente, logo poderia ser substituída por 
por isso.

(c) Introduzir uma conclusão para a informação apresen-
tada anteriormente, logo poderia ser substituída por por-
tanto.

(d) Introduzir uma ideia oposta à informação apresentada 
anteriormente, logo poderia ser substituída por no entanto.

(e) Introduzir uma ideia decorrente da informação apre-
sentada anteriormente, logo poderia ser substituída por 
por isso. 

MATEMÁTICA
_____________________________________________

Questão 09. Uma torneira leva 3 horas para encher um 
tanque de 8000 litros, outra torneira leva 6 horas para 
encher o mesmo tanque. Abrindo-se as duas ao mesmo 
tempo, elas enchem o tanque em 2x - 12 horas. Determi-
ne o valor de X.

(a) 5 

(b) 6 

(c) 7                             

(d) 8

(e) 2
  
Questão 10. Dois número pares  P1 e P2 tem soma igual 
a  744. Se P2 > P1 , então P2 dividido por P1 vale 5.  Con-
sidere o MDC (P2,P1) = K, sabendo-se que os divisores 
de K, escrito na ordem crescente, são os elementos do 
conjunto D= { d1, d2 , d3, d4, d5, d6,}. A relação existente 
entre d5 e d6 é:

(a) d6 = 3d5

(b) d5 = ½ d6        

(c) d6 = d5 + 30

(d) d5 = d6 + 30

(e) d6 – d5 = 60

Questão 11. José e Maria são filhos de Paulo e Tereza. 
Quando Maria nasceu José tinha 4 anos de idade e sua 
mãe 30 anos. Atualmente seu pai tem 48 anos é mais ve-
lho que sua mãe 6 anos. Hoje somando a idades de José 
com a idade de Maria e chamando este número de X e a 
idade de sua  mãe de Y. O valor de Y – X vale:

(a) 17 anos

(b) 13 anos
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(c) 14 anos                          

(d) 15 anos

(e) 16 anos 

Questão 12. O perímetro do triângulo equilátero ABC, 
figura abaixo é 3kw. O seno de x no triângulo ABD, vale:

(a) 
2
3
kw

(b) 
2
3

(c) 
2
3kw

 

(d) 
3
2 kw

(e) 3

INFORMÁTICA
_____________________________________________

Questão 13. As pessoas interagem com os sistemas 
computadorizados em grande parte através de dispositi-
vos de entrada e saída. Em relação a esse assunto, ava-
lie as afirmativas apresentadas e escolha a INCORRETA.

a) Um  dispositivo de reconhecimento óptico de caracte-
res é um dispositivo de entrada cuja tecnologia é utilizada 
principalmente no setor bancário para processamento de 
cheques.

b) Uma tela sensível ao toque é um dispositivo de entra-
da que permite aos usuários a inserção de quantidades 
limitadas de dados, tocando a superfície sensibilizada de 
um monitor com um dedo.

c) Uma impressora é um dispositivo de saída que produz 
cópias impressas de informações.

d) Sensores são dispositivos de entrada que coletam da-
dos diretamente no ambiente enviando-os para um siste-
ma de computador.

e) Um dispositivo de varredura digital é um dispositivo de 
saída que também é chamado de scanner digital. Serve 
para converter figuras, imagens e documentos para o for-
mato digital. 
 
Questão 14. Os navegadores web são ferramentas de 
software que são utilizadas para apresentar e acessar 
páginas web. Ele apresenta interface gráfica para que o 

usuário possa clicar e inserir as informações necessárias 
e para ter acesso ao que necessitar na internet. Sele-
cione entre as alternativas apresentadas qual não é um 
navegador web.

a) Vista TN3270.

b) Internet Explorer.

c) Mozila Firefox.

d) Google Chrome.

e) Netscape Navigator.

Questão 15. O tamanho dos computadores varia de 
minúsculo a gigantesco, tanto em termos de aparência 
quanto ao seu poder de processamento e servem às ne-
cessidades das pessoas ou das organizações. A seguir 
são apresentadas algumas afirmativas a respeito desses 
computadores. Avalie as afirmativas apresentadas e se-
lecione a que representa uma afirmativa INCORRETA.

a) Um computador notebook normalmente é leve e portá-
til, podendo ser utilizado em viagens permitindo ao usuário 
acessar a internet, dependendo da existência de conexão 
disponível. Na atualidade alguns modelos possuem gran-
de potencial de armazenamento e processamento.

b) Os mainframes são computadores capazes de proces-
sar dados a velocidades elevadas e manipulam grandes 
volumes de dados. Esses computadores processam ape-
nas programas batch, sem interação com os usuários.

c) O computador handheld, também denominado assis-
tente digital pessoal pode ser usado para controlar agen-
das de compromissos e informações de negócios, como 
nome de clientes e pedidos.

d) O computador midrange, anteriormente chamado de 
minicomputadores são computadores multiusuários pro-
jetados para atender às necessidades das organizações 
de médio porte. 

e) Os supercomputadores são computadores mais pode-
rosos que podem processar trilhões de instruções por se-
gundo e realizam tarefas que requerem uma gigantesca 
manipulação de dados. 

Questão 16. O LibreOffice é uma suíte de aplicativos de 
distribuição livre direcionada para a automatização de 
escritórios. Selecione entre as alternativas apresentadas 
qual a afirmativa INCORRETA a respeito da utilização de 
cada um desses aplicativos:

a) O LibreOffice Writer é uma ferramenta de editoração 
de textos que pode ser utilizado para diversos tipos de 
documento.

b) O LibreOffice Calc é um editor utilizado para tratamento, 
criação e manipulação de dados em planilhas eletrônicas.
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c) O LibreOffice Draw é utilizado  como ferramenta de 
controle de agenda eletrônica pessoal.

d) O LibreOffice Base é um front-end para banco de dados.

e) O LibreOffice Impress é uma  ferramenta desenvolvida 
para criação de apresentações multimídia.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE GOIÁS
_____________________________________________

Questão 17. Com relação à cultura goiana: culinária, fes-
tas religiosas, folclore, patrimônio histórico, lazer e turis-
mo, assinale a alternativa incorreta.

(a) A igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário e a Casa de 
Câmara e Cadeia, em Pirenópolis, foram tombados como 
patrimônio histórico pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional.

(b) De norte ao sul do estado de Goiás pode ser obser-
vado as festas, o folclore e os pratos típicos da culinária 
goiana.

(c) As Cavalhadas, que ocorrem no estado de Goiás, são 
festas religiosas que retratam as batalhas entre Cristãos 
e Protestantes. 

(d) Entre outros pontos turísticos do estado de Goiás, po-
dem ser destacados o Salto do Itiquira em Formosa, e as 
águas termais do munícipio de Caldas Novas.

(e) As festas do Divino em Pirenópolis e o Fogaréu da 
cidade de Goiás são exemplos de festas religiosas do 
estado de Goiás.

Questão 18. Apesar da crescente industrialização, a 
agropecuária continua sendo uma atividade econômica 
importante em Goiás. O Estado é o quarto produtor nacio-
nal de grãos. Sua produção, em torno de 18,29 milhões 
de toneladas, representa 11,1% da produção nacional.  

http://www.seplan.go.gov.br/sepin/goias.asp?id_cad=6000

Com relação ao tema acima, pode-se destacar como os 
principais produtos da economia agrícola do estado de 
Goiás:

(a) Soja, trigo e milho.

(b) Trigo, tomate e sorgo.

(c) Soja, algodão e trigo.

(d) Trigo, tomate e cana-de-açúcar.

(e) Soja, cana-de-açúcar e milho.

Questão 19. “A pedra fundamental da cidade de Goiânia 
foi lançada em 03 de outubro de 1933 por Pedro Ludo-
vico Teixeira, como homenagem aos 3 anos do início da 
Revolução de 1930, em pleno altiplano, onde se encontra 

atualmente o Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica. 
O local foi determinado pelo urbanista Atílio Corrêia Lima. 
Diversas caravanas chegaram do interior do Estado para 
prestigiar o evento. Houve a missa solene, realizada pelo 
padre Agostinho Foster e celebrada com acompanha-
mento do coro de Santa Clara, colégio. Após a missa, foi 
iniciada a roçagem do lugar e, naquele momento, num 
vibrante discurso, Pedro Ludovico enfatizou: prevejo que, 
dentro de cinco anos, grande porção desta área destina-
da à futura cidade estará coberta de luxuosas e alegres 
vivendas.”

Disponível em: http://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplam/anuario2012/_html/
historico.html. Acesso em: 14/12/2013.

De acordo com a temática apontada no texto, assinale a 
alternativa correta:

(a) A construção de Goiânia tinha o objetivo de substituir 
a capital federal durante o Governo de Getúlio Vargas.

(b) O desenvolvimento da cidade objetivava a extração 
de ouro na região.

(c) A cidade foi o maior exemplo do desenvolvimento em-
preendido por Pedro Ludovico no plano estadual e Jus-
celino Kubistchek no federal.

(d) A construção da cidade fazia parte de um sonho anti-
go dos goianos: ter uma capital para o estado. 

(e) A construção de Goiânia estava relacionada à marcha 
para o oeste.

Questão 20. “Escrevendo a primeira História do Brasil, 
em 1627, Frei Vicente do Salvador lamentava o caráter 
predatório da colonização e o fato de que os portugueses 
tinham sido até então incapazes de povoar o interior da 
nova terra, ‘arranhando as costas como caranguejos’.” 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade 
de São Paulo, 1996. 

Durante os século XVII e XVIII, novos processos históri-
cos mudaram a situação demonstrada no trecho acima. 
Nesse sentido, o início da história dos colonizadores por-
tugueses em Goiás está intimamente ligada:

(a) À extração de látex no sudoeste goiano.

(b) À ação dos bandeirantes.

(c) Ao crescimento produtivo da cana de açúcar no litoral 
nordestino.

(d) À aliança entre indígenas, africanos e portugueses.

(e) À fundação das cidades mais antigas da região:  Vila 
Boa e Anápolis. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
_____________________________________________

Questão 21. A Lei 11.445 de 2007 que trata das diretrizes 
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nacionais para o saneamento básico, contém diversos prin-
cípios fundamentais, exceto:

(a) Eficiência e sustentabilidade econômica;

(b) Controle Fiscal e Controle da Segurança, Qualidade 
e Regularidade;

(c) Universalização do acesso; 

(d) Transparência das ações, baseada em sistemas de 
informações e processos decisórios institucionalizados;

(e) Adoção de métodos, técnicas e processos que consi-
derem as peculiaridades locais e regionais;

Questão 22. Leia com atenção os itens abaixo e marque 
a alternativa correta, em atendimento a Lei 11.445/2007.

I - Os recursos hídricos não integram os serviços públi-
cos de saneamento básico.

II - Os recursos hídricos integram os serviços públicos de 
saneamento básico.

III - Os recursos hídricos não integram os serviços públi-
cos, mas integram os de saneamento básico.

(a) V, F, V.

(b) V, V, F.

(c) V, F, F.

(d) F, F, V.

(e) F, V, F.

Questão 23. Analise as assertivas e assinale a CORRETA.

I - Não constitui serviço público a ação de saneamento 
executada por meio de soluções individuais, desde que 
o usuário não dependa de terceiros para operar os servi-
ços, bem como as ações e serviços de saneamento bá-
sico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de 
resíduos de responsabilidade do gerador.

II - O lixo originário de atividades comerciais, industriais e 
de serviços cuja responsabilidade pelo manejo não seja 
atribuída ao gerador pode, por decisão do poder público, 
ser considerado resíduo sólido urbano.

III - Constitui serviço público a ação de saneamento exe-
cutada por meio de soluções individuais, desde que o 
usuário dependa de terceiros para operar os serviços, 
bem como as ações e serviços de saneamento básico de 
responsabilidade privada, incluindo o manejo de resídu-
os de responsabilidade do gerador.

IV - A prestação de serviços públicos de saneamento 
básico por entidade que não integre a administração do 
titular depende da celebração de contrato, sendo vedada 
a sua disciplina mediante convênios, termos de parcerias 

ou outros instrumentos de natureza precária.

V – O lixo originário de atividades comerciais, industriais 
e de serviços cuja responsabilidade pelo manejo não 
seja atribuída ao gerador não pode, por decisão do poder 
público, ser considerado resíduo sólido urbano.

(a) F, V, F, V, F

(b) V, V, F, V, F

(c) F, F, V, V, V.

(d) F, F ,V, F, V.

(e) V, V, F, F, F.

Questão 24. Leia os enunciados abaixo e marque a al-
ternativa correta.

I - A prestação regionalizada de serviços públicos de sa-
neamento básico é caracterizada por, um único presta-
dor do serviço para vários Municípios, contíguos ou não; 
uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, 
inclusive de sua remuneração e compatibilidade de pla-
nejamento.

II - A prestação regionalizada de serviços públicos de sa-
neamento básico poderá ser realizada por órgão, autar-
quia, fundação de direito público, consórcio público, em-
presa pública ou sociedade de economia mista estadual, 
do Distrito Federal ou municipal, na forma da legislação 
e também para empresa a que se tenha concedido os 
serviços.

III - A prestação regionalizada de serviços públicos de sa-
neamento básico é caracterizada por um ou mais pres-
tadores do serviço para vários Municípios, contíguos ou 
não; uniformidade de fiscalização e regulação dos servi-
ços, inclusive de sua remuneração e compatibilidade de 
planejamento.

IV - A prestação regionalizada de serviços públicos de 
saneamento básico poderá ser realizada por órgão, au-
tarquia, fundação de direito público e privado, consórcio 
público, empresa pública ou sociedade de economia mis-
ta estadual, do Distrito Federal, ou municipal, na forma 
da legislação e também para  empresa a que se tenha 
concedido os serviços.

(a) V, F, V, F.

(b) Apenas o item II é falso.

(c)  F, F, V, V.

(d) V, V, F, F. 

(e)  Apenas o item III é verdadeiro.

Questão 25. A legislação vigente (Lei 11.445/2007) dis-
põe que “os serviços públicos de saneamento básico 
terão a sustentabilidade econômico-financeira assegu-
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rada, sempre que possível, mediante remuneração pela 
cobrança dos serviços”: Ocorre que, para o abastecimento 
de água e esgoto sanitário, aos serviços de limpeza urba-
na e manejo de resíduos sólidos, a remuneração advém 
de tarifas e outros preços públicos. Com base neste texto, 
assinale a letra ERRADA dentre as alternativas abaixo.

(a) A instituição das tarifas, preços públicos e taxas para 
os serviços de saneamento básico, têm como uma das 
diretrizes a prioridade para atendimento das funções es-
senciais relacionadas à saúde pública.

(b) A instituição das tarifas, preços públicos e taxas para 
os serviços de saneamento básico, têm como uma das 
diretrizes a ampliação do acesso dos cidadãos e locali-
dades de baixa renda aos serviços.

(c) A instituição das tarifas, preços públicos e taxas para 
os serviços de saneamento básico, têm como uma das 
diretrizes a geração dos recursos necessários para reali-
zação dos investimentos, objetivando o cumprimento das 
metas e objetivos do serviço.

(d) A instituição das tarifas, preços públicos e taxas para 
os serviços de saneamento básico, têm como uma das 
diretrizes a inibição do consumo supérfluo e do desper-
dício de recursos.

(e) A instituição das tarifas, preços públicos e taxas para 
os serviços de saneamento básico, têm como uma das di-
retrizes a recuperação das despesas administrativas não 
ocorridas na prestação do serviço em regime de eficiência.
 
Questão 26. Segundo a Lei 11.445 de 2007, os titula-
res dos serviços públicos de saneamento básico poderão 
delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a 
prestação desses serviços. Neste sentido, assinale a al-
ternativa correta.

I - O titular dos serviços formulará a respectiva política 
pública de saneamento básico, devendo, para tanto, tam-
bém prestar diretamente ou autorizar a delegação dos 
serviços e definir o ente responsável pela sua regulação, 
fiscalização e arrecadação, bem como os procedimentos 
de sua atuação.

II - O titular dos serviços formulará a respectiva política 
pública de saneamento básico devendo, para tanto, tam-
bém fixar os direitos, deveres e obrigações dos usuários. 

III – O titular dos serviços formulará a respectiva política 
pública de saneamento básico devendo, para tanto, tam-
bém estabelecer sistema de informações sobre os servi-
ços, articulado com o Sistema Nacional de Informações 
em Saneamento.

(a) V, F, V.

(b) F, F, V. 

(c) V, V, V.

(d) F, V, F.

(e) V, V, V.

Questão 27. Com base no Decreto nº 7.217/2010, anali-
se os conceitos abaixo e assinale a alternativa ERRADA. 

(a) Planejamento: todo e qualquer ato que discipline ou 
organize determinado serviço público, incluindo suas 
características, padrões de qualidade, impacto socioam-
biental, direitos e obrigações dos usuários e dos respon-
sáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do 
valor de tarifas.

(b) Fiscalização: atividades de acompanhamento, moni-
toramento, controle ou avaliação, no sentido de garantir 
o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo 
poder público e a utilização, efetiva ou potencial, do serviço 
público.

(c) Prestação de serviço público de saneamento básico: 
atividade, acompanhada ou não de execução de obra, 
com objetivo de permitir aos usuários acesso a serviço 
público de saneamento básico tendo características e pa-
drões de qualidade determinados pela legislação, planeja-
mento ou regulação.

(d) Titular: o ente da Federação que possua, por competên-
cia, a prestação de serviço público de saneamento básico.

(e) Controle social: conjunto de mecanismos e procedimen-
tos que garantem à sociedade informações, representa-
ções técnicas e participação nos processos de formulação 
de políticas de planejamento e de avaliação, relacionados 
aos serviços públicos de saneamento básico.

Questão 28. O Decreto 7.217/2010, dispõe que “o Mi-
nistério da Saúde definirá os parâmetros e padrões de 
potabilidade da água, bem como estabelecerá os pro-
cedimentos e responsabilidades relativos ao controle e 
vigilância da qualidade da água para consumo humano”. 
Com base no enunciado, assinale a alternativa correta.

(a) A ausência da responsabilidade do prestador dos ser-
viços públicos no que se refere ao controle da qualidade 
da água não prejudica a vigilância da qualidade da água 
para consumo humano por parte da autoridade de saúde 
pública.

(b) Os prestadores de serviços de abastecimento de 
água devem informar e orientar a população sobre os 
procedimentos a serem adotados em caso de situações 
de emergência que ofereçam risco à saúde pública, aten-
didas as orientações fixadas pela autoridade competente. 

(c) A responsabilidade do prestador dos serviços públi-
cos, no que se refere ao controle da qualidade da água, 
prejudica a vigilância da qualidade da água para consu-
mo humano por parte da autoridade de saúde pública.

(d) Os prestadores de serviços de abastecimento de 
água devem apenas informar a população sobre os pro-
cedimentos a serem adotados em caso de situações de 
emergência que ofereçam risco à saúde pública, atendi-
das as orientações fixadas pela autoridade competente. 
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(e) A ausência da responsabilidade do prestador dos ser-
viços públicos, no que se refere ao controle da qualida-
de da água, poderá prejudicar a vigilância da qualidade 
da água para consumo humano por parte da autoridade 
de saúde pública, bem como os prestadores de serviços 
de abastecimento de água poderão informar e orientar 
a população sobre os procedimentos a serem adotados 
em caso de situações de emergência que ofereçam risco 
à saúde pública, atendidas as orientações fixadas pela 
autoridade competente.

Questão 29. Com base no Decreto nº 7217/2010 leia 
com atenção os enunciados abaixo e assinale a alterna-
tiva CORRETA.

I - Eficiência e sustentabilidade econômica é um dos Prin-
cípios em que os serviços públicos de saneamento bási-
co possui a natureza essencial em que será prestado.

II – O Controle Social é um dos Princípios em que os ser-
viços públicos de saneamento básico possuem natureza 
essencial em que serão prestados.

III – Entende-se por Regulação as atividades de acom-
panhamento, monitoramento, controle ou avaliação, no 
sentido de garantir o cumprimento de normas e regula-
mentos editados pelo poder público e a utilização, efetiva 
ou potencial, do serviço público.

(a) V, F, V.

(b) F, V, F.

(c) V, V, F.

(d) F, F, V.

(e) F, F, F.

Questão 30. Para o Decreto nº 7217/2010 consideram-se 
serviços públicos de abastecimento de água a sua distri-
buição mediante ligação predial, incluindo eventuais ins-
trumentos de medição, bem como, quando vinculadas a 
esta finalidade. Com base no tema, assinale a alternativa 
correta que vincula as atividades a serem desenvolvidas 
pelos serviços públicos de abastecimento de água. 

I - Reservação de água bruta e captação;

II - Adução de água bruta e tratamento de água;

III - Adução e Reservação de água tratada; 

(a) V, V, F.

(b) V, V, V.

(c) F, F, V.

(d) F, F, F.

(e) F, V, F.

Questão 31. A arquivologia apresenta alguns princípios, 
dentre eles, o que afirma o seguinte: “Fixa a identidade 
do documento, relativamente a seu produtor. Por este 
princípio, os arquivos devem ser organizados em obe-
diência à competência e às atividades da instituição ou 
pessoa legitimamente responsável pela produção, acu-
mulação ou guarda dos documentos. Arquivos originários 
de uma instituição ou de uma pessoa devem manter a 
respectiva individualidade, dentro de seu contexto orgâ-
nico de produção, não devendo ser mesclados a outros 
de origem distinta”. 

Este princípio é o:

(a) Princípio da organicidade.

(b) Princípio da proveniência.

(c) Princípio da unicidade.

(d) Princípio da invisibilidade ou integridade.

(e) Princípio da cumulatividade.

Questão 32. Documento é a informação registrada em 
qualquer tipo de suporte. Ex: livro, relatório, certidão, 
memorando. Partindo desse conceito, pode-se afirmar 
que  textuais ou escritos,  iconográficos, filmográficos ou 
audiovisuais, cartográficos, informáticos, sonoros, micro-
gráficos, fotográficos correspondem a:

(a) Gênero dos documentos.

(b) Elementos dos documentos.

(c) Classificação dos documentos.

(d) Princípios dos documentos.

(e) Origem dos documentos.

Questão 33. “operação integrada, que trata das ativida-
des de movimentação e armazenagem, que facilitam o 
fluxo de materiais e produtos desde a aquisição até o 
ponto de consumo final, bem como dos fluxos de infor-
mações”. Este conceito corresponde a:

(a) Logística.

(b) Manutenção.

(c) Sistema JIT.

(d) Depósitos.

(e) Produção.

Questão 34. “É o controle da tramitação de documentos 
da instituição. É uma atividade típica da fase corrente” e  
tem  como atividades: Recebimento; Registro; Classifica-
ção; Expedição (distribuição); Controle (movimentação). 
Estamos tratando de:
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(a) Arquivo.

(b) Protocolo.

(c) Recepção.

(d) Microfilmagem.

(e) Laminação.

Questão 35. “(...) deve caracterizar-se pela impessoali-
dade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, conci-
são, formalidade e uniformidade”. Esses atributos decor-
rem da Constituição, disposta no artigo 37. Esta frase diz 
respeito a:

(a) Comunicação nas empresas.

(b) Redação oficial.

(c) Redação Pessoal.

(d) Comunicação acadêmica.

(e) Redação de livros.

Questão 36. Processo de Comunicação. Observe e ana-
lise a figura abaixo:

             Fonte: Imagens Google, acessado em dezembro de 2013.

Pode-se afirmar como verdadeira a seguinte frase sobre 
o processo de  comunicação:

(a) A comunicação só pode ser considerada realizada  
quando a compreensão do receptor coincide com o signi-
ficado pretendido pelo emissor.

(b) Qualquer palavra  ou gesto é considerado comuni-
cação, independente se o receptor compreenda ou não.

(c) O fato que houver duas ou mais pessoas e for esta-
belecido códigos e canais a comunicação está realizada.

(d) Pode-se afirmar que  a comunicação independe des-
ses processos de comunicação representados na figura 
acima, sendo necessário para seu estabelecimento ape-
nas a existência do emissor e receptor.

(e) Pode-se  afirmar que  a comunicação depende do 
momento e  dos envolvidos, sendo assim, nem todos os 

processos da figura são utilizados.

Questão 37. O arquivamento apresenta alguns tipos, 
dentre eles o que diz o seguinte: “Os documentos ou fi-
chas são  colocados uns sobre os outros e arquivados 
em caixas, estantes.  Exemplos: arquivos permanentes, 
mapas, plantas e desenhos”. Pode-se afirmar que esse 
conceito é do tipo:
 
(a) Horizontal.

(b) Vertical.

(c) Misto.

(d) Direto.

(e) Indireto.

Questão 38. (...) “é uma modalidade de texto empresa-
rial caracterizado por ser de simples organização e envio. 
Tem como finalidade informar ou fornecer informações 
ao(s) destinatário(s). Deve possuir em sua estrutura: lo-
cal e data, destinatário, vocativo, assunto ou contexto, 
despedida e assinatura”. Estamos falando de um(a):

(a) Memorando.

(b) Ofício.

(c) Email.

(d) Carta comercial.

(e) Requerimento.

Questão 39. O cliente,  seja na iniciativa privada ou pú-
blica, quer ser bem atendido e para isso as organizações 
precisam preparar seus atendentes. Marque a alternativa 
a seguir  que se refere ao comportamento e habilidades 
essenciais do profissional de atendimento:
 1 – Desenvolver a confiança e a fidelidade dos 
clientes: atender às necessidades dos clientes progressi-
vamente e fazer o que é mais sensato para preservar os  
seus interesses (dos clientes);
 2 – Colocar-se no lugar dos clientes: demonstrar 
sensibilidade em relação aos problemas dos clientes;
 3 – Saber  ouvir os clientes e  esforçar-se para 
entender o real significado do que dizem;
 4 – Demonstrar empenho pessoal: ser atencioso 
e prestativo. Mostrar interesse no autodesenvolvimento, 
ser confiante e independente no trabalho;
 5 – Dominar a tensão: ser organizado, calmo e 
construtivo. Demonstrar tolerância, paciência e controlar 
as emoções;
 6 – Trabalhar em equipe, cooperar e manter rela-
cionamentos não faz parte dessas habilidades no  aten-
dimento positivos e produtivos com outros funcionários, 
sejam estes do mesmo grupo ou de diferentes áreas da 
empresa;
 7 – Manter o profissionalismo: apresentar-se 
bem, o que inclui boa aparência e zelo na forma de se 
apresentar e vestir, bem como manter uma atitude profis-
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sional em relação ao cliente;
 8 – O cliente é alguém conhecido, um amigo. O 
melhor é  tratá-lo  com intimidade e proximidade;
 9 – Aplicar conhecimentos e habilidades técni-
cas: saber usar equipamentos de tecnologia de ponta, 
ferramentas e quaisquer outros recursos disponíveis que 
facilitem a oferta de um serviço mais rápido e eficaz;
 10 – Ter conhecimento do produto ou serviço  e 
do mercado;
 
(a) Todas as alternativas estão corretas.

(b)  As afirmações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 estão corretas.

(c)  As afirmações 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 estão corretas.

(d)  As afirmações 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 10 estão corretas.

(e)  As afirmações  2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10 estão corretas.

Questão 40. Ordenação é a disposição dos documentos 
dentro das Pastas e destas dentro de um  Arquivo. A es-
colha da forma de ordenação depende muito da natureza 
dos documentos.  A disposição dos documentos ou pas-
tas de acordo com a sucessão temporal é  chamada de:
 
(a) Ordenação Alfabética.

(b) Ordenação Cronológica.

(c) Ordenação Geográfica.

(d) Ordenação Temática.

(e) Ordenação Numérica.
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