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PORTUGUÊS 

 
Leia a tirinha para responder as questões de 01 a 03: 
 

 
 

QUESTÃO 01 
No primeiro quadrinho, a palavra ideias aparece acentuada, pois 
a tirinha foi produzida antes da reforma ortográfica. De acordo 
com as novas regras de acentuação, marque o item em que há 
erro na acentuação da palavra: 
 
A) O pêlo do gato era macio e brilhante; 
B) A pressa é a paranoia do século; 
C) Muitos creem que o dinheiro é o remédio para todos os males; 
D) Eu averiguo sempre meus atos, para não cometer erros; 
E) Ela para para cumprimentar o público. 
 

QUESTÃO 02 

No terceiro quadrinho “Não seria maravilhoso se as bibliotecas 
fossem mais importantes do que os bancos?” 
A palavra grifada exerce função morfológica de: 
 
A) Pronome apassivador; 
B) Pronome reflexivo; 
C) Conjunção subordinada adverbial condicional; 
D) Conjunção integrante; 
E) Pronome reflexivo. 
 

QUESTÃO 03 

Os verbos apreciar (apreciem), no segundo quadrinho, e ser 
(seria), no terceiro quadrinho, aparecem, respectivamente, 
conjugados no tempo e modo: 
 
A) Pretérito perfeito do indicativo e futuro do pretérito do 

indicativo; 
B) Presente do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo; 
C) Presente do subjuntivo e futuro do subjuntivo; 
D) Pretérito perfeito do subjuntivo e futuro do indicativo; 
E) Pretérito imperfeito do indicativo e futuro do pretérito do 

indicativo. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 04 

Marque o item em que há desvio da norma padrão: 
 
A) “Foi um dos poucos no seu tempo que reconheceu a 

originalidade e importância da literatura brasileira.” (Júlio 
Ribeiro); 

B) Batiam oito horas quando ela abriu a janela do quarto; 
C) O respeito aos pais é importante, mas nem todos têm 

obedecido este preceito; 
D) Os pintores não trouxeram o quadro consigo; 
E) Entregar-te-ei o convite pessoalmente. 
 

QUESTÃO 05 

Assinale a opção em que há erro na separação silábica de algum 
vocábulo: 
 
A) Ab-rup- te- la, guer-ra , ca-a- tin-ga; 
B) Tugs-tê-nio, felds-pa-to, cons-ci-en-te; 
C) Bi-sa-vó, trans-a-tlân-ti-co, cis-pla-tino; 
D) Cons-pi-ra-ção, ru-a, á-gua; 
E) Gno-mo, sub-li-nhar, sub-lo-car. 
 

ANOTAÇÕES 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 06 

Uma urna possui 5 bolas, sendo 2 amarelas e 3 verdes. A chance 
de retirar uma bola dessa urna e ela ser verde é: 
 
A) 0,2; 
B) 0,3; 
C) 0,4; 
D) 0,5; 
E) 0,6. 
 

QUESTÃO 07 

A quantidade de números múltiplos de 5 que existem entre 100 e 
1000 é. 
 
A) 144; 
B) 162; 
C) 180; 
D) 360; 
E) 380. 
 

QUESTÃO 08 

A diagonal de um quadrado mede 6cm. O perímetro desse 
quadrado mede: 
 

A) 12 √  cm²; 

B) 20 √  cm²; 

C) 22 √  cm²; 
D) 24 cm²; 
E) 36 cm². 
 

QUESTÃO 09 

A soma dos 20 primeiros termos da sequência: (1, 3, 5, 7, 9 ...)  é 
igual a: 
 
A) 200; 
B) 281; 
C) 329; 
D) 400; 
E) 421. 
 

QUESTÃO 10 

Se o lado de um quadrado de um quadrado for triplicado 
podemos dizer que a razão entre as áreas do menor e do maior 
quadrado é: 
 
A) 1/3; 
B) 1/6; 
C) 1/9; 
D) 1/12; 
E) 1/15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Teve início no mês de agosto de 2012, no Brasil, um dos 
julgamentos mais aguardados do país. O esquema, considerado 
pelo Procurador Geral da República o mais atrevido e 
escandaloso esquema de corrupção e desvio de dinheiro público 
deflagrado no Brasil, ficou conhecido como “Mensalão”. Assinale 
a alternativa que indica o Tribunal do país responsável pelo 
julgamento do “Mensalão”: 
 

A) Superior Tribunal de Justiça – STJ; 
B) Superior Tribunal Militar – STM; 
C) Tribunal Superior Eleitoral – TSE; 
D) Tribunal Superior do Trabalho – TST; 
E) Supremo Tribunal Federal – STF. 
 

QUESTÃO 12 

Aponte a alternativa que indica corretamente o nome do atual 
Vice-Governador do Estado do Ceará: 
 

A) Domingos Gomes de Aguiar Filho; 
B) Cid Ferreira Gomes; 
C) Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra; 
D) Lúcio Gonçalo de Alcântara; 
E) Ciro Ferreira Gomes. 
 

QUESTÃO 13 

Os eventos esportivos mundiais trazem boas expectativas para a 
Economia dos países-sede. Contudo, o país que sediou as 
Olimpíadas de 2012, teve às vésperas da abertura dos Jogos 
Olímpicos queda de 0,7% na Economia, entre abril e junho, 
segundo o Escritório Nacional de Estatísticas local (Fonte: 
Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC). Indique a opção que 
informa corretamente o País que sediou os Jogos Olímpicos de 
2012:  
 

A) Alemanha; 
B) Inglaterra; 
C) Londres; 
D) França; 
E) Brasil. 
 

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa que demonstra corretamente o nome dos 
atuais Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal no Brasil, respectivamente: 
 

A) José Sarney e Aloísio Mercadante; 
B) Álvaro Dias e José Sarney; 
C) Pedro Taques e José Sarney; 
D) José Sarney e Marcos Valério; 
E) Marco Maia e José Sarney. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do atual 
Presidente da França: 
 

A) François Mitterrand; 
B) François Hollande; 
C) Sílvio Berlusconi; 
D) Nicolas Sarkozy; 
E) Jacques Chirac. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Acerca dos Impactos Ambientais decorrentes de atividades 
agrárias assinale a alternativa incorreta: 
 
A) O manejo inadequado do solo, nas atividades agrárias, gera 

um grave problema ambiental que é a erosão; 
B) Uma das causas mais agravantes da desertificação é a 

utilização, incorreta, do solo pela agricultura; 
C) A atividade agropecuária aparece como grande responsável 

pela degradação intensa das águas superficiais e 
subterrâneas; 

D) O fornecimento e a qualidade da água nos centros urbanos 
também foram drasticamente afetados pelas atividades 
agrícolas, visto que a agricultura industrial passou a utilizar 
mais recursos hídricos; 

E) Os efeitos provocados pela utilização, sem planejamento, de 
agrotóxicos, principalmente na agricultura é uma prática 
altamente impactante que gera, unicamente, problemas 
ambientais. 

 

QUESTÃO 17 

Relacione as etapas básicas de um sistema de abastecimento de 
água mostrado abaixo e marque a opção correta: 
 
I. Captação; 
II. Adução; 
III. Tratamento; 
IV. Reservação; 
V. Distribuição. 
 
(   ) Permanência de água tratada em reservatórios de onde 

seguirá para a rede distribuidora; 
(   ) Tomada de água em mananciais superficiais ou subterrâneos; 
(   ) Processos químicos e físicos, para tornar a água bruta 

potável a fim de que possa ser distribuída à população; 
(   ) Rede responsável pela entrega da água tratada ao 

consumidor,  para ser consumida; 
(   ) Bombeamento da água captada nos mananciais até as 

Estações de Tratamento de Água para que possa receber 
tratamento adequado. 

 
A) IV, I, II, V, II; 
B) V, III, II, I, IV; 
C) II, III, IV, V, I; 
D) III, I, IV, V, II; 
E) I, III, IV, V, II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 

Os itens a seguir tratam sobre esgotamentos sanitários. Leia-os e 
assinale a opção incorreta: 
 
A) Os sistemas de esgotamento sanitário consistem em 

mecanismos que recolhem os efluentes e os destinam a locais 
apropriados para serem tratados; 

B) Um sistema de esgotamento individual realiza a coleta de 
esgoto de apenas uma residência ou de um pequeno grupo 
populacional; 

C) Os sistemas de esgotamento coletivos são soluções dadas ao 
esgoto gerado por um grande número de residências, em 
geral de toda uma cidade; 

D) Na destinação final do esgoto doméstico que não se encontra 
ligado à rede pública, não deve ser respeitada uma distância 
mínima de segurança entre a fossa e o poço ou fonte de água; 

E) São elementos dos sistemas de esgotamento sanitário: os 
ramais prediais, as redes coletoras, os interceptores, os 
emissários, as estações elevatórias, os poços de visita e as 
estações de tratamento. 

 

QUESTÃO 19 

Assinale a opção correta sobre a gestão de recursos hídricos: 
 
A) O gerenciamento dos recursos hídricos far-se-á de forma 

participativa e integrada, considerando apenas os aspectos 
quantitativos desses recursos; 

B) A gestão de recursos hídricos pode ser definida como o 
conjunto de ações destinadas a regular o uso, o controle e a 
proteção dos recursos hídricos, em conformidade com a 
legislação e normas pertinentes; 

C) A gestão dos recursos hídricos deve ser centralizada; 
D) A gestão de recursos hídricos deve ser desarticulada com a do 

uso do solo; 
E) A gestão de recursos hídricos deve ser desarticulada com a 

gestão ambiental. 
 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 20 

As atividades industriais, se não conduzidas de forma 
ambientalmente adequada, são potencialmente poluidoras do 
meio ambiente. Leia as opções abaixo a marque a opção 
incorreta sobre esse tema: 
 
A) Segundo a Resolução CONAMA 01, de 23 de Janeiro de 

1986, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 
das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 
a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as 
atividades sociais e econômicas; a biota; as condições 
estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos 
recursos ambientais; 

B) O lançamento indevido de resíduos industriais sólidos, líquidos 
e gasosos de diferentes fontes ocasiona modificações nas 
características do solo, da água e do ar, podendo poluir ou 
contaminar o meio ambiente; 

C) O aquecimento global é um dos problemas ambientais mais 
graves da atualidade, porém não tem relação com os avanços 
da industrialização; 

D) O licenciamento para implantação, operação e ampliação de 
estabelecimentos industriais, nas áreas críticas de poluição, 
dependerá da observância do disposto em legislação 
pertinente, bem como do atendimento das normas e padrões 
ambientais definidos pela Secretaria do Meio Ambiente, pelos 
organismos estaduais e municipais competentes; 

E) Para se avaliar o impacto ambiental de um empreendimento é 
necessário conhecer profundamente as variáveis nele 
envolvidas e sua área de influência. 

 

QUESTÃO 21 

A poluição sonora é uma perturbação ambiental capaz de causar 
danos à integridade do meio ambiente e à saúde dos seres 
humanos. Analise as afirmativas abaixo e marque a opção 
correta: 
 
A) A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades 

industriais, comerciais, sociais ou recreativas, com exceção de 
propaganda política, obedecerá aos padrões, critérios e 
diretrizes estabelecidos em resolução específica; 

B) A penalização dos infratores da Legislação Ambiental não 
corrige problemas de poluição sonora; 

C) Independem de prévia autorização da secretaria municipal do 
meio ambiente a utilização, nas praças municipais, de 
equipamentos sonoros, alto-falantes, fogos de artifício ou 
outros que possam vir a causar poluição sonora; 

D) A poluição sonora não constitui crime ambiental; 
E) Algumas medidas para prevenir os efeitos da poluição sonora 

são: educação da população, melhoria da fiscalização, com 
ampliação do quadro de fiscais, adoção de procedimentos 
visando o controle da poluição sonora nas proximidades de 
hospitais, escolas, creches e asilos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 

O monitoramento de um corpo hídrico é um valioso mecanismo 
para avaliação de seu estado de poluição. Nesse contexto, 
alguns termos são importantes. Marque a opção que corresponde 
à relação incorreta entre o parâmetro e sua definição: 
 

A) Coliformes termotolerantes – bactérias indicadoras de 
contaminação fecal; 

B) pH – potencial hidrogeniônico; 
C) OD – oxigênio dissolvido; 
D) DBO – Demanda Biológica de Oxigênio; 
E) Turbidez - Grau de atenuação de intensidade que um feixe de 

luz sofre ao atravessar uma amostra de água. 
 

QUESTÃO 23 

São consequências das mudanças climáticas com exceção de: 
 

A) Aumento da biodiversidade; 
B) Aquecimento global; 
C) Enchentes; 
D) Tempestades; 
E) Derretimento de geleiras. 
 

QUESTÃO 24 

Existem alguns conceitos muito importantes em relação aos 
resíduos sólidos. Leia as definições abaixo e marque a opção 
correta: 
 

A) O chorume é um líquido viscoso resultante da decomposição 
da matéria orgânica presente no lixo e não possui potencial 
poluidor; 

B) Os resíduos sólidos contaminados, ou potencialmente 
contaminados, são gerados nos estabelecimentos de saúde 
(hospitais, clínicas e policlínicas médicas e/ou odontológicas, 
postos de saúde, clínicas veterinárias, farmácias etc.); 

C) Os lixões consistem na disposição final adequada de resíduos 
sólidos caracterizados pela simples descarga sobre o solo, 
sem medidas de proteção ao meio ambiente e à saúde 
pública; 

D) A compostagem é um processo biológico aeróbio, 
descontrolado, de transformação da matéria orgânica do lixo 
em húmus; 

E) A incineração consiste na queima de resíduos sólidos em 
baixas temperaturas. 

 

QUESTÃO 25 

Assinale a opção incorreta sobre licenciamento ambiental: 
 

A) Licenciamento ambiental é o procedimento no qual o poder 
público, representado por órgãos ambientais, autoriza e 
acompanha a implantação e a operação de atividades, que 
utilizam recursos naturais ou que sejam consideradas efetiva 
ou potencialmente poluidoras; 

B) O licenciamento ambiental é um importante instrumento de 
gestão da Política Nacional de Meio Ambiente; 

C) Os aterros sanitários são atividades que não necessitam de 
licenciamento ambiental; 

D) O Licenciamento habilita o empreendedor a desempenhar 
suas atividades ao mesmo tempo em que impõe o 
atendimento a uma série de requisitos ambientais, que 
deverão compor um Sistema Integrado de Gestão Ambiental; 

E) Toda atividade econômica que cause significativo impacto no 
meio ambiente deve ser submetida ao licenciamento ambiental 
independente de outras autorizações exigidas por lei. 
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QUESTÃO 26 

Assinale a opção que não corresponde a um impacto ambiental 
decorrente da extração mineral: 
 
A) Desmatamento; 
B) Destruição da fauna e flora; 
C) Destruição de áreas de preservação permanente; 
D) Descaracterização do relevo; 
E) Diminuição dos processos de erosão. 
 

QUESTÃO 27 

Ozônio é um gás azulado que existe em grande quantidade, a 
cerca de 30 a 40 quilômetros de distância da superfície terrestre e 
tem a finalidade de filtrar os raios ultravioletas emitidos pelo Sol. 
Assinale a alternativa incorreta acerca das consequências da 
destruição da camada de ozônio: 
 
A) Diminuição das incidências de câncer de pele; 
B) Elevação da temperatura do planeta; 
C) Redução do crescimento das plantas; 
D) Degelo das calotas polares; 
E) Diminuição das defesas imunológicas. 
 

QUESTÃO 28 

Assinale a opção correta sobre os impactos ambientais causados 
pelo aumento da urbanização: 
 
A) Diminuição da queima de combustíveis fósseis; 
B) Aumento da densidade demográfica com elevação de 

problemas ambientais; 
C) Diminuição da impermeabilização do solo; 
D) Diminuição da poluição sonora; 
E) Diminuição da poluição atmosférica. 
 

QUESTÃO 29 

A eutrofização é o crescimento excessivo das plantas aquáticas, 
tanto planctônicas quanto aderidas, a níveis tais que sejam 
considerados como causadores de interferências indesejáveis em 
corpos hídricos. Marque a opção incorreta: 
 
A) Níveis elevados de algas podem diminuir a penetração de luz 

solar através da coluna de água, impedindo a fotossíntese; 
B) O nitrogênio e o fósforo são os nutrientes mais importantes no 

processo de eutrofização; 
C) Em um corpo hídrico eutrofizado há elevação da concentração 

de oxigênio dissolvido; 
D) A eutrofização pode causar a destruição da fauna e da flora 

em um corpo hídrico; 
E) A eutrofização pode causar a mortandade de peixes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

Um sistema de drenagem urbana bem projetado é essencial para 
prevenir enchentes em uma cidade. Marque a opção incorreta 
com relação a esse tema: 
 

A) A drenagem urbana tem uma função principal minimizar o 
excesso de circulação de água, especialmente pluviais, em 
locais indevidos no meio urbano; 

B) A drenagem urbana deve promover o equilíbrio do ciclo 
hidrológico e o melhoramento das condições sanitárias e 
ambientais; 

C) O controle permanente do uso do solo e áreas de risco deve 
ser um princípio básico da drenagem urbana; 

D) A limpeza das ruas, a coleta e disposição de resíduos sólidos 
não interferem na quantidade e na qualidade da água dos 
pluviais; 

E) Educação ambiental qualificada para o poder público, 
população e meio técnico deve fazer parte de um projeto de 
drenagem urbana.   

 

QUESTÃO 31 

Os itens a seguir tratam da valorização ambiental. Leia-os e 
marque a opção correta: 
 

A) Valorização ambiental trata-se de uma corrente da economia 
ambiental que visa auxiliar no processo de integração das 
questões ambientais ao sistema econômico; 

B) O Princípio do poluidor pagador parte da constatação de que 
os recursos ambientais não são escassos e que o seu uso na 
produção e no consumo não acarretam a sua redução e 
degradação; 

C) O ambiente natural é uma fonte inesgotável de insumos 
materiais e de energia e pode ser explorado 
indiscriminadamente; 

D) O sistema econômico independe completamente das 
mudanças ambientais; 

E) A valorização ambiental implica na separação das contas 
ambientais no sistema de contabilidade nacional. 

 

QUESTÃO 32 

Constituem objetivos para monitoramento da qualidade do ar com 
exceção de: 
 

A) Conhecer a qualidade do ar de uma dada região; 
B) Avaliar os efeitos prováveis da poluição do ar no ser humano, 

nos animais e nas plantas; 
C) Fornecer dados para realizar ações quando os níveis de 

poluentes no ar passam a representar riscos à saúde pública; 
D) Avaliar o comportamento dos poluentes no ar atmosférico; 
E) Propor a substituição do licenciamento ambiental de um 

empreendimento, apenas, pela realização do monitoramento 
da qualidade do ar. 

 

QUESTÃO 33 

Não se constitui prática adequada para garantir a quantidade e a 
qualidade em mananciais de abastecimento de água a 
alternativa: 
 

A) Utilização adequada do solo nas culturas agrícolas; 
B) Devastação da vegetação em encostas de morros; 
C) Utilização adequada de agrotóxicos e fertilizantes; 
D) Destinação adequada dos esgotos sanitários; 
E) Destinação adequada dos resíduos agroindustriais. 
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QUESTÃO 34 

Para cada etapa do processo de licenciamento ambiental é 
necessária uma licença adequada, bem como em 
empreendimentos potencialmente poluidores se faz necessário a 
realização de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo 
relatório de impacto. Marque a opção incorreta sobre esse tema: 
 

A) Licença Prévia (LP) - deve ser solicitada na fase preliminar do 
planejamento da atividade; 

B) Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do 
empreendimento ou atividade de acordo com as 
especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e 
demais condicionantes, da qual constituem motivo 
determinante; 

C) Licença de Operação (LO) - autoriza o interessado a iniciar 
suas atividades; 

D) Estudo de Impacto Ambiental (EIA) - documento técnico onde 
se avaliam as consequências ambientais de um determinado 
projeto; 

E) Ficam desobrigadas de EIA/RIMA as atividades de portos, 
terminais de minério, petróleo e produtos químicos. 

 

QUESTÃO 35 

São consequências das queimadas com exceção: 
 

A) Poluição do ar; 
B) Morte de animais por carbonização; 
C) Diminuição dos casos de intoxicação; 
D) Diminuição da visibilidade em estradas com riscos de 

acidentes; 
E) Diminuição da fertilidade do solo. 
 

QUESTÃO 36 

Associe corretamente os tipos de poluentes dos corpos hídricos a 
seus efeitos negativos: 
 

I. Sólidos em suspensão; 
II. Nutrientes; 
III. Ácidos; 
IV. Metais pesados. 
 

(   ) Eutrofização; 
(   ) Acidificação do corpo d’água; 
(   ) Bio acumulação de metais na cadeia alimentar; 
(   ) Aumento da turbidez. 
 

A) IV, III, I, II; 
B) III, II, IV, I; 
C) II, III, IV, I; 
D) III, IV, I, II; 
E) I, III, IV, II. 
 

QUESTÃO 37 

Um impacto ambiental gerado pelas atividades industriais, 
através das emissões gasosas, é a chuva ácida. Esse processo 
produz nos corpos hídricos: 
 

A) Eutrofização; 
B) Diminuição do pH; 
C) Proliferação de bactérias; 
D) Elevação da turbidez; 
E) Elevação do pH. 

QUESTÃO 38 

Constituem vantagens da reciclagem de resíduos sólidos com 
exceção de: 
 
A) Elevação de impactos ambientais; 
B) Incentivos a parcerias (indústria/ comércio/consumidores); 
C) Economia de recursos naturais; 
D) Minimização de resíduos para deposição final; 
E) Incentivo para a coleta seletiva. 
 

QUESTÃO 39 

Não constitui instrumentos de gestão e controle da poluição 
hídrica: 
 
A) Licenciamento ambiental; 
B) Outorga; 
C) Cobrança pelo uso da água; 
D) Controle do uso do solo; 
E) Devastação da vegetação ribeirinha. 
 

QUESTÃO 40 

Estação de Tratamento de Águas (ETA) é a parte do sistema de 
abastecimento de água onde ocorre o tratamento da água 
captada nos mananciais, visando a torná-la potável. São etapas 
básicas de uma estação de tratamento de água: 
 
A) Floculação – Decantação – Coagulação – Filtração; 
B) Coagulação – Floculação – Decantação – Filtração; 
C) Filtração – Decantação – Coagulação – Floculação; 
D) Decantação – Coagulação – Floculação – Filtração; 
E) Decantação – Floculação – Filtração – Coagulação. 
 

QUESTÃO 41 

Não constitui consequência da erosão do solo: 
 
A) Diminuição da capacidade de armazenamento de água dos 

corpos hídricos; 
B) Remoção da camada superficial do solo; 
C) Assoreamento de rios; 
D) Diminuição das enchentes; 
E) Alteração de cursos d’água dos leitos dos rios. 
 

QUESTÃO 42 

Constitui medida de controle da poluição atmosférica com 
exceção de: 
 
A) Instalação de equipamentos de retenção de partículas e 

gases; 
B) Controle da emissão de poluentes nos veículos utilizados pela 

empresa; 
C) Uso de combustíveis mais poluidores; 
D) Incentivo ao uso de transporte coletivo; 
E) Melhoria dos processos industriais, objetivando reduzir a 

emissão de poluentes. 
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QUESTÃO 43 

Sobre saneamento básico e sua relação com a saúde pública 
assinale a opção incorreta: 
 
A) As ações de saneamento básico compreendem, 

principalmente, o abastecimento de água potável, o 
esgotamento sanitário e o manejo adequado das águas 
pluviais e dos resíduos sólidos; 

B) Quando o lixo é disposto, em lixões a céu aberto, ocorrem 
problemas sanitários e ambientais; 

C) Saneamento básico é fator de proteção à qualidade de vida, 
sua inexistência compromete a saúde pública, o bem estar 
social e degrada o meio ambiente; 

D) A falta de saneamento básico eleva os gastos com a saúde 
pública; 

E) O tratamento de esgoto sanitário é um dos serviços de 
saneamento básico mais eficiente no Brasil. 

 

QUESTÃO 44 

Constituem efeitos da poluição sonora à saúde humana com 
exceção: 
 
A) Elevação da capacidade de concentração; 
B) Dor de cabeça; 
C) Estresse; 
D) Perda auditiva; 
E) Distúrbios cardiovasculares. 
 

QUESTÃO 45 

Uma água deve apresentar alguns requisitos para ser usada para 
abastecimento humano. Não constitui um requisito o item: 
  
A) Isenção de substâncias químicas prejudiciais à saúde; 
B) Presença de organismos patogênicos; 
C) Baixa turbidez; 
D) Ausência de cor; 
E) Ausência de odor. 
 

QUESTÃO 46 

A compostagem é um processo de decomposição controlada da 
matéria orgânica por microrganismos, sendo transformada em um 
material de cor escura, com odor de terra e com benefícios ao 
solo e às plantas. Constitui um material prejudicial do processo de 
compostagem: 
 
A) Pilha; 
B) Restos de comida; 
C) Restos de Plantas; 
D) Restos de verduras; 
E) Restos de frutas. 
 

QUESTÃO 47 

O objetivo do uso da desinfeção pelo cloro em estações de 
tratamento de água é: 
 
A) Destruir os organismos capazes de provocar doenças em 

águas para abastecimento humano; 
B) Aumentar a coloração da água; 
C) Elevar a turbidez da água; 
D) Possibilitar a contaminação da água; 
E) Elevar o risco e transmissão de doenças. 
 

QUESTÃO 48 

Os principais gases responsáveis pelo efeito estufa são: 
 
A) O2 (oxigênio) e N2 (nitrogênio); 
B) CO2 (gás carbônico), CH4 (metano), N2O (óxido nitroso), CFCs 

(Clorofluorcarbonos) e O3 (ozônio); 
C) O2 (oxigênio) e Xe (xenônio); 
D) O2 (oxigênio) e Rh (radônio); 
E) O2 (oxigênio) e F (flúor). 
 

QUESTÃO 49 

Não constitui medida de controle da poluição do solo: 
 
A) Melhoria dos projetos de irrigação; 
B) Participação da população nas campanhas de 

reflorestamento; 
C) Campanhas educativas para incentivar a reciclagem do lixo; 
D) Saneamento básico para todos; 
E) Uso indiscriminado de praguicidas. 
 

QUESTÃO 50 

O tratamento de esgotos é uma unidade importante do sistema 
de esgotamento sanitário. Não constitui objetivo do tratamento de 
esgotos o item: 
 
A) Elevação da quantidade de organismos patogênicos; 
B) Remoção de sólidos em suspensão; 
C) Remoção de matéria orgânica; 
D) Remoção de cor; 
E) Remoção de nutrientes. 
 
 
 




