
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 3 (três) 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 01/2014 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

Técnico AmbienTAl
ediTAl de AberTurA do concurso Público

cAemA - mA no 01/2014
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LÍNGUA PORTUGUESA   
Leia com atenção o texto a seguir para responder às questões 
de 01 a 10.

Texto I - Dia Mundial da Água

    O Dia Mundial da Água foi instituído pela Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas, em 1993. Desde então, todos 
os países celebram o dia 22 de março e buscam refletir sobre 
os problemas referentes aos recursos hídricos em suas nações, 
propondo alternativas e soluções para resolução dos problemas 
detectados.
    O acesso à água é um direito humano fundamental. Toda pes-
soa deve ter água potável em quantidade suficiente, com custo 
acessível e fisicamente disponível, para usos pessoais e domés-
ticos, conforme previsto na legislação brasileira e na Agenda 21.
Disponível em: <http://www.caema.com.br/index.php/component/content/article/40-artigos/84-

-dia-mundial-da-agua.html> Acesso em: 02 mai. 2014, com adaptações.

QUESTÃO 01

Com base nas informações do texto, marque a alternativa correta.

(a) Todos os países celebram, desde 1993, o Dia Mundial da 
Água.

(b) O dia 22 de março de 1993 é considerado o Dia Mundial da 
Água.

(c) Como o acesso à água é um direito humano, todas as pessoas 
têm acesso a ela.

(d) Conforme previsto na legislação brasileira e na Agenda 21, a 
água potável deve ser gratuita para usos pessoais e domésticos.

(e) A legislação brasileira, por meio da Agenda 21, prevê que 
toda pessoa deve ter água potável em quantidade suficiente, com 
custo acessível e fisicamente disponível, para usos pessoais e 
domésticos.
 

QUESTÃO 02

Do ponto de vista da tipologia textual, “Dia Mundial da Água”, clas-
sifica-se como, predominantemente,

(a) dissertativo, pois gira em torno da opinião do autor sobre um 
fato.

(b) dissertativo, embora não apresente a opinião do autor sobre 
o assunto abordado.

(c) narrativo, mas com algumas sequências dissertativas.

(d) narrativo, mas com algumas sequências descritivas.

(e) descritivo, embora se estruture em torno de um enredo.

QUESTÃO 03

Considerando o propósito do texto, pode-se dizer que nele prevalece 
a função da linguagem denominada

(a) poética.

(b) emotiva ou expressiva.

(c) metalinguística.

(d) fática.

(e) referencial.

QUESTÃO 04

O vocábulo destacado em “Desde então, todos os países cele-
bram o dia 22 de março” poderia, sem que houvesse qualquer 
alteração do sentido original, ser substituído por

(a) Devido.

(b) De repente.

(c) A partir de.

(d) Conquanto.

(e) Ainda que.

QUESTÃO 05

Na passagem “Desde então, todos os países celebram o dia 22 
de março e buscam refletir sobre os problemas referentes aos 
recursos hídricos em suas nações”, o autor, para retomar “todos 
os países” sem  repetir desnecessariamente esse termo, fez uso 

(a) do sujeito oculto ou desinencial e do pronome “suas”.

(b) do sujeito indeterminado e do pronome “suas”.

(c) de “referentes” e de “recursos”.

(d) de expressões sinônimas.

(e) do sujeito indeterminado e do substantivo “nações”.

QUESTÃO 06

Sobre as questões morfossintáticas que envolvem o período “O 
acesso à água é um direito humano fundamental.”, marque a al-
ternativa correta.

(a) O núcleo do sujeito simples é “água”.

(b) O predicado é verbo-nominal.

(c) “à água” é complemento nominal.

(d) “O” e “um” desempenham funções diferentes.

(e) “humano” funciona como predicativo do sujeito.

QUESTÃO 07

Marque a alternativa que, em conformidade com a norma padrão, re-
produz o sentido integral do trecho “Toda pessoa deve ter água potável 
em quantidade suficiente”.

(a) Toda a pessoa deve obter água potável em quantidade sufi-
ciente.

(b) Uma pessoa qualquer deve disponibilizar de água potável em 
quantidade suficiente.

(c) Todas as pessoas tem direito a água potável em quantidade 
suficiente.

(d) Qualquer pessoa deve dispor de água potável em quantidade 
satisfatória.

(e) A água potável deve estar acessível à toda pessoa em quan-
tidade satisfatória.
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QUESTÃO 08

Se, no trecho “Toda pessoa deve ter água potável em quantidade 
suficiente”, o termo destacado fosse substituído por A maioria das 
pessoas, de acordo com a norma padrão, 

(a) o verbo “deve” poderia tanto permanecer na 3ª pessoa do sin-
gular quanto passar para a 3ª pessoa do plural.

(b) o verbo “deve” deveria obrigatoriamente  permanecer na 3ª 
pessoa do singular. 

(c) o verbo “deve” deveria obrigatoriamente  passar para a 3ª pes-
soa do plural.

(d) o verbo “ter” poderia assumir a forma “terem” desde que o 
verbo “deve” fosse mantido na 3ª pessoa do singular.

(e) a locução verbal poderia apresentar a redação devem terem.

QUESTÃO 09

Apenas uma das alternativas a seguir apresenta vocábulos acen-
tuados graficamente pela mesma regra. Marque-a.

(a) “água” e “países”.

(b) “países” e “hídricos”.

(c) “acessível” e “domésticos”.

(d) “é” e “água”.

(e) “potável” e “disponível”. 

QUESTÃO 10

De acordo com a norma padrão, marque a alternativa que apre-
senta uma redação que reproduz o sentido  do trecho “conforme 
previsto na legislação brasileira e na Agenda 21.”

(a) segundo previsto não só na legislação brasileira, mas na 
Agenda 21.

(b) em consonância com o que prevê tanto a legislação brasileira 
quanto a Agenda 21.

(c) conforme prevêm a legislação brasileira e a Agenda 21.

(d) como é previsto não só na legislação brasileira, mas na Agen-
da 21.

(e) devido aquilo que está previsto na legislação brasileira e na 
Agenda 21.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Em exames de sangue realizados com uma amostra de 500 tor-
cedores de futebol, de uma região sede dos jogos da Copa (ano 
20XX), foi constatada a presença de três tipos de vírus A, B, C. O 
resultado dos exames revelou que o vírus A estava presente em 
210 torcedores; o vírus B em 230; os vírus A e B, em 80; os vírus 
A e C em 90, e os vírus B e C, em 70. Além disso, em 5 torcedores 
não foi detectado nenhum dos 3 vírus e o número de torcedores 
infectados pelo vírus C era igual ao dobro dos infectados apenas 
pelo vírus B. Com base nessa situação, julgue os itens de 1 a 4.

I - O número de torcedores contaminados pelos 3 vírus simultanea-
mente representa 9% do total de torcedores examinados.

II - O número de torcedores que apresenta o vírus C é igual a 230.

III - 345 torcedores apresentam somente um dos vírus.

IV - Mais de 140 torcedores apresentaram, pelo menos, dois vírus.

Da análise dos itens acima é possível escolher a única alternativa  
correta.

(a) Apenas os itens pares estão errados.

(b) Apenas os itens ímpares estão certos.

(c) Apenas os itens pares estão certos.

(d) Apenas os itens I, III e IV estão certos.

(e) Apenas os itens II, III e IV estão certos.

QUESTÃO 12

Quando Brigite para em um posto de gasolina, a probabilidade de 
pedir para verificar o nível de óleo é 0,28, a probabilidade de pedir 
para verificar a pressão dos pneus é 0,11 e a probabilidade dela 
pedir para verificar ambos, óleo e pneus, é 0,04. Portanto, a pro-
babilidade de Brigite parar em um posto de gasolina e não pedir 
nem para verificar o nível de óleo e nem para verificar a pressão 
dos pneus é igual a?

(a) 0,72.

(b) 0,89.

(c) 0,61.

(d) 0,65.

(e) 0,35.

QUESTÃO 13

Um ônibus escolar desloca-se em uma estrada retilínea com movi-
mento uniforme. Sabendo que no instante inicial t0 = 0 passa pelo 
km 15 e duas horas depois passa pelo km 175. Analisar as decla-
rações a seguir:

I - O coeficiente  angular da função movimento é negativo.

II - Os pontos que definem a função movimento, de acordo com o 
acima exposto, é P1(0,15)  e  P2(2,175)

III  - A velocidade média atingida pelo ônibus escolar foi de 95km/h.

IV - A função movimento pode ser representada por uma expres-
são do tipo: y = ax + b.

V - Em uma Rodovia cuja velocidade média permitida é de 
80km/h, o motorista foi autuado por excesso de velocidade.

Das declarações acima, escolha a única alternativa correta.

(a) Estão corretos apenas os itens ímpares.

(b) Estão incorretos apenas os itens ímpares.
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(c) Estão corretos apenas os ítens I, II e III. 

(d) Estão incorretos apenas os itens III, IV e V.

(e) Estão corretos apenas os ítens II, III e IV .

QUESTÃO 14

Uma professora de Matemática determinou que as notas de 
suas provas dependeriam da quantidade de problemas estuda-
dos durante a semana e que S = −  X 2

 + 15X, onde S é o 
número médio de pontos obtidos e X, o número de problemas 
estudados. Quantos problemas a professora deve passar para 
que o aluno obtenha o máximo de pontos ?

(a) 12.

(b) 13.

(c) 14

(d) 15.

(e) 16.

QUESTÃO 15

Sabendo-se que a trajetória de uma flecha lançada obliquamente, 
desprezados os efeitos do ar, é uma parábola. Uma flecha lançada a 
partir do solo descreve uma parábola de equação 
Y = 120X − 4X

2
 (X e Y em metros).         

Analisar as declarações a seguir:      

I - A flecha começará a retornar ao solo no intervalo,  0 ≤ X ≤ 30.

II - As raízes da parábola permitem saber o alcance máximo atin-
gido pela flecha.

III - A altura máxima atingida pela flecha será de 500 metros. 

IV - A flecha atingirá o solo após ter percorrido a distância de 30 
metros.

V - A flecha atingirá sua altura máxima quando percorrer a distân-
cia de 15 metros.
            
Das declarações acima, escolha a única alternativa correta.

(a) Estão corretos apenas os itens ímpares.

(b) Estão incorretos apenas os itens II e III.

(c) Está incorreto apenas o item III. 

(d) Estão incorretos os itens I, IV e V.

(e) Estão corretos apenas os ítens III e IV.

QUESTÃO 16

Três irmãos, Uguinho, Luizinho e Zezinho, ao confrontarem suas 
contas de telefone celular, ficaram curiosos em saber quanto cus-
tou um minuto de cada tipo de ligação realizada. As três contas 
apresentaram ligações para telefones fixos e móveis (celulares) e 

ligações internacionais para a Patagônia, onde moram seus pri-
mos. A tabela abaixo informa o tempo (em minutos) das ligações 
que cada um efetuou e o valor correspondente da conta, já des-
contado o preço da assinatura.

Irmãos Fixo Móvel Patagônia Valor
Uguinho 10 min 6 min 4 min 17,00

Luizinho 14 min 5 min 6 min 21,00

Zezinho 8 min 10 min 8 min 26,00

Vamos denominar x, y e z os preços do minuto de ligação para telefo-
nes fixos, para telefones móveis e para a Patagônia, respectivamen-
te. x, y e z, respectivamente, custaram:

(a) R$ 1,50, R$ 2,00 e R$ 2,50.

(b) R$ 1,00, R$ 1,50 e R$ 2,00.

(c) R$ 0,50, R$ 1,00 e R$ 1,50.

(d) R$ 1,00, R$ 2,00 e R$ 2,50.

(e) R$ 0,50, R$ 2,00 e R$ 2,50.

QUESTÃO 17

O Comitê Olímpico Brasileiro selecionou quatro cidades, São Paulo 
(SP), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (POA) e Belo Horizonte (BH), 
como candidatas a sede de dois eventos: os Jogos Pan-americanos 
e os Jogos Olímpicos. De quantos modos distintos o Comitê pode-
rá lançar tais candidaturas se uma cidade só pode sediar um dos 
eventos?

(a) 7.

(b) 12.

(c) 9.

(d) 6.

(e) 24.

QUESTÃO 18

Ao se cadastrar em um portal eletrônico de compras, o usuário 
deve criar uma senha formada por duas letras distintas seguidas 
por três algarismos distintos. Quantas senhas podem ser criadas 
nessas condições?

(a) 670.600.

(b) 676.000.

(c) 600.840.

(d) 468.000.

(e) 486.720.

QUESTÃO 19

Da análise dos quadros 1 e 2, acima, é possível deduzirmos que:
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I - As funções apresentadas nos quadros 1 e 2 possuem caracte-
rísticas inversas.

II - O gráfico apresentado no quadro 1 é uma função crescente, 
cuja base “a”  está no intervalo  0 < a <1.

III - O Domínio  D(f) = R*+ está representado no quadro 1.

IV - A Imagem I(f) = R*+ está representada no quadro 2.

V - A função assintótica apresentada no quadro 1 apresenta as 
características de uma função exponencial.

VI - Uma função Exponencial ocupa os Quadrantes I e II, confor-
me apresentado no quadro 2.

VII - A região assinalada nos quadros 1 e 2, representam, res-
pectivamente, uma função decrescente e uma função crescente.

Das declarações acima, escolha a única alternativa correta.

(a) Todos os itens estão corretos. 

(b) Estão incorretos apenas os itens ímpares.

(c) Todos os itens estão incorretos. 

(d)  Estão incorretos apenas os itens II, IV e V.

(e) Estão corretos apenas os ítens I e V.                                                     

QUESTÃO 20

Na praça de minha cidade, uma rampa plana une dois pisos em 
desnível, conforme a figura abaixo. Subindo essa rampa, se eu 
percorrer a distância de 3 metros, meu deslocamento na vertical 
será de 1,5 metro:

Qual será o meu deslocamento na vertical se eu percorrer  12 
metros da rampa?

(a) 2 m.

(b) 3m.

(c) 4 m.

(d) 5 m.

(e) 6 m.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 21

A seguir são apresentadas algumas afirmações sobre fundamentos 
de informática e de sistemas informatizados. Identifique entre as 
alternativas apresentadas, a que é uma afirmação INCORRETA.

(a) Um grupo de aplicações de software desenvolvido para funcio-
nar em conjunto denomina-se suíte.

(b) Um software de planilha eletrônica funciona com números orga-
nizados em linhas e colunas.

(c) Groupware é usado frequentemente por um grupo de pessoas 
que precisam compartilhar informações ou rastrear informações 
em conjunto.

(d) As pessoas que projetam, desenvolvem, testam e implemen-
tam software são chamados clientes ou arquitetos de software.

(e) O manual de instruções de software também é chamado de 
documentação de software.

QUESTÃO 22

Os principais componentes de um computador encontram-se 
instalados dentro de um gabinete. Apresentamos afirmações a 
respeito desses componentes. Identifique entre as alternativas 
apresentadas, a que é uma afirmação INCORRETA.

(a) O processador, também chamado de CPU ou UCP é conhe-
cido como o cérebro da máquina, é o principal circuito eletrônico 
de um computador, onde acontece o processamento dos dados.

(b) A Unidade Central de Processamento é composta pela Unida-
de de Controle (UC), Unidade Lógica e Aritmética, dos Registra-
dores e de todas as memórias existentes no computador.

(c) Um Clock Interno representa a frequência de trabalho do pro-
cessador que identifica a capacidade do processador de realizar 
cálculos e processar instruções.

(d) Um Clock Externo representa a frequência de trabalho da 
placa-mãe. É o ritmo (velocidade) com que ocorre a comunicação 
entre o processador e as outras partes da máquina. É medido em 
milhões de acessos por segundo (MHz).

(e) É na CPU que os dados são convertidos em informações. São 
os chips que são responsáveis pela execução de cálculos, testes 
lógicos e instruções que resultam em todas as tarefas que um 
computador pode fazer.

QUESTÃO 23

A seguir apresentamos algumas informações e conceitos a res-
peito da Internet. Identifique entre as alternativas apresentadas, a 
que é uma afirmação INCORRETA.

(a) Um provedor de serviços de Internet (Internet Service Provider 
– ISP) é uma organização comercial com conexões permanentes 
com a internet eu vende conexões temporárias a assinantes.

(b) A internet está baseada no pacote de protocolo de rede TCP/
IP. Todos os computadores na internet recebem um único endere-
ço IP (Internet Protocol).

(c) Quando um usuário envia uma mensagem a outro usuário na 
internet, essa mensagem é enviada sempre em um único pacote, 
sem decomposição, independente de seu tamanho, por meio do 
protocolo TCP.

(d) Cada pacote enviado pela internet tem o seu endereço de 
destino, esse pacote pode passar por quantos servidores forem 
necessários até chegar ao computador específico com um ende-
reço conhecido.

(e) As pessoas podem se conectar também através das empre-
sas, universidades ou centros específicos de pesquisa que tenham  
domínios próprios da internet.
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QUESTÃO 24

Programas mal-intencionados são designados malware e incluem 
uma variedade muito grande. Entre eles temos um software que 
parece benigno, mas depois faz algo diferente do esperado. Por 
sí só não é um vírus, porque não se replica, mas é muitas vezes 
uma porta para que vírus ou outros códigos mal-intencionados 
entrem no sistema. Identifique entre as alternativas apresentadas, 
qual é esse tipo de malware.

(a) Cavalo de tróia. 

(b) Virus de macro.

(c) Worm de email.

(d) Spoofing.

(e) Sniffer.

QUESTÃO 25

 A seguir são apresentadas algumas ferramentas utilizadas como 
mecanismos de busca da Internet. Identifique entre as opções 
apresentadas, a que é não representa uma dessas ferramentas.

(a) O Altavista é uma ferramenta muito rápida, que suporta um 
grande número de idiomas e pode limitar os resultados a domí-
nios específicos.

(b) O Google é uma ferramenta cujos resultados são classificados 
por algoritmo baseado no número de links de outras páginas.

(c) O HotBot é uma ferramenta rápida, com opções de pesquisa 
únicas que permitem restringir as buscas.

(d) O Lycos é uma ferramenta com numerosas opções de busca, 
com diretório abrangente e bons retornos para buscas simples.

(e) O Cyrus é uma ferramenta recente de busca na internet, que 
trabalha com algoritmos baseada na indexação de pesquisas rea-
lizadas em vários sites, compilando-os para facilitar a busca do 
usuário.

QUESTÃO 26

Uma rede local é um conjunto de computadores, geralmente com-
putadores pessoais, que compartilham hardware, software e da-
dos. Identifique entre as alternativas apresentadas, a que é uma 
afirmação INCORRETA.

(a) A placa de interface de rede (network interface card), às vezes 
chamadas de NIC, conecta cada um dos computadores à fiação 
da rede. Nos computadores de mesa, essa placa se encaixa em 
um dos slots de expansão internos do computador.

(b) Redes similares, ou seja, aquelas que usam o mesmo proto-
colo podem ser conectadas por meio de um dispositivo chamado 
bridge (ponte), uma combinação de hardware e software que re-
conhece as mensagens de uma rede e transfere as mensagens 
endereçadas aos nós das outras redes.

(c) Um Groupware é um conjunto de recursos envolvendo hard-
ware e software que permitem a um nó se comunicar com um 
computador em outra rede similar. Uma das principais tarefas do 
gateway é a conversão de protocolos.

(d) Um ponto de acesso sem fio, também chamado de estação 
base, estabelece conexão com uma rede interligada por fios e 
oferece recursos de transmissão ou recepção sem fio, num raio 
de dezena de metros, até mesmo através de paredes de concreto 
ou metal.

(e) Todas as redes necessitam de algum tipo de interconexão. 
Em algumas LANs os nós são conectados por meios de cabos de 
redes compartilhados. As LANs de baixo custo são conectadas 
com cabos de pares trançados.

QUESTÃO 27

O Microsoft Excel 2007 é um dos aplicativos que fazem parte da 
família Microsoft Office 2007. Identifique entre os ícones apresen-
tados, aquele que é utilizado para a tradução de um texto selecio-
nado em um idioma diferente.

(a) 
       

(b) 
       

(c) 
       

(d)
       

(e)
       

QUESTÃO 28

O aplicativo BR Office Writer faz parte da família de aplicativos BR 
Office. Ele permite a utilização de determinadas teclas de atalho 
para navegar em seus documentos. Identifique entre as alternati-
vas apresentadas, a que é uma afirmação INCORRETA.

(a) Utilizando as teclas CTRL + SHIFT + F será realizada uma busca 
com o termo de pesquisa inserido pela última vez.
 
(b) As  teclas CTRL + SHIFT + J permitem Alternar a exibição 
entre o modo de tela inteira e o modo normal.
 
(c) Utilizando as teclas CTRL + SHIFT + Y o último comando será 
repetido. 

(d) Utilizando as teclas CTRL + SHIFT + R será aberta a caixa de 
diálogo COLAR ESPECIAL.

(e) Utilizando as teclas CTRL + SHIFT + N será aberta a caixa de 
diálogo MODELOS E DOCUMENTOS.

QUESTÃO 29

Temos alguns elementos que são considerados essenciais na 
prática da segurança da informação, dependendo do objetivo que 
a organização pretende alcançar. São apresentados alguns as-
pectos importantes que devem ser considerados em termos de 
Segurança da Informação. Identifique entre as alternativas apre-
sentadas, a que é uma afirmação INCORRETA em relação a es-
ses aspectos.

(a) Uma Autorização é a concessão de uma permissão para aces-
so às informações e funcionalidades das aplicações aos partici-
pantes de um processo onde são trocadas informações, depois 
de realizada a identificação e autenticação dos mesmos.

(b) A severidade é uma característica de informações que pos-
suem uma identificação do seu emissor que o autentica como o 
autor de informações por ele enviadas e recebidas.
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(c) A criticidade representa a gravidade referente ao impacto 
causado ao negócio pela ausência de um ativo, pela perda ou 
redução de suas funcionalidade em um determinado processo de 
negócio, ou pelo seu uso indevido ou não autorizado.

(d) A autenticidade é a garantia que as entidades, podendo ser a 
informação, máquinas ou usuários são identificadas em um pro-
cesso de comunicação como remetentes ou autores sejam exata-
mente quem ou o que dizem ser e que a mensagem ou informa-
ção não foi alterada após o seu envio ou validação.

(e) A relevância de um ativo representa o seu grau de importância 
de um ativo para um processo de negócio.

QUESTÃO 30

Um computador necessita de um conjunto de componentes para 
que ele possa atender as necessidades de processamento exi-
gidas por seus usuários. Serão apresentadas afirmações sobre 
os hardwares necessários para entrada, processamento e saída. 
Identifique entre as alternativas apresentadas, a que é uma afir-
mação INCORRETA.

(a) As teclas do teclado de um computador são organizadas de 
maneira muito similar às de uma máquina de escrever. O compu-
tador lê e interpreta o que foi digitado, repetindo as informações 
fornecidas em uma tela.

(b) O mouse é um dispositivo que pode ser movimentado sobre 
uma superfície plana e seu movimento provoca o movimento 
correspondente a um ponteiro na tela do computador. Caso seja 
pressionado um dos botões do mouse é possível selecionar co-
mandos que o usuário pretenda executar.

(c) Uma caneta ótica ou um leitor de barras representa dispositivo 
muito usado por balconistas em lojas de venda a varejo. Eles usam 
raios laser para ler letras ou códigos de barras identificando o pro-
duto a ser comercializado.

(d) O armazenamento secundário é outra forma de armazena-
mento distinta da memória. Pode ser um disco magnético, um 
disco flexível, um pendrive, CD-ROM ou DVD-ROM. Esse é um 
tipo de armazenamento volátil.

(e) Os scanners de mesa são usados para transferir imagens ou 
documentos impressos para seu computador. Ele é muito utili-
zado pelas organizações atualmente para digitalizar documentos 
importantes e em alguns casos, transmiti-los através da internet 
ou armazená-los em sistemas próprios.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

O Decreto 7.217/2010, dispõe sobre o prestador de serviço público, 
como sendo o órgão ou entidade, inclusive empresa do titular, ao 
qual a lei tenha atribuído competência de prestar serviço público. 
Com base no enunciado acima assinale a alternativa CORRETA.

I – O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de 
saneamento básico, devendo prestar diretamente os serviços ou 
autorizar a sua delegação.

II - O titular dos serviços formulará a respectiva política pública 
de saneamento básico, devendo definir o ente responsável pela 
sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua 
atuação.

III - O titular dos serviços formulará a respectiva política pública 
de saneamento básico, devendo fixar os direitos e os deveres dos 
usuários.

IV - O titular dos serviços formulará a respectiva política pública 
de saneamento básico, devendo estabelecer mecanismos de par-
ticipação e controle social.

V - O titular dos serviços formulará a respectiva política pública 
de saneamento básico, devendo estabelecer sistema de informa-
ções sobre os serviços, articulado com o Sistema Nacional de 
Informações em Saneamento – SINISA.

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

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

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

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

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

QUESTÃO 32 

O Decreto 7.217/2010, dispõe que o planejamento são as ativi-
dades atinentes à identificação, qualificação, quantificação, orga-
nização e orientação de todas as ações, públicas e privadas, por 
meio das quais o serviço público deve ser prestado ou colocado 
à disposição de forma adequada. Com base no enunciado acima 
assinale a alternativa ERRADA.

(a) O processo de planejamento do saneamento básico envolve 
o plano de saneamento básico, elaborado pelo Governo Federal, 
Estadual, Municipal e pelo Particular legalizado nos Processos de 
Concessão.

(b) O processo de planejamento do saneamento básico envolve 
o Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB, elaborado pela 
União.

(c) O processo de planejamento do saneamento básico envolve o 
plano de saneamento básico, elaborado pelo titular.

(d) O plano regional poderá englobar apenas parte do território do 
ente da Federação que o elaborar.

(e) O planejamento dos serviços públicos de saneamento básico 
atenderá ao princípio da solidariedade entre os entes da Fede-
ração, podendo desenvolver-se mediante cooperação federativa.

QUESTÃO 33 

Segundo o Decreto de nº 7.217/2010, a prestação de serviços 
públicos de saneamento básico, observará o plano editado pelo 
titular, que atenderá os planos de saneamento básico, devendo 
ser compatíveis com os planos de recursos das bacias hidrográfi-
cas em que os Municípios estiverem inseridos. Com base no texto 
acima, assinale a alternativa CORRETA. 

I - O plano de saneamento básico deverá abranger os serviços de 
abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de manejo de 
resíduos sólidos, de limpeza urbana e de manejo de águas plu-
viais, podendo o titular, a seu critério, elaborar planos específicos 
para um ou mais desses serviços. 

II - O plano de saneamento básico, ou o eventual plano especí-
fico, poderá ser elaborado mediante apoio técnico ou financeiro 
prestado por outros entes da Federação, pelo prestador dos ser-
viços ou por instituições universitárias ou de pesquisa científica, 
garantida a participação das comunidades, movimentos e entida-
des da sociedade civil. 

III - O plano de saneamento básico será revisto periodicamente, 
em prazo não superior a quatro anos, anteriormente à elaboração 
do plano plurianual.
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(a) V, V, F.

(b) V, V ,V. 

(c) F, V, F.

(d) F, F, V.

(e) F, F, F.

QUESTÃO 34

A elaboração e a revisão dos planos de saneamento básico de-
verão efetivar-se, de forma a garantir a ampla participação das 
comunidades, dos movimentos e das entidades da sociedade civil, 
por meio de procedimento que deverá prever fases de divulgação, 
em conjunto com os estudos que os fundamentarem. Com base 
no enunciado acima, assinale a alternativa CORRETA.

(a) A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico 
e dos estudos que as fundamentarem dar-se-á por meio da dispo-
nibilização integral de seu teor a todos os interessados, no Diário 
da Justiça e Diário Oficial, inclusive por audiência pública.

(b) A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico 
dar-se-á por meio da disponibilização integral de seu teor a todos 
os interessados, por meio do Diário da Justiça, inclusive jornais.

(c) A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico 
e dos estudos que as fundamentarem dar-se-á por meio da dispo-
nibilização integral de seu teor a todos os interessados, inclusive 
por meio da rede mundial de computadores - internet e por au-
diência pública. 

(d) A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico 
e dos estudos que as fundamentarem dar-se-á por meio da dispo-
nibilização integral de seu teor a todos os interessados, e por meio 
de audiência pública.

(e) A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico 
e dos estudos que as fundamentarem dar-se-á por meio da dispo-
nibilização integral de seu teor a todos os interessados, por meio 
do Diário da Justiça, Diário Oficial, audiência pública e jornais de 
grande circulação.

QUESTÃO 35

Segundo o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 “Todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como 
o uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, im-
pondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”  Para garantir  
a eficiência  desse direito, compete ao poder público:

I - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e pro-
ver o manejo ecológico das espécies endêmicas;

II - Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético 
do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipu-
lação de material genético;

III - Instalações de obras ou atividades potencialmente causadora 
de significativa degradação do meio ambiente devem ser vetadas, 
não podendo ocorrer sob nenhuma circunstância podendo os infra-
tores sofrer sanções penais; 

IV - Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino 
e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

V - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territo-
riais e seus componentes a serem especialmente protegidos.

Estão corretas as afirmativas:

(a) I, II e III

(b) I, III e V

(c) II, IV e V

(d) I, II e IV

(e) II, III e IV

QUESTÃO 36

A tarefa de valorar economicamente um recurso ambiental con-
siste em determinar quanto melhor ou pior estará o bem-estar das 
pessoas devido a mudanças na quantidade de bens e serviços 
ambientais, seja na apropriação por uso ou não. Dessa forma, os 
métodos de valoração ambiental corresponderão a esse objetivo a 
medida que forem capazes de captar essas distintas parcelas de 
valor econômico do recurso ambiental. São exemplos de métodos 
de valoração ambiental:

(a) Métodos de mercados de bens substitutos e Método dos pre-
ços hedônicos;

(b) Método de subsidio ambiental e Método de produtividade mar-
ginal;

(c) Método de valoração de contingente e Método de lucro máxi-
mo;

(d) Método da função de produção e Método do custo viagem;

(e) Nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÃO 37

A Lei 6938, de 31 de agosto de 1981 dispõe sobre a Política Na-
cional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação, e dá outras providências. De acordo com essa lei:

I - Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar é 
um dos princípios da Política Nacional do Meio Ambiente.

II - Poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade cau-
sadora de degradação ambiental.

III - Um dos instrumentos da política é a proteção de áreas amea-
çadas de degradação.

IV - Constituirão o SISNAMA, órgãos e entidades da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem 
como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis 
pela proteção e melhoria da qualidade ambiental.

V - O órgão superior superior do SISNAMA, o Conselho de Gover-
no, não tem a função de assessorar o Presidente da República na 
formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais 
para o meio ambiente e os recursos ambientais.

Estão corretas as afirmativas:

(a) I, II e III.

(b) I, III e V.

(c) II, IV e V.
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(d) I, II e IV.

(e) II, III e IV.

QUESTÃO 38

A gestão ambiental é o principal instrumento para se obter um 
desenvolvimento industrial sustentável. Sobre a implantação do 
sistema de gestão ambiental (SGA) é INCORRETO afirmar que:

(a) O processo de gestão ambiental nas empresas está profun-
damente vinculado a normas que são elaboradas pelas institui-
ções públicas (prefeituras, governos estaduais e federais) sobre 
meio ambiente.

(b) As normas legais são referências obrigatórias para as empre-
sas que pretendem implantar um Sistema de gestão Ambiental 
(SGA).

(c) Há inúmeras vantagens e benefícios que as empresas poderão 
obter ao optarem por adotar políticas preventivas em relação à 
gestão ambiental.

(d) Em função da cultura ambiental predominante nas empresas, 
a maior parte dos esforços tecnológicos  e financeiros que são 
aplicados ao SGA, está ligado à aplicação de técnicas corretivas.

(e) A gestão ambiental é aplicável apenas para empresas de mé-
dio e grande porte, tendo em vista que são poluidores em grande 
potencial e que mais prejudicam o meio ambiente.

QUESTÃO 39

Atualmente as certificações e rotulagens ambientais, os chama-
dos “selos verdes”, são fatores importantes a ser considerados 
pelo ponto de vista do marketing de uma empresa, isso porque os 
consumidores estão mais atentos e exigentes, não só com as ca-
racterísticas gerais do produto mas também com as incorporações 
das variáveis ambientais. Embora existam vários tipos de selos 
ambientais adaptados a cada setor produtivo, há alguns princípios 
comuns a todos:

I - Devem ser verificáveis a qualquer momento, para se evitar frau-
de;

II - Devem ser concedidos por organizações independentes e de 
idoneidade reconhecida;

III - Não deve criar barreiras comerciais;

IV - Devem estimular a melhoria do serviço e produto sem consi-
derar o tempo de vida útil do produto;

Estão corretas as afirmativas:

(a) II e III.

(b) I, II e III.

(c) II, III e IV.

(d) I, II e IV.

(e) I e IV.

QUESTÃO 40

A porosidade é a medida relativa do volume de vazios de um meio 
poroso. Os materiais porosos, contêm vazios interconectados uns 
aos outros, consequentemente, participam do processo de arma-

zenamento e transporte de água. Porosidade é a fração de vazios 
contidos em um volume representativo de meio poroso. Sobre po-
rosidade é INCORRETO afirmar que:

(a) A porosidade primária é originada por processos geológicos 
quando a rocha foi formada e porosidade secundaria (fissuras, 
juntas, passagem de soluções, etc.) é desenvolvida depois que a 
rocha foi formada.

(b) Materiais granulares com distribuição uniforme de grãos, têm 
porosidade menor que os materiais com distribuição irregular de 
grãos.

(c) A porosidade de um material granular depende da forma, do 
grau de compactação e da distribuição do tamanho das partículas.

(d) A forma das partículas ( angular, arredondadas), afeta direta-
mente na maneira como as mesmas se arranjam entre si. Formas 
irregulares resultam em porosidades maiores do que as de formas 
arredondadas.

(e) O grau de compactação ou cimentação influi diretamente no 
valor da porosidade; quanto mais compactado estiver uma forma-
ção, menor será o valor da porosidade.



    


