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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. A folha de texto definitiva da Prova Discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter em outro local que 
nao apropriado qualquer palavra, desenho ou marca que a identifique, sob pena de anulação. A detecção de qualquer 
marca identificadora no espaço destinada a transcrição do texto definitivo acarretará na anulação da prova do(a)
candidato(a).

7. No momento da entrega da Prova Discursiva o(a) candidato(a) deverá realizar o destaque da filipeta na presença 
do fiscal de sala, o qual receberá tanto a prova discursiva quanto a filipeda correspodente.

8. Somente será corrigida a Prova Discursiva do(a) candidato(a) que atingir a pontuação mínima para aprovação na 
prova objetiva, conforme especificado no item 8.3 do edital e estiver classificado até 20 (vinte) vezes o número de va-
gas, item 8.5 do edital. 

9. 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.

10. 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.

11. 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.

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

13. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2014 poderá implicar na anu-
lação da sua prova.

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

15. 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

EngEnhEiro AmbiEntAlEditAl dE AbErturA do ConCurso PúbliCo
CAEmA - mA no 01/2014
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LÍNGUA PORTUGUESA   

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

Texto I- Alternativas

     O quadro é trágico, mas não é irreversível. Existe uma série 
de medidas que podem ser tomadas para se evitar que os recur-
sos hídricos do mundo todo entrem em colapso. No entanto, elas 
precisam ter aplicação imediata e em larga escala para sua maior 
eficiência.   
    A maioria das medidas é simples e está ao alcance de todos, 
como reduzir o tempo de banho e fechar a torneira ao escovar 
os dentes ou ensaboar a louça, não usar a mangueira para lavar 
a calçada e, na medida do possível, reutilizar a água. Apesar de 
parecerem atitudes banais, essas simples ações podem resultar 
em até um terço de economia na utilização doméstica.

Disponível em: <http://360graus.terra.com.br/ecologia/default.asp?did=27385&action=geral>  

Acesso em: 08 maio. 2014.

QUESTÃO 01

Considerando as informações explícitas e implícitas, marque a 
alternativa que apresenta uma mensagem coerente com o texto.

(a) Pode-se inferir que os recursos hídricos do mundo entrarão 
em colapso caso medidas de economia de água, que são sim-
ples, não sejam tomadas.

(b) Para se evitar que a água do planeta entre em colapso, algu-
mas medidas banais devem ser aplicadas com maior eficiência.

(c) Reduzir o tempo de banho é uma medida, simples e acessível 
a todos, que pode ser tomada para se evitar que os recursos hí-
dricos do planeta entrem em colapso.

(d) É possível inferir que a água pode e deve ser sempre reutiliza-
da para evitar o seu desperdício.

(e) Infere-se que uso doméstico da água é o maior responsável 
pela escassez dos recursos hídricos do planeta.

QUESTÃO 02

Do ponto de vista da tipologia, o texto classifica-se como, predo-
minantemente,

(a) narrativo, já que se estrutura em torno de um enredo.

(b) narrativo, pois está voltado para o relato sobre a possibilidade 
de escassez dos recursos hídricos do mundo.

(c) descritivo, porque seu foco principal é o registro dos aspectos 
gerais que caracterizam a atual situação da água no planeta.

(d) dissertativo, uma vez que faz uma abordagem pessimista so-
bre a possibilidade de escassez da água no planeta.

(e) dissertativo, pois apresenta a posição da autora sobre o tema 
abordado.

QUESTÃO 03

Com vistas a atingir a sua intenção comunicativa, a autora fez 
uso, predominantemente, da função da linguagem denominada

(a) emotiva ou expressiva. 

(b) metalinguística.

(c) poética.

(d) referencial.

(e) fática.

QUESTÃO 04

A partir dos recursos utilizados para garantir a coesão do texto, 
marque a alternativa correta.

(a) No período “O quadro é trágico, mas não é irreversível.”, a 
conjunção em destaque introduz uma informação que quebra a 
expectativa gerada pelo conteúdo declarado anteriormente.

(b) No 2º período do texto, “para” introduz a causa da ação des-
crita na oração anterior.

(c) No período “No entanto, elas precisam ter aplicação imediata 
e em larga escala para sua maior eficiência.”, os pronomes desta-
cados retomam termos diferentes.

(d) Em “está ao alcance de todos”, a autora recorre ao sujeito 
indeterminado para retomar “A maioria das medidas” e evitar a 
repetição desnecessária desse termo.

(e) No último período do texto, “Apesar de” foi empregado para 
indicar uma explicação sobre a informação declarada na oração 
seguinte.

QUESTÃO 05

Marque a alternativa que, de acordo com a norma padrão, repro-
duz o sentido integral do período “Apesar de parecerem atitudes 
banais, essas simples ações podem resultar em até um terço de 
economia na utilização doméstica.”.

(a) Essas simples ações, devido parecerem atitudes banais, po-
dem resultar em pelo menos um terço de economia na utilização 
doméstica.

(b) Ainda que pareçam atitudes banais, essas simples ações po-
dem concorrer para que haja até um terço de economia na utili-
zação doméstica.

(c) Embora pareçam atitudes banais, essas simples ações podem 
gerar no mínimo um terço de economia na utilização doméstica.

(d) Essas simples ações, por parecerem atitudes banais, podem 
resultar um terço de economia na utilização doméstica.

(e) Essas simples ações, podem resultar em até um terço de eco-
nomia na utilização doméstica, muito embora pareçam atitudes 
banais.

Leia atentamente o texto a seguir para responder 
às questões de 06 a 10.

Texto II- Doenças transmitidas pela água

     A falta de água potável e de esgoto tratado facilita a transmis-
são de doenças que, calcula-se, provocam cerca de 30 mil mortes 
diariamente no mundo. A maioria delas acontece entre crianças, 
principalmente as de classes mais pobres, que morrem desidrata-
das, vítimas de diarreia causada por micróbios. No Brasil, infeliz-
mente mais de 3 milhões de famílias não recebem água tratada e 
um número de casas duas vezes e meia maior que esse não tem 
esgoto. Isso é muito grave.
    Estima-se que o acesso à água limpa e ao esgoto reduziria em 
pelo menos um quinto a mortalidade infantil.
    Para evitar doenças transmitidas pela água, devemos tomar os 
seguintes cuidados:
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• Proteger açudes e poços utilizados para o abastecimento;
• Tratar a água eliminando micróbios e impurezas nocivas à saúde 
humana;
• Filtrar e ferver a água;
• Não lavar alimentos que serão consumidos crus com água não 
tratada, como verduras, frutas e hortaliças.

Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Agua/Agua9.php> Acesso em: 08 
mai. 2014, com adaptações.

QUESTÃO 06

Com base nas informações do texto e na relação entre elas, po-
de-se dizer que

(a) a falta de água é responsável pela morte diária de 30 mil pes-
soas no mundo.

(b) as crianças mais pobres são as principais vítimas fatais das 
doenças provocadas pela falta de água e de esgoto tratado.

(c)  o número de famílias brasileiras que não recebem água tra-
tada é de 3 milhões.

(d) aproximadamente 6 milhões de casas não têm esgoto no Brasil.

(e) as classes mais pobres são as mais afetadas pelas doenças 
causadas pela falta de água potável, pois não são bem informa-
das sobre o risco de contaminação a que estão sujeitas.

QUESTÃO 07

Considerando a norma padrão da língua portuguesa, marque a 
alternativa correta.

(a) Em “A falta de água potável e de esgoto tratado facilita a trans-
missão de doenças”, o verbo poderia também ter sido empregado 
na 3ª pessoa do plural.

(b) Em “que, calcula-se, provocam cerca de 30 mil mortes diaria-
mente no mundo.”, o termo em destaque poderia ser substituído 
por o qual.

(c) Em “principalmente as de classes mais pobres, que morrem 
desidratadas”, o emprego da vírgula é obrigatório.

(d) Em “o acesso à água limpa”, o uso do sinal indicativo de crase 
é facultativo.

(e) Em “impurezas nocivas à saúde humana”, o sinal indicativo 
de crase continuaria a ser obrigatório, caso o substantivo “saúde” 
estivesse antecedido por essa.

QUESTÃO 08

No período “Estima-se que o acesso à água limpa e ao esgoto re-
duziria em pelo menos um quinto a mortalidade infantil.”, a oração 
destacada desempenha a função sintática de

(a) sujeito.

(b) objeto direto.

(c) objeto indireto.

(d) aposto.

(e) complemento nominal.

QUESTÃO 09

Na oração “Para evitar doenças transmitidas pela água.”, o termo 
destacado introduz ideia de

(a) explicação e poderia ser substituído por Pois.

(b) causa e poderia ser substituído por Afim de.

(c) finalidade e poderia ser substituído por A fim de.

(d) consequência e poderia ser substituído por Com vistas a.

(e) finalidade e poderia ser substituído por Afim de.

QUESTÃO 10

Conforme a norma padrão, se, no lugar do verbo destacado em 
“Proteger açudes e poços utilizados para o abastecimento”, fosse 
empregado o verbo

(a) Esquecer, a nova redação deveria ser Esquecer de açudes e 
poços utilizados para o abastecimento.

(b) Lembrar-se, a nova redação deveria ser Lembrar-se de açu-
des e poços utilizados para o abastecimento.

(c) Acarretar, a nova redação deveria ser Acarretar em açudes e 
poços utilizados para o abastecimento.

(d) Preferir, a nova redação deveria ser Preferir açudes do que 
poços utilizados para o abastecimento.

(e) Condenar, a nova redação deveria ser Condenar a açudes e 
poços utilizados para o abastecimento.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Numa cidade são consumidos três produtos A, B e C. Feito um 
levantamento do mercado sobre o consumo desses produtos, 
obteve-se o seguinte resultado disposto na tabela a seguir: 
     

PRODUTOS NÚMERO DE CONSUMIDORES

A 150

B 200

C 250

A e B   70

A e C   90

B e C   80

A, B, C   60

NENHUM DOS TRÊS 180

Quantas pessoas foram consultadas?

(a) 600.

(b) 1.080.

(c) 480.

(d) 420.

(e) 180.

QUESTÃO 12

Um  subconjunto X  de  números  Naturais contém  precisamente  
15  múltiplos  de  3,  10  múltiplos  de  6,  5 múltiplos de  18  e  7  
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números  ímpares.  O número  de  elementos  de  X  é :

(a) 37.
 
(b) 27.

(c) 17.

(d) 20.

(e) 30.

QUESTÃO 13

Uma caixa contém porcas e parafusos. Cada parafuso pesa o 
dobro de uma porca. O peso bruto da caixa é de 3.000g, e a em-
balagem corresponde a 5% do peso bruto. Qual a quantidade de 
porcas e parafusos da caixa, sabendo-se que o total de peças é 
150 e cada parafuso pesa 30g.

(a) 50 porcas e 100 parafusos.

(b) 100 porcas e 50 parafusos.

(c) 110 porcas e 40 parafusos.

(d) 75 porcas e 75 parafusos.

(e) 90 porcas e 60 parafusos.

QUESTÃO 14

Um laboratório testou a ação de uma droga em uma amostra de 
800 porcos. Constatou-se que a lei de sobrevivência do lote de 
porcos era dada pela relação p(t) = at²+b, onde p(t) é o número 
de elementos vivos no tempo t (meses). Sabendo-se que o último 
porco morreu quando t = 10 meses após o início da experiência, 
a quantidade de porcos que ainda estava viva no 9º mês é igual a: 

(a) 80.

(b) 100.

(c) 120.

(d) 152.

(e) 392.

QUESTÃO 15

Para uma partida de futebol na praia, devo demarcar uma região 
retangular utilizando uma corda de 100m. Qual a área máxima 
desse campo de futebol ?

(a) 425 m2.

(b) 400 m2.

(c) 500 m2.

(d) 625 m2.

(e) 600 m2.

QUESTÃO 16

Uma substância se decompõe aproximadamente segundo a lei  
Q(t) = k.2-0,5t, em que k é uma constante, t indica o tempo (em minu-
tos) e Q(t) indica a quantidade de substância (em gramas) no ins-
tante t. Considerando os dados desse processo de decomposição 
mostrados no gráfico abaixo, determinar os valores de  k   e   de   a.

(a) k = 2.048 e a = 1/2.

(b) k = 2.048 e a = 6.

(c) k = 256 e a = 6.

(d) k = 128 e a = 4.

(e) k = 256 e a = 4.

QUESTÃO 17

A quantidade de equilíbrio para um produto é a quantidade q a 
ser produzida e comercializada tal que o custo de produção é 
igual à receita das vendas.  Se a equação da receita é   R = 10q 
e o custo é C = 4q + 1.800, qual é a quantidade de equilíbrio para 
esse produto ?

(a) 310.

(b) 600.

(c) 620.

(d) 180.

(e) 300.

QUESTÃO 18

Um poço de petróleo, cuja vazão é de  500 barris/mês, secará em 
três anos. Calcula-se que, daqui a t meses, o preço do barril de 
petróleo será $P(t) = 9+0,6√t . A seguir admitindo que o petróleo 
seja vendido tão logo extraído, qual será a receita futura total do 
poço ?

(a) $207.360.

(b) $392.952.

(c) $352.925.

(d) $207.000.

(e) $205.200.

QUESTÃO 19

Para a sequência formada pelos números (pqn, pqn, pqn) tornar-se 
uma progressão geométrica, n = {0, 1, 2, ...} e p = 2, que valor 
“q” deverá assumir para que o 5º termo da sequência seja igual 
a 512 ?

(a) 4.

(b) 5.



    

5/12IBEG - InstItuto BrasIlEIro dE Educação E GEstão EngEnhEiro AmbiEntAl caEMa

(c) 6.

(d) 7.

(e) 8.

QUESTÃO 20

Chama-se montante (M) a quantia que uma pessoa deve receber 
após aplicar um capital C, a juros compostos, a uma taxa i durante 
um tempo t. Supondo que o capital aplicado é de R$ 200.000,00 
a uma taxa de 12% ao ano durante 3 anos, qual o montante no 
final da aplicação?

(a) R$ 289.000,00.

(b) R$ 283.000,00.

(c) R$ 282.900,00.

(d) R$ 281.000,00.

(e) R$ 280.985,60.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 21

O tamanho dos computadores varia em termos de poder de pro-
cessamento e depende das necessidades de computação da 
pessoa ou organização. Apresentamos afirmações a respeito 
desses tipos de computadores. Identifique entre as alternativas 
apresentadas, a que é uma afirmação INCORRETA.

(a) Mainframe ou computadores de grande porte são capazes de 
processar dados a velocidades muito elevadas, ou seja, bilhões 
de instruções por segundo e tem acesso a trilhões de caracteres 
de dados. Com o aumento da quantidade de usuários e o apare-
cimento de computadores pessoais, com grandes capacidades 
de processamento, esse tipo de computador esta praticamente 
extinto.

(b) Os computadores pessoais, frequentemente chamados de 
PCs ou computadores de mesa podem ser classificados em ca-
tegorias: computadores funcionais de segunda linha (de baixo 
curso), computadores pessoais com plena potência e estações 
de trabalho que são utilizadas por profissionais especializados.

(c) Os computadores notebook são leves, geralmente pesando 
menos de 2,7 kg e portáteis. Muito utilizado em viagens e por 
profissionais que prestam assessoria ou vendas. Atualmente, sua 
capacidade de memória e armazenamento pode rivalizar com a 
dos computadores de mesa.

(d) O computador handheld, denominado assistente digital pes-
soal (personal digital assistant – PDA), pode ser utilizado para 
controlar agendas de compromissos e outras informações de ne-
gócios, com nomes de clientes e pedidos.

(e) Os supercomputadores são os computadores mais poderosos 
e mais caros, que podem processar trilhões de instruções por se-
gundo, podendo ser encontrado em atividades prevalecentes tão 
variadas quanto a análise de ações, design de automóveis, efei-
tos especiais cinematográficos e até mesmo ilustrações gráficas 
sofisticadas.

QUESTÃO 22

Além do hardware para processamento de dados, um compu-
tador necessita de tecnologias para armazenamento, entrada e 

saída de dados. Apresentamos algumas alternativas a respeito 
dessas tecnologias. Identifique entre as alternativas apresenta-
das, a que é uma afirmação INCORRETA.

(a) Computadores grandes, com imensas necessidades de arma-
zenamento usam uma tecnologia chamada RAID – Redundant Ar-
ray of Inexpensive Discs. Esses dispositivos formam pacotes que 
reúnem mais de uma centena de drives de discos, um chip contro-
lados e software especializado em uma única unidade de grande 
porte, que apresenta dados por múltiplas vias simultaneamente.

(b) A fita magnética é uma antiga tecnologia de armazenamento, 
empregada para armazenamento secundário de grandes quanti-
dades de dados que precisam ser acessados com rapidez, mas 
não instantaneamente.

(c) O DVD (Disco de Vídeo Digital) é outra forma de armazenamento 
de dados. São discos ópticos do mesmo tamanho dos CD-ROMs, 
mas com capacidade maior que esses. Podem conter, no máximo 
2 gigabytes de dados, o que é suficiente para armazenar filmes de 
longa metragem. Pode ser utilizado ainda para armazenar textos, 
dados, recursos gráficos e áudio.

(d) Os discos ópticos utilizam a tecnologia a laser para armaze-
nar quantidades maciças de dados de forma altamente compacta. 
Existem discos ópticos para PCs e para computadores de grande 
porte. O sistema de disco óptico mais comum é o utilizado em 
PCs, denominados CD-ROM (Compact disk read-only memory).

(e) O meio de armazenamento secundário mais amplamente uti-
lizado hoje é o disco magnético. Os PCs possuem discos rígi-
dos, os computadores de grande porte e sistemas de médio porte 
contam com múltiplos drives de disco rígido, porque requerem 
imensa capacidade de armazenamento em disco, na faixa dos 
gigabytes ou terabytes.

QUESTÃO 23

Existem muitos tipos de redes de computadores e muitas ma-
neiras de classifica-las. Podemos analisar as redes em termos 
de seu alcance geográfico ou relação a um único ambiente. Um 
tipo de rede é uma Rede Local, utilizada para conectar alguns 
computadores em uma determinada empresa ou em um ambien-
te específico. A respeito desse tipo de rede, identifique entre as 
afirmativas apresentadas, a que é uma afirmação INCORRETA.

(a) Uma das arquiteturas que podem ser utilizadas em uma LAN 
(Local-Area Network) é a cliente-servidor. O sistema operacional 
de rede reside primordialmente em um único servidor de arquivos 
e o servidor provê a maior parte do controle e dos recursos da 
rede.

(b) Em LANs equipadas com os sistemas operacionais da família 
Windows, a arquitetura peer-to-peer (ponto a ponto) é denomi-
nada modelo de rede de grupo de trabalho. Esse é um modelo 
em que um pequeno grupo de computadores pode compartilhar 
recursos, como arquivos, pastas, impressoras, pela rede, entre-
tanto, a única restrição é que sempre deve existir um servidor 
dedicado.

(c) Uma LAN com a topologia estrela, todos os dispositivos da 
rede estão conectadas em um hub. Todo o tráfego da rede flui 
através desse hub. No caso de uma rede em estrela estendida, 
os hubs ou camadas múltiplas estão organizados em uma única 
hierarquia.

(d) Uma LAN com a topologia em anel, os componentes de rede 
estão conectados em um único círculo fechado, onde as mensa-
gens passam de um computador para outro em uma única dire-
ção ao longo do círculo, e apenas uma estação de cada vez pode 
transmitir dados.

(e) Numa LAN com a topologia em barramento, a estação trans-
mite sinais que viajam em ambas as direções ao longo de um 
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segmento único de transmissão. Todas as máquinas recebem os 
mesmos sinais, e o software instalado nas máquinas clientes per-
mite que cada uma ‘escute’ as mensagens endereçadas especi-
ficamente a ela.

QUESTÃO 24

O Microsoft Office é uma suíte composta de aplicativos direciona-
dos a diversos tipos de trabalho. Entre ele temos o PowerPoint que 
é utilizado para criação de slides, formatação e criação de apresen-
tações. Nesse aplicativo temos diversos ícones que são direciona-
dos para a execução de ações no aplicativo. Alguns desses ícones 
permitem a abertura de janelas para a configuração das ações. 
Identifique entre as alternativas apresentadas a que representa 
uma ação INCORRETA em relação ao ícone apresentado.

(a)  Este ícone quando utilizado serve para editar  
       o cabeçalho ou rodapé do documento.

(b)  Este ícone quando utilizado serve para inserir  
       uma caixa de texto ou adicionar texto a forma  
       selecionada.

(c)  Este ícone quando utilizado serve para inserir  
       equações matemáticas ou desenvolver suas  
       próprias bibliotecas usando uma biblioteca de  
       símbolos matemáticos.

(d)  Este ícone quando utilizado serve para inserir  
       a imagem de um arquivo armazenado em 
       alguma pasta do computador.

(e)  Este ícone serve para criar uma nova apresentação                         
       com base em um conjunto de imagens. Cada ima- 
       gem será colocada em um slide individual.

QUESTÃO 25

A segurança é um assunto muito discutido na atualidade e tem vá-
rias vertentes. Quando nos concentramos na segurança da infor-
mação temos vários aspectos importantes. A seguir são apresen-
tadas algumas afirmações a respeito desses aspectos. Selecione 
entre elas a afirmação INCORRETA.

(a) Confidencialidade é a capacidade de um sistema de permitir 
que alguns usuários acessem determinadas informações ao mes-
mo tempo em que impede que outros, não autorizados, a vejam.

(b) Integridade significa que a informação deve estar correta, ser 
verdadeira e não estar corrompida.

(c) Disponibilidade significa que a informação deve estar disponí-
vel para todos que precisarem dela para a realização de objetivos 
empresariais.

(d) Privacidade representa a capacidade de um sistema de man-
ter anônimo um usuário, impossibilitando o relacionamento entre 
o usuário e suas ações.

(e) Legalidade representa a capacidade de um sistema de provar 
que um usuário executou uma determinada ação.

QUESTÃO 26

O Windows XP reuniu os sistemas operacionais da Microsoft para 
o consumidor e para os usuários corporativos em um único pro-
duto. Ele foi oferecido em duas versões projetadas para compu-
tadores de mesa. A versão profissional foi destinada a usuários 
comerciais conectados a redes corporativas. A versão doméstica, 
orientada ao consumidor, contava com várias funcionalidades.  
Identifique entre as alternativas apresentadas, a que é uma afir-
mação INCORRETA em relação a essas funcionalidades.

(a) A área de trabalho aparece em branco e desobstruída. A maio-
ria dos ícones foi substituída por entradas no menu Iniciar, rede-
senhado. O assistente de Limpeza da área de trabalho coloca em 
uma pasta separada qualquer atalho que você não tenha usado 
por um determinado período.

(b) Suporte para mídia digital, como música em MP3 e câmeras 
fotográficas e videocâmeras digitais, foram integrados ao sistema 
operacional.

(c) Um recurso denominado Estilos Visual (Visual Styles) possibi-
lita ao usuário personalizar a aparência de muitos componentes 
do Windows.

(d) Visto que muitos computadores domésticos são utilizados por 
mais de um usuário, o Windows XP permite que vários usuários 
efetuem login simultaneamente. Um usuário pode sair e voltar 
mais tarde, entretanto os aplicativos em execução são finalizados 
e não estarão ativos quando ele retomar o trabalho.

(e) O recurso de conexão com a internet permite a vários compu-
tadores de uma rede doméstica compartilhar uma única conexão 
e o Firewall fornece proteção contra invasões pela internet.

QUESTÃO 27

O Microsoft Excel 2007 é um dos aplicativos que fazem parte 
da família Microsoft Office 2007. Identifique entre as alternativas 
apresentadas, aquela cujo ícone NÃO correponde CORRETA-
MENTE a ação que será executada pelo mesmo.

(a)  Verificação de erros.

(b)  Autosoma.

(c)  Imprimir títulos.
 

(d)  Plano de Fundo.

(e)  Dicionário de Dados.

QUESTÃO 28

O aplicativo BR Office Calc faz parte da família de aplicativos BR 
Office. Ele permite a utilização de determinadas teclas de atalho 
para navegar em planilhas. Identifique entre as alternativas apre-
sentadas, a que é uma afirmação INCORRETA.

(a) Utilizando as teclas CTRL + HOME o cursor é movimentado 
para a primeira célula numa planilha (A1).

(b) Utilizando as teclas CTRL + END o cursor é movimentado 
para a última célula que contém dados na planilha.

(c) Utilizando as teclas CTRL + PAGE UP é realizada a movimen-
tação de uma planilha para a direita. 

(d) Utilizando a tecla HOME o cursor é movimentado para a pri-
meira célula da linha atual.

(e) Utilizando a tecla END o cursor é movimentado para a última 
célula da linha atual.
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QUESTÃO 29

O sistema operacional Linux é muito utilizado, principalmente por 
usuários de software livre. A seguir apresentamos algumas cha-
madas ao sistema, relacionadas com processos nesse sistema 
operacional.  Identifique entre as alternativas apresentadas, a que 
é uma afirmação INCORRETA.

(a) A chamada de sistema pid = fork() cria um processo filho idên-
tico ao pai.

(b) A chamada de sistema s = kill(pid,sig) substitui a máscara de 
sinal e suspende o processo.

(c) A chamada de sistema exit(status) termina a execução de um 
processo e retorna o status.

(d) A chamada de sistema s = pause() suspende o chamador até 
o próximo sinal.

(e) A chamada de sistema s = sigpending(set) obtém o conjunto 
de sinais bloqueados.

QUESTÃO 30

Na última década a Internet se tornou o sistema de comunicação 
público mais abrangente e hoje rivaliza com o sistema telefônico 
em alcance e amplitude. A seguir apresentamos algumas afirma-
ções sobre a Internet. Identifique entre as alternativas apresenta-
das a que é uma afirmação INCORRETA.

(a) A internet não foi originalmente projetada para lidar com a 
transmissão de gigantescas quantidades de dados e um número 
de usuários em crescimento explosivos. Apesar disso tudo, não 
há motivo para qualquer preocupação ou mudança uma vez que 
ainda existem muitos endereços IP disponíveis dentro da conven-
ção de endereços atual.

(b) Um computador cliente conectado à Internet tem acesso a 
uma variedade de serviços, como e-mail, grupos eletrônicos de 
discussão, bate-papo e mensagens instantâneas, Telnet, File 
Transfer Protocol (FTP) e a World Wide Web. 

(c) A World Wide Web é o mais conhecido serviço de Internet. 
Trata-se de um sistema com padrões universalmente aceitos 
para armazenar, recuperar, formatar e apresentar informações, 
utilizando uma arquitetura cliente/servidor.

(d) As páginas Web são baseadas em uma linguagem-padrão 
de hipertexto chamada de HTML (hypertext mark-up language), 
a qual formata documentos e reúne links dinâmicos para outros 
documentos e imagens armazenados no mesmo computador ou 
em computadores remotos.

(e) Um servidor Web é um software que localiza e administra pá-
ginas Web armazenadas. Ele localiza páginas Web solicitadas 
por um usuário no computador onde elas estão armazenadas e 
as envia ao computador do usuário.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

A Lei 11.445/2007, dispõe no seu corpo, que os serviços públicos 
de saneamento básico serão prestados com base em princípios 
fundamentais. Neste sentido assinale a alterantiva que não cor-
responde aos  princípios previstos na referida legislação.

(a) Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 
peculiaridades locais e regionais.

(b) Eficiência e sustentabilidade econômica.

(c) Controle social.

(d) Segurança, qualidade e regularidade.

(e) A política de subsídios.

QUESTÃO 32

A Lei 11.445/2007 nos serviços públicos de saneamento básico, 
em que mais de um prestador execute atividade interdependente 
com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato 
e haverá entidade única encarregada das funções de regulação 
e de fiscalização. A entidade de regulação definirá, pelos menos: 

I - As normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regula-
ridade dos serviços prestados aos usuários e entre os diferentes 
prestadores envolvidos.

II - As normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos 
subsídios e aos pagamentos por serviços prestados aos usuários 
e entre os diferentes prestadores envolvidos.

III - A garantia de pagamento de serviços prestados entre os dife-
rentes prestadores dos serviços.

IV - Os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a ina-
dimplemento dos usuários, perdas comerciais e físicas e outros 
créditos devidos, quando for o caso.

V - O sistema contábil específico para os prestadores que atuem 
em mais de um Município.

Assinale a alternativa que representa a normatização existente 
na referida lei.  

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

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

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

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

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

QUESTÃO 33

De acordo com a Lei 11.445/2007 as revisões tarifárias terão 
suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras, 
ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos serviços 
e compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos 
serviços e das tarifas praticadas. Neste sentido, assinale a alter-
nativa correta. 

(a) As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os 
reajustes e as revisões se tornarem públicos com antecedência 
mínima de 60 (trinta) dias, em relação à sua aplicação.

(b) Deverão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução 
à eficiência e controle, inclusive fatores de produtividade, assim 
como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos ser-
viços, no prazo de 30 (trinta) dias.

(c) Revisões extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de 
fatos previstos no contrato, fora do controle do prestador dos ser-
viços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro.

(d) Revisões Periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos 
de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições 
de mercado.

(e) Revisões Periódicas a cada dois anos e objetivando a distri-
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buição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavalia-
ção das condições de mercado.

QUESTÃO 34

Segundo a Lei 11.445/2007 a prestação regionalizada de servi-
ços públicos de saneamento básico é caracterizada por um único 
prestador do serviço para vários Municípios, contíguos ou não. 
Neste sentido, assinale a alternativa correta:

(a) As atividades de regulação e fiscalização poderão ser exerci-
das por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular 
tenha delegado o exercício dessas competências por meio de con-
trato e convênio de cooperação, obedecido o disposto no art. 241 
da Constituição Federal.

(b) As atividades de regulação e fiscalização poderão ser exerci-
das por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular 
tenha delegado o exercício dessas competências por meio de con-
trato de cooperação, obedecido o disposto no art. 241 da Consti-
tuição Federal.

(c) As atividades de regulação e fiscalização poderão ser exerci-
das por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular 
tenha delegado o exercício dessas competências por meio de con-
vênio de cooperação, obedecido o disposto no art. 241 da Cons-
tituição Federal.

(d) As atividades de regulação e fiscalização poderão ser exerci-
das por consórcio de direito público integrado pelos titulares dos 
serviços, mediante contrato ou convênio.

(e) As atividades de regulação e fiscalização poderão ser exerci-
das por consórcio público de direito público integrado pelos titula-
res dos serviços, mediante contrato.

QUESTÃO 35

A perícia ambiental é bastante utilizada hoje no país e pode ocor-
rer na esfera do direito civil, criminal e/ou administrativo. Julgue os 
itens abaixo: 

I - O perito ambiental pode ser enquadrado como um auxiliar da 
justiça na elucidação da lide e na valoração dos danos ambientais. 

II - O laudo ambiental deve ser objetivo, completo e conciso, exe-
cutado por especialista da área, para que as partes não tenham 
direito de discordar sobre ele. 

III - Se o juiz entender que é necessário determinar a perícia, ge-
ralmente é o réu o responsável pelo pagamento da mesma. 

IV - O perito responderá apenas os quesitos que digam respeito 
aos fatos da perícia. 

V - É admissível o juiz apresentar quesitos que entenda necessá-
rios ao esclarecimento da causa, igualmente como indeferir que-
sitos impertinentes. 

Estão corretas as afirmativas:

(a) I, II e IV.

(b) II e III.

(c) I, IV e V.

(d) I, III, IV e V.

(e) todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 36

A lei 9433/97 institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e 
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
sendo um avanço para a gestão de recursos hídricos no Brasil, 
porém ainda enfrenta dificuldades de reconhecimento pela popu-
lação. Julgue os itens abaixo:

I - É função da Agência Nacional de Águas – ANA é de implemen-
tar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, outorgar e fiscalizar 
o uso de recursos hídricos de domínio da União. 

II - O Comitê de Bacia tem o poder de decidir sobre o Plano de 
Recursos Hídricos (quando, quanto e para quê cobrar pelo uso de 
recursos hídricos). 

III - O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos são pla-
nos diretores que visam orientar a implementação da Política Na-
cional de Recursos Hídricos.

IV - O enquadramento dos corpos de água em classes visa dar 
prioridade para outorga de direitos de uso de recursos hídricos.

V - A cobrança pelo uso de recursos hídricos incentiva a racionali-
zação do uso da água.

Estão corretas as afirmativas:

(a) I, III e V.

(b) I, II e V.

(c) II,III e IV.

(d) III, IV e V.

(e) todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 37

A disposição final dos resíduos das estações de tratamento de 
esgotos é uma crescente preocupação mundial, com reflexos 
na disponibilidade e na qualidade da água para consumo e ati-
vidades econômicas. Em relação à utilização de biossólidos na 
agricultura, julgue os itens abaixo:

I - O lodo de esgoto apresenta uma composição muito variável 
pois depende da origem do esgoto.

II - Os lodos gerados em sistemas de tratamento de esgoto, 
para terem aplicação agrícola, deverão obrigatoriamente ser 
submetidos a processo de redução de patógenos.

III - Uma grande limitação da utilização do lodo de esgoto na 
agricultura é a concentração de metais pesados, que podem 
inibir a mineralização, a nitrificação e a decomposição da ma-
téria orgânica.

IV - Uma das alternativas para disposição final do biossólido 
é o seu uso na agricultura como fertilizante inorgânico e con-
dicionador do solo, podendo substituir parcial ou totalmente a 
adubação mineral. 

V - Só é permitido a aplicação de lodo de esgoto em unidades 
de conservação e em Áreas de Proteção aos Mananciais-APMs, 
quando houver tratamento do lodo, sendo restrito sua aplicação 
em Área de Preservação Permanente – APP. 

Estão corretas as afirmativas:

(a) I, II e III.

(b) III, IV e V.

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

(e) todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 38

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preser-
vação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 
vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 
socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à prote-
ção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princí-
pios:

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com 
a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio eco-
lógico;

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;

III - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;

IV - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recu-
perar e/ou indenizar os danos causados;

V - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas 
para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais;

Estão corretas as afirmativas:

(a) I, II e III.

(b) I, III e V.

(c) II, IV e V.

(d) II, III e V.

(e) todos os itens estão incorretos.

QUESTÃO 39

Sobre tratamento de esgotos julgue os itens:

I - O tratamento de esgotos é usualmente classificado através dos 
seguintes níveis: preliminar, primário, secundário e terciário.

II - No tratamento terciário predominam mecanismos biológicos 
para a remoção de matéria orgânica e eventualmente a remoção 
de nutrientes de nitrogênio e fósforo.

III - O tratamento preliminar objetiva a remoção de sólidos gros-
seiros, enquanto que o tratamento primário a remoção de sólidos 
sedimentáveis.

IV - Para o tratamento preliminar podem ser utilizados processos 
de gradeamento e sedimentadores preliminares.

V - Os tanques sépticos, usualmente utilizados para pequenas 
populações, são também uma forma de tratamento em nível pri-
mário.

Estão corretas as afirmativas:

(a) I, II e III.

(b) I, III e V.

(c) II, IV e V.

(d) II, III e V.

(e) todos os itens estão incorretos.

QUESTÃO 40

Sobre avaliação de impactos ambientais julgue os itens:

I - Listas de verificação (checklists) são instrumentos bastante 
práticos e fáceis de utilizar, uma vez que se arrolam os impactos 
mais comuns e correlacionam-se a suas causas.

II - Matrizes são ferramentas comuns para identificação de im-
pactos ambientais onde se relacionam as atividades ou ações 
do empreendimento com elementos ou componentes do sistema 
ambiental.

III - Na matriz de Leopold é possível identificar os impactos am-
bientais e pontuá-los de acordo com sua magnitude e importân-
cia.

IV - Os diagramas de interação são métodos que utilizam o ra-
ciocínio lógico-dedutivo e indicam as relações sequenciais de 
causa e efeito (cadeia de impacto) a partir de uma ação impac-
tante.

V - As redes de interação possuem capacidade irrestrita de re-
presentação de sistemas complexos caracterizados por relações 
lineares de causalidade.

Estão corretas as afirmativas:

(a) I, II e III.

(b) I, III e V.

(c) II, III e IV.

(d) II, III e V.

(e) todos os itens estão incorretos.
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ORIENTAÇÕES GERAIS PROVA DISCURSIVA     

 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter, em outro local que não o apro-
priado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação.
      O candidato receberá nota zero na prova discursiva, quando: existir fuga ao tema, houver texto com quantidade inferior a 
15(quinze) linhas ou superior a 20 (vinte) linhas, houver texto escrito a lápis ou a caneta diferente da citada no edital 01/2014, apresentar 
letra ilegível ou em outro vernáculo, estiver escrito em versos, em formato estritamente narrativo ou com formas não verbais, símbolos, 
desenhos e números. Não serão distribuidos folhas suplementares para rascunho e nem para versão final da prova discursiva.

QUESTÃO 01
    

 “De acordo com a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, saneamento Básico conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 
operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e 
manejo das águas pluviais urbanas”

 “Desenvolvimento sustentável é o modelo que prevê a integração entre economia, sociedade e meio ambiente. Em outras pa-
lavras, é a noção de que o crescimento econômico deve levar em cosideração a inclusão social e a proteção ambiental”

 fonte: http://www.rio20.gov.br

Considerando que os trechos dos textos acima são apenas motivadores, redija um texto dissertativo acerca do Saneamento Básico como 
instrumento para o desenvolvimento sustentável. Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

• Integralidade dos serviços de saneamento básico;
• Desenvolvimento sustentável como processo integral de equidade social, econômica e ambiental;
• Melhoria da qualidade de vida dos seres humanos.
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