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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Beleza ou paciência 

 

Outro dia vi, talvez no meu Face, esta frase: “Quando tudo 
dá certo, a gente diz ´Beleza!’. Quando dá errado, se diz 
´Paciência!`.” Como tantas dessas frases soltas na rede social, 
essa me pareceu divertida e verdadeira. Outras, muitíssimas, 
são bem tolas, sem fundamento, preconceituosas ou ainda 
arrastando, depois de mais de um mês, as disputas e insultos 
políticos. 

Sim, quando dá certo, a gente fica tranquilo, ou eufórico, 
dá graças a Deus (um amigo médico reclamou: “Agradecem a 
Deus, está certo, mas e nós, médicos, em geral só nos citam em 
participações fúnebres”). Há quem agradeça, mas enfim... Deus 
ajudou, quando nos salvamos, Deus quis quando alguém amado 
morre. Somos simplistas talvez para aguentar a montanha-russa 
da vida. 

Sempre tive pouca paciência, sobretudo para aprender 
coisas. Fui uma estudante esquisita, eu acho, sabendo muita 
coisa, porque lia loucamente, e ignorando outras, básicas, por 
falta de capacidade ou paciência para me concentrar. O bom 
professor de matemática que me deu aulas particulares anos a 
fio certo dia disse a meu pai, constrangido: “Doutor Arthur, a sua 
filha é muito inteligente, mas comigo não aprende mesmo. Eu 
explico, explico, ela fica me olhando com aquele jeito meio 
distraído, e vejo que, de verdade... não entendeu nada”. 

Outro professor, já na faculdade, brincava dizendo que eu 
aprendia “pra trás”, isto é, se não pegava logo pela intuição, já 
desistia do esforço de aprender. Sonhadora e preguiçosa, eu 
não queria saber quantos metros de trilhos tantos operários 
fariam em tantas horas, ou quantas maçãs caberiam num cesto 
se... Ali não valiam nem “beleza”, nem “paciência”. 

Escrevi na coluna passada, mais uma vez, da minha paixão 
inata pelas palavras. Vai daí que também implico com algumas: 
por exemplo, atualmente, “empoderamento” e “feminicídio”. 
Elas são ruins? Não valem? Até que são boas, até que valem 
porque todos entendem, mas sobretudo “feminicídio” é de 
matar e provoca minha maior impaciência. Dói nos ouvidos. 
“Homicídio” não bastaria porque se liga a homem? Que 
pobreza. Assim, no populismo atual por este grande mundo, 
não basta dizer “o homem às vezes sabe ser genial” porque isso 
não incluiria as mulheres? Não se atina com o fato bem simples 
da linguagem segundo o qual “homem” é agenérico, refere-se à 
criatura da raça humana... Como quando dizemos “presidente” 
de uma empresa, caso seja mulher, não precisamos criar o 
termo “presidenta” (ou “presidanta”)... 

Eu sei que língua é um ser vivo, que se modifica segundo 
fato social que é, e que isso independe, em geral, da atuação de 
uma ou mais pessoas. Possivelmente, nas gírias diversas, 
alguma celebridade usando um termo ou interjeição, ou mesmo 
gesto (que é linguagem), vai criar uma momentânea onda de 
imitadores. Logo passa. Mas a língua em si, essa fascinante 
criatura viva, bela e atroz, poética e cruel, ou inócua e obtusa, 
merecia ser dispensada dessa invasão de feminicídios e 
empoderamentos, e mais outros da sua turma. Implicância 

minha, impaciência? Provavelmente. Ainda bem que, como já 
disse e repito, sendo ela um ser vivo e livre, não precisa da 
minha simpatia ou implicância para continuar. 

(LUFT, Lya. Beleza ou paciência. Disponível em: https://gauchazh 
.clicrbs.com.br/colunistas/lyaluft/noticia/2019/01/beleza-ou-

paciencia-cjqssri5200ox01ukmjc1waj3.html. Acesso em: 27/08/2019.) 

 

Questão 01 
Lya Luft recorre à “beleza” e à “paciência” para nos fazer 
refletir sobre a língua e a sociedade. Com base no texto 
lido, analise as afirmativas a seguir. 
I. Esse texto é considerado uma crônica.  
II. A autora revela ser uma pessoa conservadora diante da 

Língua Portuguesa.  
III. O trecho “Outro professor, já na faculdade, (...)” (4º§) 

mostra a passagem do tempo na narrativa.  
IV. A palavra “feminicídio” é valorizada e necessária, pois 

“homicídio” se liga a homem.  
V. O emprego das palavras “empoderamento” e “feminicídio” 

pela sociedade comprovam que a língua é um ser vivo.  
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, III e V. 
B) I, II e III.  
C) II, III e V. 
D) II, III e IV. 
 

Questão 02  
“Sempre tive pouca paciência, sobretudo para aprender 
coisas. Fui uma estudante esquisita, eu acho, sabendo 
muita coisa, porque lia loucamente, e ignorando outras, 
básicas, por falta de capacidade ou paciência para me 
concentrar.” (3º§) Assinale a alternativa em que as 
palavras destacadas pertencem, respectivamente, a 
mesma classe gramatical de “sempre” e “loucamente”. 
A) Atualmente, a violência gera insegurança. 
B) Cândido era um menino feliz e muito educado. 
C) A educação brasileira vai melhorar, certamente. 
D) Agora, moro longe da escola, por isso ando rapidamente. 
 

Questão 03  
Em “O bom professor de matemática que me deu aulas 
particulares anos a fio certo dia disse a meu pai, constrangido: 
‘Doutor Arthur, a sua filha é muito inteligente, mas comigo não 
aprende mesmo. Eu explico, explico, ela fica me olhando com 
aquele jeito meio distraído, e vejo que, de verdade... não 
entendeu nada’.” (3º§), sobre o pronome destacado “me”, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. É do caso reto, pois desempenha a função de sujeito da 

oração. 
II. É do caso oblíquo, pois desempenha a função de 

complemento verbal. 
III. É o objeto indireto do verbo “deu”. 
IV. É o objeto direto do verbo “deu”. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
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Questão 04 
Em “Outras, muitíssimas, são bem tolas, sem fundamento, 
preconceituosas ou ainda arrastando, depois de mais de um 
mês, as disputas e insultos políticos.” (1º§), a palavra 
destacada é considerada um:  
A) Adjetivo empregado no grau superlativo. 
B) Substantivo empregado no grau aumentativo absoluto. 
C) Advérbio empregado no grau superlativo absoluto analítico. 
D) Advérbio empregado no grau superlativo absoluto sintético.  
 

Questão 05  
Lya Luft conclui o texto dizendo que “Mas a língua em si, 
essa fascinante criatura viva, bela e atroz, poética e cruel, 
ou inócua e obtusa, merecia ser dispensada dessa invasão 
de feminicídios e empoderamentos, e mais outros da sua 
turma”. As palavras destacadas podem ser substituídas, 
respectivamente, sem que haja alteração de sentido, por 
A) feroz e serena. 
B) mansa e serena. 
C) feroz e inofensiva.  
D) mansa e inofensiva. 
 

Questão 06 
Considerando o gênero dos substantivos, que podem ser 
biformes ou uniformes, relacione adequadamente as 
colunas a seguir. 
1. Epiceno. 
2. Comum de dois gêneros. 
3. Sobrecomum. 
(     ) Estudante. 
(     ) Mês. 
(     ) Maçã. 
(     ) Feminicídio. 
(     ) Criatura. 
  

A sequência está correta em 
A) 2, 3, 2, 3, 3.  
B) 1, 2, 3, 2, 3.  
C) 1, 3, 2, 2, 3.  
D) 2, 3, 3, 3, 3.  
 

Questão 07  
“Assim, no populismo atual por este grande mundo, não basta 
dizer ‘o homem às vezes sabe ser genial’ porque isso não 
incluiria as mulheres?” (5º§) Sobre a ocorrência ou não da 
crase, analise as afirmativas a seguir. 
I. Prefiro isto aquilo. 
II. Eu me dirigi à aluna daquela sala. 
III. Esta camisa é igual a que comprei. 
IV. Todos, à exceção de Paulo, compareceram. 
Estão corretamente grafadas apenas as afirmativas 
A) I e III. 
B) I e IV.  
C) II e IV. 
D) II e III. 
 
 
 

Questão 08 
Em “Doutor Arthur, a sua filha é muito inteligente, mas comigo 
não aprende mesmo. Eu explico, explico, ela fica me olhando 
com aquele jeito meio distraído, e vejo que, de verdade... não 
entendeu nada.” (3º§), é correto afirmar que o termo 
destacado é: 
A) Um aposto, que é acessório e cuja função é identificar o 

nome de quem fala. 
B) Um aposto, que é acessório e cuja função é identificar o 

nome de quem se fala. 
C) Um vocativo, que é dependente, ou seja, faz parte tanto 

do sujeito quanto do predicado. 
D) Um vocativo, que é independente, ou seja, não faz parte 

nem do sujeito nem do predicado. 
 

Questão 09  
No trecho “Sempre tive pouca paciência, sobretudo para 
aprender coisas.” (3º§), se o verbo destacado for conjugado 
no pretérito mais-que-perfeito do indicativo, a escrita 
correta seria: 
A) Sempre teve pouca paciência, sobretudo para aprender 

coisas.  
B) Sempre tinha pouca paciência, sobretudo para aprender 

coisas. 
C) Sempre tivera pouca paciência, sobretudo para aprender 

coisas. 
D) Sempre tivesse pouca paciência, sobretudo para aprender 

coisas. 
 

Questão 10  
Considerando o emprego da palavra destacada em “Eu sei que 
língua é um ser vivo, que se modifica segundo fato social que 
é, e que isso independe, em geral, da atuação de uma ou mais 
pessoas”. (6º§), é correto afirmar que trata-se de um 
elemento coesivo que: 
A) Faz referência à língua. 
B) Retoma tudo o que foi dito. 
C) Faz referência a um ser vivo. 
D) Faz referência à pessoa que fala, no caso, o “eu”. 
 

Questão 11 
O hardware de um sistema computacional se refere à parte 
física, responsável pela comunicação entre os dispositivos 
que compõem um microcomputador. Sobre o hardware de 
um computador, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) As memórias RAM são utilizadas apenas para leitura de 

dados. 
B) HDs são responsáveis por armazenamento de informações 

de forma não volátil. 
C) AGP é um slot presente no hardware exclusivo para 

instalação de placas de vídeo. 
D) O protocolo USB (Universal Serial Bus) possibilita inserir 

novos hardwares através da tecnologia plug and play sem 
a necessidade de reiniciar o sistema. 
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Questão 12 
Memórias são dispositivos capazes de armazenar 
informações em formato digital, utilizando unidades binárias 
denominadas bits. É correto afirmar que Memória Cache é 
um tipo de memória: 
A) Não volátil, apagável através de luz ultravioleta. 
B) Volátil de alta velocidade, que opera junto ao processador. 
C) Volátil, responsável pelo acesso de dados utilizados por 

programas. 
D) Não volátil, responsável pela inicialização de um sistema 

operacional. 
 
Considere a tabela referente a uma lista de compras para 
uma festa de aniversário para responder às questões 13 e 
14. 

 

 
 

Questão 13 
Em D8 pretende-se saber o valor total gasto. A fórmula, a 
ser utilizada é:  
A) = MED (D3:D7). 
B) = SOMA (D3:D7). 
C) = MÉDIA (D3:D7). 
D) = MÁXIMO (D3:D7). 
 

Questão 14 
Em D8 pretende-se saber o valor médio gasto. A fórmula, a 
ser utilizada é:  
A) = MED (D3:D7). 
B) = SOMA (D3:D7). 
C) = MÉDIA (D3:D7). 
D) = MÁXIMO (D3:D7). 
 

Questão 15 
Banco de dados são conjuntos de dados relacionados e 
acessíveis. Seu objetivo é registrar e guardar informações 
importantes que poderão ser acessadas quando necessário. 
Sobre banco de dados, é INCORRETO afirmar que: 
A) Chaves primárias podem ser copiadas ou duplicadas. 
B) Uma chave estrangeira representa relacionamento entre 

tabelas. 
C) É possível ter mais de uma, ou nenhuma, chave estrangeira 

em uma tabela. 
D) Nenhum dos atributos que formam uma chave primária 

poderá conter um valor nulo em um registro.  
 
 
 
 

Questão 16 
Uma matriz A de ordem três tem determinante igual a 6. 
Multiplicando a matriz A por 2 e, ainda, multiplicando a 

segunda coluna da matriz A por ,
2
1 o valor do 

determinante da nova matriz passa a ser: 
A) 2. 
B) 6. 
C) 12. 
D) 24. 
 

Questão 17 
Sabe-se que o resto da divisão do polinômio P(x) = –x4 + 3x3 
+ 2x2 – x + a por x + 2 é 8. Assim, é correto afirmar que o 
valor de a em P(x) é: 
A) 8. 
B) 18. 
C) 28. 
D) 38. 
 

Questão 18 
Domingo à noite, João, organizando sua grade de estudo 
para o dia seguinte, segunda-feira, disse: amanhã, ou 
estudarei Direito Constitucional ou estudarei Direito 
Administrativo. A negação da proposição apresentada por 
João é: 
A) Amanhã não estudarei Direito Constitucional e não 

estudarei Direito Administrativo. 
B) Amanhã, se estudar Direito Constitucional, então não 

estudarei Direito Administrativo. 
C) Amanhã, ou não estudarei Direito Constitucional, ou não 

estudarei Direito Administrativo. 
D) Amanhã estudarei Direito Constitucional se, e somente 

se, estudar Direito Administrativo. 
 

Questão 19 
No cubo ABCDEFGH considere o triângulo ACH. A medida 

do ângulo CĤA (ângulo formado pelos lados AH e CH e 
vértice H) é, em graus:  
 

 
A) 30. 
B) 45. 
C) 60. 
D) 90. 
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Questão 20 
Considere o sistema de equações nas incógnitas x, y, z e w. 

{

x + y – 3z + w = –2
–x + y + z – 3w = –6
2x – 3y + 2z + w = 4

– x + 2y + z + 2w = 10

 

A soma x + y + z + w é: 
A) 4. 
B) 6. 
C) 8. 
D) 10. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 21 
Na hipótese de o Consórcio AGIR vir a celebrar parceria 
público-privada, nos termos da Lei nº 11.079/04, é correto 
afirmar que: 
A) A duração do contrato deve ser superior a 35 anos. 
B) A duração do contrato não deve ser superior a 10 anos. 
C) A contratação não pode ter valor inferior a R$ 20.000.000,00. 
D) A contratação não pode ter valor inferior a R$ 10.000.000,00. 
 

Questão 22  
Por interpretação da Constituição Federal, os princípios 
expressos da Administração Pública: 
A) Aplicam-se aos consórcios públicos constituídos como 

pessoas jurídicas de direito público. 
B) Apenas se aplicam às entidades da administração indireta 

dos entes federativos consorciados. 
C) Aplicam-se parcialmente aos consórcios públicos constituídos 

como pessoas jurídicas de direito público. 
D) Não se aplicam aos consórcios públicos constituídos 

como pessoas jurídicas de direito público. 
 

Questão 23  
A Lei nº 8.078/1990 estabelece os direitos básicos do 
consumidor, dentre os quais NÃO se inclui expressamente: 
A) A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão obrigatória do ônus da prova, a seu favor, no 
processo civil, quando for verossímil a alegação. 

B) A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 
provocados por práticas no fornecimento de produtos e 
serviços considerados perigosos ou nocivos. 

C) A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, 
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como 
contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no 
fornecimento de produtos e serviços. 

D) O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com 
vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e 
morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a 
proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. 

 
 
 
 
 

Questão 24  
Nos termos da Lei nº 10.098/2000, na gestão dos serviços, 
o Consórcio Público AGIR deve considerar como barreiras 
urbanísticas à plena acessibilidade, as existentes:  
A) Nas formas de comunicação e de tecnologia da informação 

local. 
B) Nos sistemas e meios de transportes que ligam o núcleo 

urbano. 
C) Nos edifícios públicos e privados localizados no espaço 

urbano.  
D) Nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao 

público ou de uso coletivo. 
 

Questão 25   
Conforme dispõe a Lei nº 11.079/04, por ser uma pessoa 
jurídica de direito público, o Consórcio Público AGIR integra: 
A) A administração pública indireta de todos os entes 

consorciados. 
B) A administração pública indireta do ente federativo 

gestor do consórcio.  
C) O conjunto de órgãos da administração pública direta dos 

entes consorciados. 
D) O conjunto de entidades administrativas do Estado-membro 

a que pertence o consórcio.  
 

Questão 26  
Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o direito 
de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação 
de um produto caduca em: 
A) Trinta dias, em face de serviços prestados pela Administração 

Pública. 
B) Trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de 

produtos duráveis. 
C) Noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e 

de produtos duráveis. 
D) Noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e 

de produtos não duráveis. 
 

Questão 27  
Por força da Lei de Acesso à Informação, o Consórcio 
Público AGIR deve obedecer à seguinte diretriz: 
A) Observância do sigilo como preceito geral e da publicidade 

como exceção. 
B) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência 

na administração pública. 
C) Divulgação de informações de interesse público, após 

prévia e expressa solicitação. 
D) Utilização exclusiva de meios de comunicação viabilizados 

pela tecnologia da informação. 
 

Questão 28  
Nos termos da Lei nº 8.666/93, a concessão de serviços 
públicos, realizada por um consórcio público, deve ser 
contratada mediante licitação na modalidade: 
A) Pregão. 
B) Convite. 
C) Concorrência. 
D) Tomada de preços. 



Ħ 

 

6 

CONCURSO PÚBLICO – AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR 

CARGO: ENGENHEIRO SANITARISTA (T) 

Questão 29  
Nos termos expressos da Lei nº 11.445/2007, que 
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, 
é correto afirmar que: 
A) Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de 

saneamento básico. 
B) Considera-se localidade de pequeno porte os aglomerados 

rurais de até 30.000 habitantes. 
C) O esgotamento sanitário abrange a coleta do lixo originário 

da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.  
D) A prestação regionalizada define-se como a ampliação 

progressiva do acesso a saneamento para todos os 
domicílios. 

 

Questão 30  
Por força da Lei nº 13.460/17, o bom atendimento ao 
usuário pressupõe: 
A) Autenticação de documentos por meio dos Cartórios de 

Notas e Registros. 
B) Atendimento pela ordem de chegada, vedado o atendimento 

por agendamento. 
C) Urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no 

atendimento aos usuários. 
D) Formalidades e exigências, ainda que o custo econômico 

seja superior ao risco envolvido. 
 

Questão 31 
De acordo com a legislação sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, compete ao Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA), EXCETO: 
A) Estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais 

de controle da poluição por veículos automotores, 
aeronaves e embarcações, mediante audiência dos 
Ministérios competentes. 

B) Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao 
controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente 
com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 
principalmente os hídricos. 

C) Estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e 
critérios para o licenciamento de atividades efetivas ou 
potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos 
Estados e supervisionado pelo IBAMA. 

D) Cobrar a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 
(TCFA), cujo fato gerador é o exercício regular do Poder 
de Polícia para controle e fiscalização das atividades 
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos 
naturais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 32 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê a prevenção e a 
redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática 
de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de 
instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da 
reutilização dos resíduos sólidos e a destinação ambientalmente 
adequada dos rejeitos. São objetivos da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, EXCETO: 
A) Redução do volume e da periculosidade dos resíduos 

perigosos. 
B) Prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, 

para produtos reciclados e recicláveis. 
C) Adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias 

limpas como forma de minimizar impactos dos rejeitos 
radioativos. 

D) Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento 
dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos. 

 

Questão 33 
O Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, regulamenta 
a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as 
Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, e dá outras 
providências. De acordo com o referido decreto, analise os 
conceitos a seguir. 
I. Sistema de abastecimento de água: instalação composta 

por conjunto de infraestruturas, obras civis, materiais e 
equipamentos, destinada à produção e à distribuição 
canalizada de água potável para populações, sob a 
responsabilidade do Poder Público. 

II. Água potável: água para consumo humano, cujos 
parâmetros microbiológicos, físicos e químicos atendam 
ao padrão de potabilidade estabelecido pelas normas da 
Secretaria de Saúde Municipal. 

III. Prestação de serviço público de saneamento básico: 
conjunto dos serviços públicos de manejo de resíduos 
sólidos, de limpeza urbana, de abastecimento de água, 
de esgotamento sanitário e de drenagem e manejo de 
águas pluviais, bem como infraestruturas destinadas 
exclusivamente a cada um destes serviços. 

IV. Ligação predial: derivação da água da rede de 
distribuição ou interligação com o sistema de coleta de 
esgotos por meio de instalações assentadas na via 
pública ou em propriedade privada até a instalação 
predial. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) III e IV. 
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Questão 34 
A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente. Para imposição e 
gradação da penalidade, a autoridade competente observará: 
A) A gravidade do fato, tendo em vista o local que foi 

praticado o crime. 
B) A situação econômica do infrator, no caso de prestação 

de serviços à comunidade. 
C) Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da 

legislação de interesse ambiental. 
D) O arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea 

reparação do dano, ou limitação significativa da degradação 
ambiental causada. 

 

Questão 35 
“Nas Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), o tratamento 
terciário, no caso de esgotos sanitários, visa remover, 
principalmente, os seguintes elementos: _____________ e 
____________. Quando necessária, a desinfecção geralmente 
é efetuada com o uso de cloro e dos métodos: ____________ 
e ____________.” Assinale a alternativa que completa correta 
e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) nitrogênio / fósforo / ozônio / radiação ultravioleta 
B) enxofre / cobre / ácido sulfúrico / radiação infravermelha 
C) carbono / hidrogênio / ácido prússico / cloridrato de amônia 
D) mercúrio / manganês / peróxido de oxigênio / hidróxido 

de potássio 
 

Questão 36 
Considerando o Decreto nº 5.440/2005, analise afirmativas 
a seguir. 
I. “O responsável pelo sistema de abastecimento de água 

para consumo humano, ao realizar programas de 
manobras na rede de distribuição, que, excepcionalmente, 
possam submeter trechos a pressões inferiores a 
atmosférica, deverá comunicar essa ocorrência à 
autoridade de saúde pública e à população que for 
atingida, com antecedência mínima de _____________, 
bem como informar as áreas afetadas e o período de 
duração da intervenção.” 

II. “Os órgãos e as entidades dos Estados, Municípios, Distrito 
Federal e Territórios e demais pessoas jurídicas, às quais 
este Decreto se aplica, deverão enviar as informações 
sobre a qualidade da água aos consumidores, no caso do 
relatório anual, até ______________ de cada ano.” 

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente 
as afirmativas anteriores. 
A) 15 dias / 07 de setembro 
B) 24 horas / 30 de junho 
C) 30 dias / 31 de dezembro 
D) 72 horas / 15 de março 
 
  
 
 
 

Questão 37 
“Coeficiente definido como a razão entre o volume de água 
escoado superficialmente e o volume de água precipitado. 
Pode ser relativo a uma chuva isolada ou a um intervalo de 
tempo em que chuvas ocorreram. Conhecendo este 
coeficiente para uma determinada chuva intensa de uma 
certa duração, pode-se aplicá-lo a outras precipitações de 

intensidades diferentes, desde que a duração seja a mesma. 
Esse coeficiente é muito utilizado para se prever a vazão de 
uma enchente provocada por uma chuva intensa.” A 
informação anterior se refere ao coeficiente: 
A) Adimensional de retardo. 
B) Psicrométrico modificado. 
C) De distribuição espacial da chuva. 
D) De escoamento superficial (run off). 
 

Questão 38 
Em relação às alternativas de disposição dos resíduos 
líquidos gerados nas Estações de Tratamento de Águas 

(ETAs) nas Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), é 
INCORRETO afirmar que: 
A) Dependendo da quantidade de resíduos líquidos gerados 

nas ETAs, estes poderão ser lançados diretamente na 
rede coletora de esgoto; porém, é necessário verificar a 
capacidade desta rede em atender o incremento de 
vazão que ocorrerá. 

B) Os resíduos líquidos decorrentes da lavagem dos filtros e 
limpeza dos decantadores de ETAs são encaminhados a 
um tanque de clarificação onde ocorre a separação das 
fases sólida e líquida, em geral com o uso de polímeros. 
A fase líquida é recirculada, enquanto o lodo resultante, 
via caminhão-tanque, pode ser encaminhado para uma 
ETE. 

C) Os resíduos gerados em ETAs caracterizam-se por 
apresentarem elevado teor de umidade, usualmente maior 
que 95% e, em geral, na forma fluida. Um dos principais 
objetivos do gestor desses resíduos deve ser a diminuição 
do seu volume, visando à diminuição dos custos de 
disposição final adequada, dos custos de transporte e dos 
riscos de poluição ambiental e infringência da legislação. 

D) O estabelecimento de critérios e padrões de qualidade 
ambiental, assim como as normas relativas ao uso e 
manejo de recursos ambientais, na legislação ambiental, 
além do desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias 
orientadas para o uso racional de recursos ambientais, 
praticamente reduziu a zero a geração de resíduos nas 

ETAs, fazendo com que apenas as ETEs sejam motivo de 
preocupação dos legisladores e dos órgãos de controle. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ħ 

 

8 

CONCURSO PÚBLICO – AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR 

CARGO: ENGENHEIRO SANITARISTA (T) 

Questão 39 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. O chorume originado em um aterro sanitário poderá ser 

recirculado para o interior da massa de resíduos (com o 
objetivo de manter o grau de umidade necessário ao 
processo de decomposição dos resíduos orgânicos), para 
hidratar as vias internas ou, ainda, ser encaminhado 
para Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) em 
condições especiais e desde que estas suportem a carga 
adicional representada pelo chorume sem prejudicar 
seu processo de tratamento.  

II. Para construir em área de aterro sanitário, é preciso um 
cuidado especial. Devido à composição altamente 
heterogênea dos resíduos, por maiores que tenham sido 
os cuidados prévios tomados na operação, é possível a 
ocorrência de recalques elevados, o que pode dificultar 
e onerar as construções nesses locais. Um aterro 
sanitário pode sofrer recalques durante décadas. Outro 
problema decorre das mudanças das características de 
resistência e compressibilidade que ocorrem com a 
massa de resíduos, ao longo do tempo, devido aos 
processos de degradação química e biológica. 

III. Para que seja possível a recuperação energética do 
biogás, um aterro sanitário deverá contar com sistema 
de impermeabilização superior destinado a evitar a fuga 
do biogás para atmosfera. A cobertura superior dos 
aterros sanitários, normalmente, é feita apenas com 
argila compactada.  

IV. O biogás produzido em aterros sanitários é composto de 
vários gases, principalmente amônia (NH3) e monóxido 
de carbono (CO), que, juntos, constituem, aproximadamente, 
99% de seu total. 

V. Conforme a Resolução CONAMA nº 404/2008, a 
apresentação de projeto de encerramento, recuperação 
e monitoramento da área degradada pelo(s) antigo(s) 
lixão(ões) e proposição de uso futuro da área, com seu 
respectivo cronograma de execução, está entre 
condições, critérios e diretrizes que deverão ser exigidos 
no licenciamento ambiental dos aterros sanitários de 
pequeno porte. 

VI. De acordo com a Resolução CONAMA nº 9.605/1998 e o 
Decreto nº 237/1997, dependerá de elaboração de 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo 
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), a serem 
submetidos à aprovação do órgão ambiental municipal 
competente, e do CONAMA em caráter normativo, o 
licenciamento de atividades modificadoras do meio 
ambiente, tais como aterros sanitários, processamento 
e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos, troncos 
coletores e emissários de esgotos sanitários, obras 
hidráulicas para exploração de recursos hídricos.   

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. 
 

Questão 40 
Para transformar a água bruta em água potável para 
consumo humano, as Estações de Tratamento de Água 
(ETAs) utilizam, dentre vários processos, a coagulação. 
Quais são os principais coagulantes utilizados?  
A) Sais de ferro e alumínio. 
B) Hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio. 
C) Trinitrotolueno e diclorodifeniltricloroetano.  
D) Peróxido de oxigênio, ácido sulfídrico e ácido pícrico. 
 

Questão 41 
Os vários processos de tratamento de esgoto resultam em 
produtos finais com diferentes cargas orgânicas e diversas 
quantidades de agentes patogênicos que podem ser 
perigosos ao ser humano e animais. Qual destes agentes 
patogênicos apresenta tempo máximo de sobrevivência do 
lodo oriundo de tratamento de esgoto quando disposto no 
solo?  
A) Vírus. 
B) Bactérias.  
C) Ovos de helmintos. 
D) Cistos de protozoários. 
 

Questão 42 
As afirmações encontram-se de acordo com a Resolução 
CONAMA nº 430/2011, EXCETO: 
A) O órgão ambiental competente poderá, mediante análise 

técnica fundamentada, autorizar o lançamento de 
efluentes em desacordo com as condições e padrões 
estabelecidos nesta Resolução.  

B) Apenas nas águas de classe especial (assim enquadradas 
conforme a Resolução CONAMA nº 357/2005) é 
autorizado o lançamento de efluentes ou disposição de 
resíduos domésticos, agropecuários, de aquicultura, 
industriais e de quaisquer outras fontes poluentes, desde 
que tratados. 

C) Na zona de mistura serão admitidas concentrações de 
substâncias em desacordo com os padrões de qualidade 
estabelecidos para o corpo receptor, desde que não 
comprometam os usos previstos para o mesmo. A 
extensão e as concentrações de substâncias na zona de 
mistura deverão ser objeto de estudo, quando 
determinado pelo órgão ambiental competente, às 
expensas do empreendedor responsável pelo lançamento. 

D) O órgão ambiental competente poderá, quando a vazão 
do corpo receptor estiver abaixo da vazão de referência, 
estabelecer restrições e medidas adicionais, de caráter 
excepcional e temporário, aos lançamentos de efluentes 
que possam, dentre outras consequências, acarretar 
efeitos tóxicos agudos ou crônicos em organismos 
aquáticos, assim como inviabilizar o abastecimento das 
populações. O órgão ambiental competente poderá, a 
qualquer momento, mediante fundamentação técnica, 
acrescentar outras condições e padrões para o 
lançamento de efluentes, ou torná-los mais restritivos, 
tendo em vista as condições do corpo receptor. 
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Questão 43 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. A ABNT NBR 10.004 classifica os resíduos sólidos quanto 

aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde 
pública, para que possam ser gerenciados adequadamente. 
Os resíduos radioativos não são objeto desta Norma, pois 
são de competência exclusiva da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear.  

II. De acordo com a ABNT NBR 10.004, resíduos sólidos são 
aqueles nos estados sólido, que resultam de atividades 
de origem industrial, doméstica, comercial, de serviços e 
de varrição. Ficam excluídos nesta definição lodos 
provenientes de sistemas de tratamento de água. 

III. Segundo a ABNT NBR 10.004, os resíduos gerados nas 
estações de tratamento de esgotos domésticos e os 
resíduos sólidos domiciliares, excetuando-se os originados 
na assistência à saúde da pessoa ou animal, não serão 
classificados segundo os critérios de patogenicidade.  

IV. De acordo com a ABNT NBR 12.218 deve ser preparado 
o manual de operação, controle e manutenção, 
incluindo as condições de operação normal e de 
emergência, os procedimentos para isolamento dos 
setores de manobra, as operações, medição, detecção de 
vazamentos e controle de perdas nos setores de 
medição, os ensaios de estanqueidade, os 
procedimentos de desinfecção, de manutenção e de 
controle, e outras informações importantes. 

V. De acordo com a ABNT NBR 12.218, o setor de medição 
deve, preferencialmente, abranger consumidores da 
mesma categoria residencial, comercial ou industrial. 
Não deve ser necessário fechar mais de 100 válvulas 
para isolar um setor de medição. A extensão máxima da 
rede abrangida pelo setor de medição é de 50 km. 

VI. De acordo com a ABNT NBR 12.218, em comunidades 
com demanda total inferior a 50 l/s, pode-se dispensar a 
instalação de hidrantes na rede, devendo existir um 
ponto de tomada junto ao reservatório para alimentar 
carros-pipa para combate a incêndio. Em comunidades 
com demanda total superior a 50 l/s devem ser definidos 
pontos significativos para combate a incêndio, mediante 
consulta ao corpo de bombeiros, e localizar as áreas de 
maior risco de incêndio. Os hidrantes devem ser 
separados pela distância máxima de 600 m, contada ao 
longo dos eixos das ruas. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, III e VI. 
B) II, III e V. 
C) II, IV e V. 
D) I, II, IV e VI. 

 

 

 

 

 
 

Questão 44  
De acordo com o Anexo XX, da Portaria Consolidada nº 
5/2017, do Ministério da Saúde, é INCORRETO afirmar que: 
A) Toda água para consumo humano, fornecida 

coletivamente, deverá passar por processo de desinfecção 
ou cloração. As águas provenientes de manancial 
superficial devem ser submetidas a processo de filtração. 

B) A água potável deve estar em conformidade com o 
padrão organoléptico de potabilidade expresso. 
Recomenda-se que, no sistema de distribuição, o pH da 
água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5 e o teor máximo 
de cloro residual livre em qualquer ponto do sistema de 
abastecimento seja de 2 mg/L. 

C) O responsável pela solução alternativa coletiva de 
abastecimento de água deve requerer, junto à unidade 
do IBAMA mais próxima, autorização para o 
fornecimento de água tratada, após recolher a devida 
Taxa de Concessão Ambiental. A água proveniente de 
solução alternativa coletiva ou individual, para fins de 
consumo humano, deverá ser misturada com a água da 
rede de distribuição. 

D) Os responsáveis pelo controle da qualidade da água de 
sistemas ou soluções alternativas coletivas de 
abastecimento de água para consumo humano, supridos 
por manancial superficial e subterrâneo, devem coletar 
amostras semestrais da água bruta, no ponto de 
captação, para análise de acordo com os parâmetros 
exigidos nas legislações específicas, com a finalidade de 
avaliação de risco à saúde humana. 

 

Questão 45 
Entre os métodos de levantamentos topográficos altimétricos 
tem-se o nivelamento geométrico, que é usado para terrenos 
pouco movimentados e/ou para distâncias pequenas. Utiliza-
se do nível e da mira. Se executado em itinerário aberto, deve 
ser feito em seguida um contranivelamento para correção. A 
tolerância será de acordo com o instrumento utilizado. A 
precisão do nivelamento geométrico é em centímetros. 
Dentre os conceitos de nivelamento geométrico, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Visada de ré: se faz no RN ou num ponto de cota ou 

altitude desconhecida. 
(     ) Visada de vante: feita nos pontos de cota ou altitude a 

determinar e pode ser intermediária ou de mudança. 
(     ) Visada de vante intermediária: feita nos pontos visíveis 

do ponto em que estiver estacionado o nível, com 
exceção da última delas, que será denominada visada 
de vante de mudança. 

(     ) Visada de vante de mudança: efetuada no último ponto 
visível de uma determinada estação. Corresponde à 
visada a vante na próxima estação. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, V. 
B) F, V, V, F. 
C) F, F, F, F. 
D) V, F, F, V. 
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Questão 46 
O tempo de concentração (Tc) é o tempo que leva para que 
toda uma bacia comece a contribuir para a vazão de uma 
certa seção considerada. Considerando que Ta é o tempo 
que leva uma gota de água caindo em um ponto extremo 
da bacia até chegar ao vale de maior extensão (talvegue), 
e Ts é o tempo que leva uma gota de água para percorrer o 
vale da bacia de maior extensão (talvegue), é correto 
afirmar que: 
A) Tc = Ta + Ts 
B) Ta = Tc + Ts 
C) Ts = Ta + Tc 
D) Tc = Ta x Ts 
 

Questão 47 
De acordo com a Resolução CONAMA nº 001/86, o 
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA refletirá as 
conclusões do estudo de impacto ambiental e conterá, no 
mínimo, EXCETO: 
A) A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos 

ambiental da área de influência do projeto.  
B) Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e 

compatibilidade com as políticas setoriais, planos e 
programas governamentais.  

C) A caracterização da qualidade ambiental passada da área 
de influência, comparando as diferentes situações da 
adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a 
hipótese de sua não realização. 

D) A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e 
locacionais, especificando para cada um deles, nas fases 
de construção e operação a área de influência, as 
matérias-primas, a mão de obra, as fontes de energia, os 
processos e técnicas operacionais, os prováveis efluentes, 
emissões, resíduos de energia, os empregos diretos e 
indiretos a serem gerados.  

 

Questão 48 
Educação ambiental não-formal se refere às ações e práticas 
educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as 
questões ambientais e à sua organização e participação na 
defesa da qualidade do meio ambiente. O Poder Público, em 
níveis federal, estadual e municipal, incentivará, EXCETO: 
A) A participação de empresas do agronegócio, para a 

melhor relação entre agricultura e meio ambiente. 
B) A participação de empresas públicas e privadas no 

desenvolvimento de programas de educação ambiental 
em parceria com a escola, a universidade e as organizações 
não-governamentais. 

C) A difusão, por intermédio dos meios de comunicação de 
massa, em espaços nobres, de programas e campanhas 
educativas, e de informações acerca de temas relacionados 
ao meio ambiente. 

D) A ampla participação da escola, da universidade e de 
organizações não-governamentais na formulação e 
execução de programas e atividades vinculadas à 
educação ambiental não-formal. 

 

Questão 49 
O desempenho do tubo de PVC está intimamente relacionado 
com a temperatura de operação, cuja variação implica 
alterações de suas propriedades físicas. Uma queda na 
temperatura apresenta, como consequência, aumento da 
rigidez e da resistência à tração e, conjuntamente, diminuição 
da resistência ao impacto; elevando-se a temperatura, ao 
contrário, ocorre aumento da flexibilidade e da resistência ao 
impacto; porém, o tubo tem sua resistência à tração 
diminuída. O desempenho dos componentes em PVC 
utilizados em instalações prediais de água fria está relacionado 
com a temperatura da água transportada. Considerando que 
PS é a pressão de serviço; PN é a pressão nominal; e, Cs é o 
coeficiente de segurança, é correto afirmar que: 
A) PN = PS x Cs 
B) PS = PN x Cs 
C) Cs = 0,10 x (PN – PS) 
D) Cs = 0,4 x Pn + 0,6 x PS 
 

Questão 50 
De acordo com os conceitos de mecânica dos solos, mais 
precisamente sobre o estado do solo, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) Umidade é a relação entre o peso de água e o peso de 

sólidos. 
B) O grau de saturação é a relação entre o volume de vazios 

e o volume de água. Não é determinado diretamente, mas 
calculado. Varia de 0% a 100% (solo saturado). 

C) Porosidade é a relação entre o volume de vazios e o 
volume total. Indica a mesma coisa que o índice de vazios. 
Seus valores geralmente estão entre 30% e 70%. 

D) O peso específico da água, embora varie pouco com a 
temperatura, adota-se sempre como igual a 10 KN/m², a 
não ser em certos procedimentos de laboratório. 
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PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma Redação. 
 A resposta à Prova Discursiva (Redação) deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo 

transparente e de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas. 
 Deverão ser observados o limite mínimo de 20 (vinte) e máximo de 30 (tinta) linhas; a Prova Discursiva (Redação) terá o 

valor total de 10 (dez) pontos. 
 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva (Redação) em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não 

haver texto, de manuscrever em letra ilegível, bem como no caso de identificação em local indevido. 
 Para efeito de avaliação da Prova Discursiva (Redação) serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

(A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS 4,00 

ABORDAGEM DO TEMA E DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 

Neste critério serão avaliados: Pertinência de exposição relativa ao problema, à ordem de 

desenvolvimento proposto e ao padrão de resposta, conforme detalhamento a ser oportunamente 

publicado. 

(B) ASPECTOS MICROESTRUTURAIS 6,00 

Indicação de um erro para cada ocorrência dos tipos a seguir: 

1. Conectores (sequenciação do texto). 2. Correlação entre tempos verbais. 3. Precisão vocabular.          

4. Pontuação. 5. Concordância nominal e verbal. 6. Regência nominal e verbal. 7. Colocação pronominal.  

8. Vocabulário adequado ao texto escrito. 9. Ortografia. 10. Acentuação. 

OS ERROS TEXTUAIS OBEDECERÃO AOS CRITÉRIOS A SEGUIR: 

Número de erros Pontuação 

nenhum 6,00 

de 1 a 3 5,00 

de 4 a 10 4,00 

de 11 a 15 3,00 

de 16 a 20 2,00 

de 21 a 30 1,00 

acima de 30 0,00 

 
OBSERVAÇÕES QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO: 

 

1. Por linha efetivamente escrita, entende-se a linha com no mínimo duas palavras completas, 

excetuando-se preposições, conjunções e artigos. 

2. O padrão de resposta será divulgado com o resultado preliminar da Redação. 
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CONCURSO PÚBLICO – AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR 

CARGO: ENGENHEIRO SANITARISTA (T) 

Texto I 
 

 
Rios são alvo de descarte irregular (Créditos: Divulgação/Comusa.) 

 

(Disponível em: https://odiario.net/editorias/geral/saiba-como-fazer-a-sua-parte-no-dia-mundial-da-limpeza-urbana.) 

 

Texto II 
 

Lixo doméstico, problema global 
 

O lixo que produzimos ameaça o meio ambiente e a saúde do planeta. Saiba como se tornar mais sustentável e reduzir a 
produção de resíduos no dia a dia. 

Nos últimos 30 anos, a geração de resíduos nas cidades aumentou três vezes mais do que a população urbana. Atualmente, 
produzimos 1,4 bilhão de toneladas por ano, o que significa que cada um dos sete bilhões de habitantes do planeta é 
responsável por produzir mais de um quilo de lixo por dia. Isso gera um gasto médio de 25% do orçamento dos municípios com 
gestão de resíduos sólidos e faz do lixo um dos grandes desafios para a sustentabilidade global. 

Segundo dados do Panorama de Resíduos Sólidos 2017 da Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais), mesmo com todos os esforços de governos e iniciativa privada em 2017, das 214.868 de toneladas/dia 
de resíduos gerados, 196.050 toneladas não foram coletadas, ou seja, não tiveram o destino correto e provavelmente foram 
parar na rede pluvial, nos rios e nos mares. 

Além de prejudicar inúmeros biomas, o lixo marinho afeta a pesca e o turismo, trazendo prejuízos financeiros, e se estende 
para além dos territórios dos países produtores, espalhando-se por todos os oceanos. De acordo com a ISWA (International 
Solid Waste Association), é possível detectar partículas plásticas até em águas praticamente intocadas pelo ser humano. 
 

(Disponível em: https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/especial-publicitario/falando-de-sustentabilidade/noticia/2019/01/07/lixo-domestico-
problema-global.ghtml. Acesso em 05/09/2019.) 

 

Considerando os textos apresentados, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: 
 

Limpeza urbana: envolvimento e conscientização da população. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ħ 

 

13 

CONCURSO PÚBLICO – AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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CARGO: ENGENHEIRO SANITARISTA (T) 

REDAÇÃO 
 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

 
 
 

 



   



   



 

INSTRUÇÕES 

 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, de corpo transparente, de 

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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Não é permitida a anotação de quaisquer informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de 

inscrição ou em qualquer meio. 

8. 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.  

9. 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. 




