CONCURSO PÚBLICO – AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR
A essência do ser humano é o coração, que deve ser
CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
cuidado para ser afável, compreensivo e amoroso. Toda a
educação que se prolonga ao largo da vida é para cultivar a
CONHECIMENTOS GERAIS
dimensão do coração. Os irmãos de La Salle mantêm, na
capital guatemalteca, um imenso colégio, onde jovens maias
Nossa cultura conferiu valor absoluto ao espírito científico
vivem na forma de internato bilíngue, no qual se recupera e
A nossa cultura, a partir do chamado Século das Luzes
sistematiza a cosmovisão maia, ao mesmo tempo em que
(1715-1789), aplicou de forma rigorosa a compreensão de
assimilam e combinam saberes ancestrais com os modernos
René Descartes (1596-1650) de que o ser humano é “senhor
saberes, especialmente os ligados à agricultura e a relações
e mestre” da natureza, podendo dispor dela ao seu
respeitosas com a natureza.
bel-prazer. Conferiu um valor absoluto à razão e ao espírito
Apraz-me concluir com um texto que uma mulher sábia
científico.
me repassou no fim de um encontro com indígenas maias.
Com isso, se fecharam muitas janelas do espírito que
“Quando tens que escolher entre dois caminhos,
permitem também um conhecimento, sem necessariamente
pergunta-te qual deles tem coração. Quem escolhe o
passar pelos cânones racionais. O que mais foi marginalizado
caminho do coração, jamais se equivocará.” (Popol Vuh)
e até difamado foi o coração, órgão da sensibilidade e do
(Leonardo Boff. Disponível em:
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/leonardo-boff/nossa-culturauniverso das emoções, sob o pretexto de que ele
conferiu-valor-absoluto-aoesp%C3%ADrito-cient%C3%A
atrapalharia “as ideias claras e distintas” (Descartes) do
Dfico-1.1238115. Acesso em: 20/08/2019.)
olhar científico. Assim surgiu um saber sem coração, mas
funcional ao projeto da modernidade, que era – e continua
Questão 01
sendo – o de fazer do saber um poder como forma de
Considerando as informações evidenciadas no texto, podemos
dominação da natureza, dos povos e das culturas.
inferir sobre a argumentação do autor que:
Curiosamente, toda a epistemologia moderna, que
A) O fundamento do ser humano é a razão.
incorpora a mecânica quântica, a nova antropologia, a
B) A razão deve preponderar sobre as emoções.
filosofia fenomenológica e a psicologia analítica, tem
C) Pensar com o coração é relevante para fazer escolhas
mostrado que todo conhecimento vem impregnado das
apropriadas.
emoções do sujeito e que sujeito e objeto estão
D) O conhecimento prevalece sobre os povos e suas
indissoluvelmente vinculados, às vezes por interesses
respectivas culturas.
escusos (J. Habermas).
Foi a partir de tais constatações e com a experiência
Questão 02
desapiedada das guerras modernas que se pensou no
Levando em consideração a coerência textual, assim como
resgate do coração. Finalmente, é nele que reside o amor, a
a significação das palavras no texto, assinale a associação
simpatia, a compaixão, o sentido de respeito, base da
INCORRETA.
dignidade humana e dos direitos inalienáveis.
A) “Conferiu um valor absoluto à razão e ao espírito
Isso que nos parece novo e uma conquista – os direitos
científico.” (1º§) – completo.
do coração – era o eixo da grandiosa cultura maia na
B)
“Eram exímios matemáticos e haviam inventado o
América Central, particularmente na Guatemala. Como não
número zero.” (7º§) – perfeitos.
passaram pela circuncisão da razão moderna, guardaram
C)
“Foi a partir de tais constatações e com a experiência
fielmente suas tradições, que provêm dos avós, ao largo das
desapiedada das guerras modernas que se pensou no
gerações.
resgate do coração.” (4º§) – cruel.
Participei várias vezes de celebrações maias, sempre ao
D)
“Apraz-me concluir com um texto que uma mulher sábia
redor do fogo. Começam invocando o coração dos ventos,
me repassou no fim de um encontro com indígenas
das montanhas, das águas, das árvores e dos ancestrais.
maias.” (10º§) – incomoda-me.
Fazem suas invocações no meio de um incenso nativo
perfumado e produtor de muita fumaça.
Questão 03
Ouvindo-os falar das energias da natureza e do
Em “Com isso, se fecharam muitas janelas do espírito que
universo, parecia-me que sua cosmovisão era muito afim,
permitem também um conhecimento, sem necessariamente
guardadas as diferenças de linguagem, da física quântica.
passar pelos cânones racionais.” (2º§), a expressão assinalada
Tudo para eles é energia e movimento entre a formação e a
pode ser substituída, sem perda semântica, por:
desintegração que conferem dinamismo ao universo. Eram
A) Aliás.
exímios matemáticos e haviam inventado o número zero.
B) Ademais.
Seus cálculos do curso das estrelas se aproximam em muito
C) Portanto.
aos que alcançamos com os modernos telescópios.
D) Desse modo.
Dizem que tudo o que existe nasceu do encontro
amoroso de dois corações, o do céu e o da Terra, que é um
ser vivo que sente, intui, vibra e inspira os seres humanos.
Estes são os “filhos ilustres, indagadores e buscadores da
existência”, afirmações que nos lembram Martin Heidegger.
CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO (M)
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Questão 04

Questão 09

Assinale a alternativa cujo tempo verbal sublinhado
encontra-se DIFERENTE dos demais.
A) “Com isso, se fecharam muitas janelas do espírito (...)”
(2º§)
B) “Participei várias vezes de celebrações maias, sempre ao
redor do fogo.” (6º§)
C) “Assim surgiu um saber sem coração, mas funcional ao
projeto da modernidade (...)” (2º§)
D) “Começam invocando o coração dos ventos, das
montanhas, das águas, das árvores e dos ancestrais.”
(6º§)

No trecho “Conferiu um valor absoluto à razão e ao espírito
científico.” (1º§), o sinal indicativo de crase foi
devidamente adotado. Tal fato NÃO acontece em:
A) A essência do ser humano se refere à emoção.
B) Pouco à pouco a natureza foi totalmente dominada.
C) Às vezes as emoções prevalecem na escolha da melhor
atitude.
D) À medida que a compreensão de René Descartes foi
aplicada, o homem se tornou mestre.

Questão 05
No trecho “Isso que nos parece novo e uma conquista – os
direitos do coração – era o eixo da grandiosa cultura maia
na América Central, particularmente na Guatemala.” (5º§),
o duplo travessão pode ser substituído, sem comprometer
a coerência textual, por, EXCETO:
A) Vírgulas.
B) Colchetes.
C) Parênteses.
D) Ponto-e-vírgula.

Questão 06
Considerando que o adjetivo é toda palavra que caracteriza
o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado,
condição, assinale a expressão destacada que NÃO se
refere a tal classe gramatical.
A) “um imenso colégio”.
B) “aplicou de forma rigorosa”.
C) “com os modernos saberes”.
D) “era o eixo da grandiosa cultura”.

Questão 07
Os pronomes possessivos são aqueles que indicam posse
em relação às três pessoas do discurso. Das afirmativas
transcritas do texto, assinale a que evidencia pronome
possessivo.
A) “Quem escolhe o caminho do coração, jamais se
equivocará.” (10º§)
B) “Estes são os ‘filhos ilustres, indagadores e buscadores da
existência’, (...)” (8º§)
C) “Ouvindo-os falar das energias da natureza e do universo,
parecia-me que sua cosmovisão era muito afim, (...)”
(7º§)
D) “Seus cálculos do curso das estrelas se aproximam em
muito aos que alcançamos com os modernos
telescópios.” (7º§)

Questão 08
Assinale a alternativa que evidencia somente vocábulos
oxítonos.
A) também / fogo / texto
B) dispor / central / coração
C) equivocará / vezes / cultura
D) árvores / amoroso / caminho

CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO (M)

Questão 10
Assinale a alternativa que apresenta ERRO de divisão
silábica.
A) nos-sa / ri-go-ro-sa
B) hu-ma-no / bi-lín-gue
C) cir-cun-ci-são / fi-lhos
D) co-ra-ção / com-pa-i-xão

Questão 11
No Microsoft Word 2013, Configuração Local, Idioma
Português-Brasil, um recurso muito interessante e útil que
pode ser usado é o Gráfico. Ao trabalhar com uma tabela
em um determinado documento, o Gráfico pode ilustrar e
referenciar muito bem os dados trabalhados. Assinale a
alternativa que apresenta o caminho para adicionar um
gráfico em um documento do Word.
A) Guia: Design; Grupo: Imagens; Botão: Gráfico.
B) Guia: Exibir; Grupo: Ilustrações; Botão: Gráfico.
C) Guia: Inserir; Grupo: Ilustrações; Botão: Gráfico.
D) Guia: Layout da página; Grupo: Imagens; Botão: Gráfico.

Questão 12
Acidentalmente, ao editar um documento no Microsoft
Word 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil,
foram acionadas as teclas ALT + F7, ocorrendo uma ação no
seu computador; assinale-a.
A) Ir para o próximo campo.
B) Maximizar a janela do programa.
C) Exibir código do Microsoft Visual Basic.
D) Localizar o próximo erro ortográfico ou gramatical.

Questão 13
Ao utilizar o Microsoft Excel 2013, Configuração Local,
Idioma Português-Brasil, verifica-se que o conteúdo de
uma coluna não fica totalmente visível, sendo necessário
ajustar a largura dessa coluna, para que o conteúdo fique
visível. Para isso, basta posicionar sobre qualquer célula
dessa coluna e seguir o caminho:
A) Guia: Exibir; Grupo: Células; Botão: Formatar.
B) Guia: Revisão; Grupo: Formatar; Botão: Células.
C) Guia: Página Inicial; Grupo: Células; Botão: Formatar.
D) Guia: Layout da Página; Grupo: Alinhamento; Botão:
Formatar.
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Questão 14

Questão 18

Analise a planilha a seguir, elaborada com o Microsoft Excel
2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil.

Considere o seguinte Diagrama de Venn dos conjuntos A, B
e C:

Ao aplicar a fórmula: [=A1*$B$1] na célula C1, clicar com o
botão esquerdo do mouse no canto inferior direito dessa
célula e arrastar até a célula C5, é correto afirmar que o
resultado em
A) C2 é: 54.
B) C3 é: 49.
C) C4 é: 56.
D) C5 é: 45.

Qual alternativa apresenta corretamente o conjunto (A∩B)
U [C – (A U B)]?
A) {r, t, e}
B) {y, g, e}
C) {w, e, t, r}
D) {w, r, t, y, g, e}

Questão 15

Questão 19

Considerando alguns dos atalhos de teclado do Sistema
Operacional Windows 10, Configuração Local, Idioma
Português-Brasil, relacione adequadamente as colunas a
seguir.
1. CTRL + E.
2. CTRL + N.
3. CTRL + Y.
4. CTRL + W.
5. CTRL + R.
( ) Refazer.
( ) Alternar para caixa de pesquisa ou para barra de
endereços.
( ) Atualizar uma janela do navegador.
( ) Abrir uma nova janela no navegador.
( ) Fechar a janela atual do aplicativo.
A sequência está correta em
A) 3, 1, 5, 2, 4.
B) 5, 4, 1, 3, 2.
C) 2, 5, 3, 4, 1.
D) 4, 3, 2, 1, 5.

Fernando deseja pintar uma parede do quarto de sua filha
com as sete cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo,
verde, azul, anil e violeta, formando sete retângulos
verticais iguais, cada um de uma dessas cores. Entretanto,
ele não sabe a ordem correta das cores e decidiu fazer a
pintura em uma ordem aleatória. O número de maneiras
distintas que Fernando poderá pintar essa parede está
compreendido entre:
A) 2.000 e 4.000.
B) 4.001 e 6.000.
C) 6.001 e 8.000.
D) 8.001 e 10.000.

Questão 20
Ted é arquiteto e está planejando a cafeteria de um shopping
que terá uma região cercada por vidro temperado em
formato de hexágono regular para as mesas. Cada lado do
hexágono será composto por um vidro temperado retangular,
conforme modelo a seguir.

Questão 16
Seja β um ângulo agudo interno de um triângulo retângulo em
que sen β = 0,6. Qual das identidades a seguir é verdadeira?
A) cos β = 0,4
B) cos β = 0,8
C) cos β = 0,36
D) cos β = 0,64

Questão 17
Qual é a distância entre os centros de duas circunferências,
C1 e C2, cujas equações na forma reduzida são: C1: (x + 1) +
(y + 1)2 = 25 e C2: (x – 2) + (y – 3)2 = 49?
A) 5
B) 7
C) 12
D) 74

CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO (M)

Considerando que o preço do metro quadrado desse vidro
temperado é R$ 150,00, o custo total com o vidro dessa
região cercada da cafeteria está compreendido entre:
A) R$ 4.000,00 e R$ 4.500,00.
B) R$ 4.501,00 e R$ 5.000,00.
C) R$ 5.001,00 e R$ 5.500,00.
D) R$ 5.501,00 e R$ 6.500,00.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 23
Os fundamentos da República são os primeiros itens da
Constituição e regem o funcionamento do Estado e da
Questão 21
sociedade. Elaborada para constituir o Estado brasileiro, a
A organização político-administrativa da República
Constituição de 1988 é regida por cinco fundamentos:
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o
A) A soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana;
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e, o
termos desta Constituição. É INCORRETO afirmar que:
pluralismo político.
A) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento
B)
Independência nacional; prevalência dos direitos humanos;
de Municípios far-se-ão por lei estadual.
autodeterminação dos povos; não-intervenção; e, igualdade
B) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou
entre os Estados.
desmembrar-se para se anexarem a outros.
C) Defesa da paz; solução pacífica dos conflitos; repúdio ao
C) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento
terrorismo e ao racismo; cooperação entre os povos para
de Municípios dependerão de consulta prévia, mediante
o progresso da humanidade; e, concessão de asilo
plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos.
político.
D) Os Territórios Federais integram os Estados ou Distrito
D) Construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir
Federal, e sua criação, transformação em Estado ou
o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a
reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
complementar.
regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
Questão 22
formas de discriminação; e, homens e mulheres são
A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece
iguais em direitos e obrigações, nos termos desta
normas gerais e critérios básicos para a promoção da
Constituição.
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida, mediante a supressão de
Questão 24
barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no
mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e
Toda concessão de serviço público precedida ou não da
nos meios de transporte e de comunicação. O planejamento
execução de obra pública será objeto de prévia licitação,
e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais
nos termos da legislação própria e com observância dos
espaços de uso público deverão ser concebidos e
princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade,
executados de forma a torná-los acessíveis para todas as
do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao
pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com
instrumento convocatório. No julgamento da licitação
mobilidade reduzida. De acordo com o tema, assinale a
serão considerados os critérios, EXCETO:
alternativa correta.
A) Melhor proposta técnica, com preço fixado no edital.
A) No mínimo 5% de cada brinquedo e equipamento de
B) Maior valor da tarifa do serviço público a ser prestado.
lazer existentes nas vias públicas, os parques e os demais
C) Maior oferta nos casos de pagamento ao poder
espaços de uso público devem ser adaptados e
concedente pela outorga da concessão.
identificados.
D) Melhor proposta em razão da combinação dos critérios
B) Os banheiros de uso público existentes ou a construir em
de maior oferta pela outorga da concessão com o de
parques, praças, jardins e espaços livres públicos deverão
melhor técnica.
ser acessíveis e dispor, pelo menos, de um sanitário e um
lavatório, que serão instalados de acordo com o espaço
Questão 25
disponível.
De acordo com o Código de Ética do Consórcio Público da
C) As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso
Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do
público existentes, assim como as respectivas instalações
Itajaí, a Diretoria Executiva da AGIR compromete-se a
de serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados,
promover um ambiente propício à conduta ética. Diante do
obedecendo-se ordem de antiguidade que vise à maior
exposto, é INCORRETO:
eficiência das modificações.
A) Assegurar a transparência em suas relações internas e
D) Em todas as áreas de estacionamento de veículos,
externas.
localizadas em vias ou em espaços públicos, deverão ser
B) Estimular ações de respeito ao meio ambiente e de
reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de
combate ao desperdício nas suas mais variadas formas.
veículos, devidamente sinalizadas, para veículos que
C) Dar transparência aos critérios de avaliação para
transportem pessoas portadoras de deficiência com
progressão e promoção funcional, bem como para a
dificuldade de locomoção.
participação em ações de desenvolvimento pessoal.
D) Promover as eleições da Comissão de Ética, assegurando
autonomia, cabendo aos membros eleitos zelar pelo
ambiente ético e oferecer condições de funcionamento.

CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO (M)
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Questão 26

Questão 29

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final. Assim,
de acordo com a Lei nº 8.078/90, são direitos básicos do
consumidor:
A) A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e
morais, individuais, coletivos e difusos, exceto quando
houver vício oculto.
B) A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos
produtos e serviços, assegurada a distribuição do
produto em todo o território nacional.
C) A proteção ao patrimônio e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e
serviços considerados perigosos ou nocivos.
D) A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de
fatos supervenientes que as tornem excessivamente
onerosas.

Segundo a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que
estabelece normas básicas para participação, proteção e
defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos, para
garantir seus direitos, o usuário poderá apresentar
manifestações perante a administração pública acerca da
prestação de serviços públicos. Sobre a manifestação, assinale
a alternativa correta.
A) As manifestações devem expor os motivos determinantes
da apresentação de manifestações perante a ouvidoria.
B) A manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou
entidade responsável e conterá a identificação do
requerente.
C) É defeso a manifestação ser feita por meio eletrônico, ou
correspondência convencional, ou verbalmente, mesmo
quando reduzida a termo.
D) Os procedimentos administrativos relativos à análise das
manifestações observarão os princípios da isonomia e da
moralidade, visando a sua efetiva resolução.

Questão 27
A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de
princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e
ações adotadas pelo Governo Federal, isoladamente ou em
regime de cooperação com Estados, Distrito Federal,
Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e
ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos
sólidos. É(são) objetivo(s) da Política Nacional de Resíduos
Sólidos:
A) Estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo permanente.
B) Prioridade, nas aquisições e contratações governamentais,
para produtos produzidos por comunidades carentes.
C) Não-geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento
dos resíduos sólidos, bem como disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos.
D) incentivo à agropecuária extensiva e intensiva, fomentando
o uso de produtos orgânicos e biodegradáveis e insumos
derivados de materiais recicláveis e reciclados.

Questão 28
O Decreto nº 7.404/2010 regulamenta a Lei nº 12.305, de 2
de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos. Sobre a coleta seletiva, assinale a
alternativa correta.
A) Dar-se-á mediante a segregação prévia dos resíduos
sólidos e líquidos.
B) Será implementada após o funcionamento de sistemas
de logística reversa.
C) Compete às cooperativas ou associação de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por
pessoas físicas de baixa renda instituir o sistema de coleta
seletiva.
D) Esse sistema será implantado pelo titular do serviço
público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e
deverá estabelecer, no mínimo, a separação de resíduos
secos e úmidos.

CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO (M)

Questão 30
De acordo com as definições previstas na Lei de Licitações
(Lei nº 8.666/93), analise as afirmativas a seguir.
I. “___________________: toda aquisição remunerada de
bens para fornecimento de uma só vez ou
parceladamente.”
II. “___________________: toda atividade destinada a obter
determinada utilidade de interesse para a Administração,
tais como: demolição, conserto, instalação, montagem,
operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção,
transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou
trabalhos técnico-profissionais.”
III. “___________________: quando se ajusta mão de obra
para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem
fornecimento de materiais.”
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente
as afirmativas anteriores.
A) Compra / Serviço / Tarefa
B) Compra / Empreitada integral / Obra
C) Venda / Empreitada / Execução direta
D) Alienação / Empreitada / Projeto executivo

Questão 31
São consequências do lançamento de águas pluviais
diretamente nas redes coletoras de esgotos domésticos,
EXCETO:
A) Poluição em um recurso hídrico que poderia servir como
água potável.
B) Diminuição de espaço útil e da capacidade de tratamento
de esgoto nas ETEs.
C) Extravasamento de esgoto nas vias públicas; diminuição
da vida útil das tubulações de esgoto.
D) Aumento da poluição atmosférica causada pelo fogo;
aumento dos casos de febre amarela e marés vermelhas.
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Questão 32

Questão 35

São considerados objetivos da Política Nacional do Meio
Ambiente constantes na Lei nº 6.938/1981, EXCETO:
A) A criação de Unidades de Conservação de Proteção
Integral ou de Uso Sustentável e de Reservas Indígenas,
de acordo com os valores arrecadados pelo IBAMA e
CONAMA.
B) A imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de
recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao
usuário, da contribuição pela utilização de recursos
ambientais com fins econômicos.
C) A definição de áreas prioritárias de ação governamental
relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo
aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios.
D) O estabelecimento de critérios e padrões de qualidade
ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de
recursos ambientais; o desenvolvimento de pesquisas e
de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional
de recursos ambientais.

Considerando a Legislação Estadual (Santa Catarina),
analise as afirmativas a seguir.
I. “Conforme a Lei nº 13.517/2005, o Conselho Estadual de
Saneamento será composto de ________ representantes
do Poder Público estadual e da sociedade civil organizada;
o órgão responsável pela regulação dos serviços públicos
de saneamento em âmbito intermunicipal será
representado por ________ membro(s).”
II. “De acordo a Lei nº 14.675/2009, o prazo de validade da
Licença Ambiental de Operação (LAO) deverá considerar
os planos de controle ambiental e será de, no mínimo,
________ e, no máximo, ________, em plena
concordância com a Resolução CONAMA nº 237/1997.”
III. “A Resolução CONSEMA nº 001/2006 estabelece que,
sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado,
motivadamente, por entidade civil, pelo Ministério
Público, ou por ________ ou mais cidadãos, o órgão de
meio ambiente promoverá a realização de audiência
pública nos casos de atividade ou empreendimento
passível de licenciamento.”
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente
as afirmativas anteriores.
A) 24 / 01 / 04 anos / 10 anos / 50
B) 100 / 10 / 01 ano / 05 anos / 10
C) 12 / 06 / 12 meses / 36 meses / 01
D) 10 / 05 / 06 meses / 18 meses / 100

Questão 33
“Conforme a Resolução CONAMA nº 357/2005, as águas
doces, salobras e salinas do território nacional são
classificadas, segundo a qualidade requerida para os seus
usos preponderantes, em ________ classes de qualidade. De
acordo com a Resolução CONAMA nº 430/2011, os efluentes
de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados
diretamente no corpo receptor, desde que a temperatura
seja inferior a ________, sendo que a variação de
temperatura do corpo receptor não deverá exceder a
________ no limite da zona de mistura.” Assinale a
alternativa que completa correta e sequencialmente as
afirmativas anteriores.
A) três / 10°C/ 2°C
B) seis / 60°C / 6°C
C) treze / 40°C / 3°C
D) vinte / 75°C / 10°C

Questão 34
Segundo a Resolução CONAMA nº 001/1986, são exemplos
de obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos
modificadoras do meio ambiente que dependerão de
elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), assim como de
devido licenciamento, EXCETO:
A) Abertura de canais para navegação, drenagem e
irrigação.
B) Retificação de cursos d'água, abertura de barras e
embocaduras.
C) Instalação de macacos hidráulicos em postos de pesagem
de cargas em autoestradas.
D) Barragem para fins hidrelétricos, acima de 10 MW;
barragens para saneamento ou irrigação.

CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO (M)

Questão 36
Analise as afirmativas a seguir.
I. Os impactos ambientais das atividades humanas estão
bem delimitados, seja no solo, no ar ou na água. Ou seja,
os impactos causados em um desses compartimentos
não atingem e nem influenciam o outro.
II. A ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si
ou com o meio orgânico ou inorgânico no qual vivem é
conhecida como Ecologia.
III. Quando um organismo se alimenta de outro há
transferência de energia e matéria ao longo da cadeia
alimentar. Em cada transferência de energia – de um
nível trófico para o outro – ocorre perda de calor,
diminuindo, assim, a quantidade de energia transferida
ao longo da teia alimentar.
IV. A maior parte da água doce do planeta se encontra nos
rios e lagos.
V. A fotossíntese é um processo fotoquímico que consiste
na produção de energia através da luz solar e fixação de
carbono disponível na atmosfera. É o processo de
transformação da energia luminosa em energia química.
VI. Os rios são corpos d’água que não “envelhecem”: da
mesma maneira como foram originados permanecem ao
longo do tempo.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) II, III e V.
B) III, IV e VI.
C) I, II, III e V.
D) I, II, IV e VI.
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Questão 37

Questão 41

Segundo a Lei nº 9.433/1997 (Política Nacional de Recursos
Hídricos), a outorga de direito de uso de recursos hídricos
poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo
ou por prazo determinado quando houver ausência de uso
por:
A) Três anos consecutivos.
B) Noventa dias consecutivos.
C) Trinta e cinco anos intercalados.
D) Cento e oitenta dias intercalados.

De acordo com a NR – 6 (Equipamento de Proteção
Individual – EPI), considerando a utilização do EPI para o
corpo inteiro, podemos citar, EXCETO:
A) Vestimenta condutiva para proteção de todo o corpo
contra choques elétricos.
B) Macacão para proteção do tronco e membros superiores
e inferiores contra agentes térmicos.
C) Vestimenta para proteção de todo o corpo contra
umidade proveniente de operações com terra.
D) Macacão para proteção do tronco e membros superiores
e inferiores contra umidade proveniente de operações
com uso de água.

Questão 38
De acordo com o Decreto nº 7.217/2010, consideram-se
serviços públicos de abastecimento de água a sua distribuição
mediante ligação predial, incluindo eventuais instrumentos
de medição, bem como, quando vinculadas a esta finalidade,
as atividades a seguir relacionadas, EXCETO:
A) Adução e reservação de água tratada.
B) Reservação de água bruta e captação.
C) Adução de água bruta; tratamento de água.
D) Educação ambiental dos moradores mediante cursos.

Questão 42
De acordo com as condições sanitárias e de conforto nos
locais de trabalho, as pinturas das paredes, portas e
janelas, móveis e utensílios deverão obedecer ao seguinte:
A) Alvenaria: tinta a óleo.
B) EPS: tinta tipo bisnaga.
C) Ferro: de base plástica.
D) Madeira: tinta especial retardante à ação do fogo.

Questão 39
De acordo com a Lei nº 9.605/1998 (Crimes Ambientais), a
penalidade para quem causar poluição de qualquer
natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar
em danos à saúde humana, ou que provoquem a
mortandade de animais ou a destruição significativa da
flora e que, especificamente, cause poluição hídrica
tornando necessária a interrupção do abastecimento
público de água de uma comunidade é:
A) Reclusão de um a cinco anos.
B) Detenção de quatro a oito anos.
C) Reclusão de um a três meses, e multa.
D) Multa de um salário mínimo por litro de água que não foi
fornecida.

Questão 40
De acordo com o Decreto nº 5.440/2005, na prestação de
serviços de fornecimento de água é assegurado ao
consumidor receber, nas contas mensais, no mínimo, as
seguintes informações sobre a qualidade da água para
consumo humano, EXCETO:
A) Resumo mensal dos resultados das análises referentes
aos parâmetros básicos de qualidade da água.
B) Relação de multas aplicadas aos proprietários que
desperdiçaram água no último mês, assim como o
endereço de suas residências.
C) Divulgação dos locais, formas de acesso e contatos por
meio dos quais as informações estarão disponíveis;
orientação sobre os cuidados necessários em situações
de risco à saúde.
D) Características e problemas do manancial que causem
riscos à saúde e alerta sobre os possíveis danos a que
estão sujeitos os consumidores, especialmente crianças,
idosos e pacientes de hemodiálise, orientando sobre as
precauções e medidas corretivas necessárias.

CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO (M)

Questão 43
Conforme a NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços
em Eletricidade) e seus diversos conceitos, marque V para
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Trabalho em proximidade: trabalho durante o qual o
trabalhador não pode entrar na zona controlada, ainda
que seja com uma parte do seu corpo ou com
extensões condutoras, representadas por materiais,
ferramentas ou equipamentos que manipule.
( ) Travamento: ação destinada a manter, por meios
mecânicos, um dispositivo de manobra fixo numa
determinada posição, de forma a impedir uma
operação autorizada.
( ) Zona de risco: entorno de parte condutora energizada,
segregada, acessível, inclusive, acidentalmente, de
dimensões estabelecidas de acordo com o nível de
tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais
autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos
apropriados de trabalho.
( ) Zona controlada: entorno de parte condutora energizada,
segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de
acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é
permitida a profissionais autorizados.
A sequência está correta em
A) F, F, F, F.
B) F, V, V, F.
C) V, F, F, V.
D) V, V, V, V.
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Questão 44

Questão 46

De acordo com a Lei Federal nº 12.587/2012, que institui a
Política Nacional de Mobilidade Urbana, assinale a afirmativa
correta.
A) O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto
organizado e coordenado dos modos de transporte, de
serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos
de pessoas e cargas no território do Município.
B) O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto
organizado e coordenado dos modos de transporte, de
serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos
de pessoas e veículos no território do Município.
C) A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por
objetivo contribuir para o desenvolvimento universal à
cidade, o fomento e a socialização das condições que
contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e
diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por
meio do planejamento e da gestão democrática do
Sistema Nacional de Mobilidade Urbana.
D) A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por
objetivo contribuir para o acesso excludente à cidade, o
fomento e a desclassificação das condições que
contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e
diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por
meio do planejamento e da gestão democrática do
Sistema Nacional de Mobilidade Urbana.

De acordo com a Lei Federal nº 12.587/2012, que institui a
Política Nacional de Mobilidade Urbana, assinale, a seguir,
uma definição correta.
A) Transporte público coletivo: serviço público de
transporte de passageiros acessível a toda a população
sem previsão de pagamento individual, com itinerários
fixado pelo poder público.
B) Transporte público coletivo: serviço público de
transporte de passageiros acessível a toda a população
mediante pagamento individualizado, com itinerários e
preços fixados pelo poder público.
C) Transporte público individual: serviço remunerado de
transporte de passageiros aberto ao público, por
intermédio de veículos de aluguel, para a realização de
viagens individualizadas, com preços fixados pelo poder
público.
D) Transporte público individual: serviço remunerado de
transporte de passageiros aberto ao público, por
intermédio de veículos de aluguel, para a realização de
viagens individualizadas, com tabela-base de preços
fixados pelo poder público, reajustada anualmente.

Questão 45
De acordo com a Lei Federal nº 12.587/2012, que institui a
Política Nacional de Mobilidade Urbana, relacione
adequadamente as colunas a seguir.
1. Transporte urbano.
2. Mobilidade urbana.
3. Acessibilidade.
4. Modos de transporte motorizado.
5. Modos de transporte não motorizado.
( ) Condição em que se realizam os deslocamentos de
pessoas e cargas no espaço urbano.
( ) Conjunto dos modos e serviços de transporte público e
privado utilizados para o deslocamento de pessoas e
cargas nas cidades integrantes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana.
( ) Facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a
todos autonomia nos deslocamentos desejados,
respeitando-se a legislação em vigor.
( ) Modalidades que se utilizam do esforço humano ou
tração animal.
( ) Modalidades que se utilizam de veículos automotores.
A sequência está correta em
A) 3, 1, 2, 5, 4.
B) 2, 1, 3, 5, 4.
C) 5, 4, 2, 3, 1.
D) 4, 5, 3, 1, 2.

CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO (M)

Questão 47
De acordo com a Lei Federal nº 12.587/2012, que institui a
Política Nacional de Mobilidade Urbana, assinale a
alternativa correta, sobre as classificações dos serviços de
transporte urbano, em relação à característica do serviço.
A) Público, privado.
B) Coletivo, individual.
C) De passageiros, de cargas.
D) Motorizados, não motorizados.

Questão 48
A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui como um
de seus objetivos proporcionar melhoria nas condições
urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à
mobilidade. Sobre o transporte público coletivo, assinale a
alternativa correta.
A) As tarifas de remuneração de prestação de serviço de
transporte público coletivo são fixadas pelo poder
público em lei própria.
B) Todo o valor da tarifa de transporte público deve ser
cobrado ao usuário, não havendo pagamento por parte
do poder público, a fim de não onerar os cofres públicos.
C) O preço público cobrado do usuário pelo uso do
transporte público coletivo denomina-se tarifa de
remuneração de prestação de serviço de transporte
público coletivo, e não deve sofrer alterações no prazo
mínimo de três anos.
D) Os reajustes das tarifas de remuneração da prestação do
serviço devem observar a periodicidade mínima
estabelecida pelo poder público delegante no edital e no
contrato administrativo e, ainda, incluir a transferência
de parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das
empresas aos usuários.
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Questão 49
A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui como um
de seus objetivos proporcionar melhoria nas condições
urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à
mobilidade. Sobre o transporte público coletivo, assinale a
alternativa correta.
A) Em municípios com mais de 15.000 habitantes deve ser
elaborado o Plano de Mobilidade Urbana.
B) O operador do serviço não pode realizar descontos nas
tarifas ao usuário, sob pena de anulação do contrato
público.
C) No Brasil, é exigida a elaboração do Plano de Mobilidade
Urbana apenas nas capitais dos Estados e no Distrito
Federal.
D) O operador do serviço, por sua conta e risco e sob
anuência do poder público, pode realizar descontos nas
tarifas ao usuário.

Questão 50
De acordo com a Lei Federal nº 12.587/2012, que institui a
Política Nacional de Mobilidade Urbana, analise as
infraestruturas de mobilidade urbana a seguir.
I. Vias e demais logradouros públicos, inclusive
metroferrovias, hidrovias e ciclovias.
II. Estacionamentos.
III. Terminais, estações e demais conexões.
IV. Pontos para embarque e desembarque de passageiros e
cargas.
V. Sinalização viária e de trânsito.
VI. Equipamentos e instalações.
VII. Instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de
taxas e tarifas e difusão de informações.
Estão corretas as alternativas
A) I e V, apenas.
B) I, IV e V, apenas.
C) I, II, III, IV, V, VI e VII.
D) II, III, IV e VII, apenas.

CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO (M)
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INSTRUÇÕES
1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, de corpo transparente, de

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

preferência de ponta grossa. Todos os demais objetos devem ser colocados na embalagem não reutilizável fornecida
pelo Fiscal de Aplicação, inclusive aparelho celular desligado e carteira com documentos e valores em dinheiro. Não é
permitida a comunicação entre os candidatos, o empréstimo de material, nem a utilização de máquinas calculadoras
e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha
ou corretivo. Especificamente não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento,
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, fone de ouvido, pendrive, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, carteiras e etc.
O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha é de 4 (quatro) horas para o turno da manhã e da tarde.
Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas e para a Folha de Textos
Definitivos.
Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção
de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova.
O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior e Nível
Médio. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de
Provas contém o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os
dados constantes no Cartão de Respostas e na Folha de Textos Definitivos, se for o caso, que lhe foram fornecidos
estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha qualquer
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação.
As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de
Resposta (Prova Objetiva) e a Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva), apenas para os cargos de Nível Superior,
devidamente assinados no local indicado.
Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas.
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
Não é permitida a anotação de quaisquer informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de
inscrição ou em qualquer meio.
Após identificado e acomodado na sala, o candidato somente poderá ausentar-se 90 (noventa) minutos após o início
das provas; contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas. O candidato somente poderá retirar-se do local
de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário
previsto para o seu término.
Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação
da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de
Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação e pelo Coordenador da Unidade.

RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h do dia subsequente ao da realização das provas escritas objetivas de
múltipla escolha (segunda-feira).
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no
link correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com
acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto
Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente
ao Concurso Público.

