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INSTRUÇÕES

1. Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição. Confira, também, o cargo correspondente à sua inscrição.
Atenção: assine no local indicado.

2. Verifique se os dados impressos no Cartão-Resposta correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade,
comunique-a imediatamente ao Fiscal.

3. Não serão permitidos empréstimos de materiais, consultas e comunicação entre candidatos, tampouco o uso de livros e
apontamentos. Relógios, aparelhos eletrônicos e, em especial, aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados
no saco plástico fornecido pelo Fiscal. O não-cumprimento destas exigências ocasionará a exclusão do candidato deste
Processo Seletivo.

4. Aguarde autorização para abrir o Caderno de Prova. A seguir, antes de iniciar, confira a paginação.

5. Este Caderno de Prova contém 40 questões objetivas, em que há somente uma alternativa correta. Transcreva para
o Cartão-Resposta o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o retângulo correspondente com
caneta de tinta preta.

6. No Cartão-Resposta, anulam a questão: a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, as rasuras
e o preenchimento além dos limites do retângulo destinado para cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-
Resposta por erro de preenchimento.

7. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Fiscais.

8. A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta.

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde autorização para devolver, em separado,
o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devidamente assinados.

Transcreva abaixo as suas respostas, dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente esta parte.
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LINGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 3:

Texto I

Os resíduos gerados pelas indústrias, cidades e atividades agrícolas são sólidos ou líquidos, tendo um poten-
cial de poluição muito grande. Os resíduos gerados pelas cidades, como lixo, entulhos e produtos tóxicos são
carreados para os rios com a ajuda das chuvas. Os resíduos líquidos carregam poluentes orgânicos (que são
mais fáceis de ser controlados do que os inorgânicos, quando em pequena quantidade). As indústrias produzem
grande quantidade de resíduos em seus processos, sendo uma parte retida pelas instalações de tratamento da
própria indústria, que retêm tanto resíduos sólidos quanto líquidos, e a outra parte despejada no ambiente. No
processo de tratamento dos resíduos também é produzido outro resíduo chamado chorume, líquido que precisa
novamente de tratamento e controle. As cidades podem ser ainda poluídas pelas enxurradas, pelo lixo e pelo
esgoto.
Enfim, a poluição das águas pode aparecer de vários modos, incluindo a poluição térmica, que é a descarga de
efluentes a altas temperaturas, poluição física, que é a descarga de material em suspensão, poluição biológica,
que é a descarga de bactérias patogênicas e vírus, e poluição química, que pode ocorrer por deficiência de
oxigênio, toxidez e eutrofização.
A eutrofização é causada por processos de erosão e decomposição que fazem aumentar o conteúdo de nutri-
entes, aumentando a produtividade biológica, permitindo periódicas proliferações de algas, que tornam a água
turva e com isso podem causar deficiência de oxigênio pelo seu apodrecimento, aumentando sua toxidez para
os organismos que nela vivem (como os peixes, que aparecem mortos junto a espumas tóxicas).
A poluição de águas nos países ricos é resultado da maneira como a sociedade consumista está organizada
para produzir e desfrutar de sua riqueza, progresso material e bem-estar. Já nos países pobres, a poluição é
resultado da pobreza e da ausência de educação de seus habitantes, que, assim, não têm base para exigir os
seus direitos de cidadãos, o que só tende a prejudicá-los, pois esta omissão na reivindicação de seus direitos
leva a impunidade às indústrias, que poluem cada vez mais, e aos governantes, que também se aproveitam da
ausência da educação do povo e, em geral, fecham os olhos para a questão, como se tal poluição não atingisse
também a eles. A Educação Ambiental vem justamente resgatar a cidadania para que o povo tome consciência
da necessidade da preservação do meio ambiente, que influi diretamente na manutenção da sua qualidade de
vida.
Dentro desse contexto, uma grande parcela da contenção da “saúde das águas” cabe a nós, brasileiros, pois se
a Terra parece o Planeta Água, o Brasil poderia ser considerado sua capital, já que é dotado de uma extensa
rede de rios, e privilegiado por um clima excepcional, que assegura chuvas abundantes e regulares em quase
todo seu território.
(ZAMPIERON, S. L. M.; VIEIRA, J. L. de A. Poluição da água. Disponível em http://educar.sc.usp.br/biologia/textos/m_a_txt5.html. Acesso

em 28 de out 2008.)

1) Com base no texto, é correto afirmar:

I. Os resíduos líquidos são mais fáceis de controlar.

II. O chorume tratado pode ser adicionado ao abastecimento de água.

III. A atividade agrícola produz resíduos sólidos poluentes.

IV. A poluição biológica pode afetar a vida aquática.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

2) Sobre a eutrofização, é correto afirmar que

a) é conseqüência do crescimento desordenado dos aglomerados urbanos.

b) é produzida pelo aumento exagerado e descontrolado das algas nos rios.
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c) pode ser evitada através do controle dos poluentes industriais.

d) é fonte de bons nutrientes para peixes marinhos e algas tóxicas.

e) resulta do desmatamento e do lançamento do esgoto nos rios.

3) Com base no texto, a poluição pode depender de alguns fatores:

I. Educação ambiental

II. Consumismo

III. Rede de rios

IV. Legislação industrial

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e III são corretas.
b) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas I e II são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Mudança de gabarito, da alternativa A para a alternativa D.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 4 a 6:

Texto II

No caso dos cistos de protozoários, apesar destes apresentarem uma viabilidade reduzida no solo, existem
alguns trabalhos atuais que encontraram a presença de cistos de protozoários em lodo de esgoto mesmo
após 1 ano da estocagem deste (HU et al. 1996), o que indica a grande resistência destes microrganismos
nesse meio. Estes dados geram uma preocupação em relação aos protozoários patogênicos e sugerem que
sejam feitos estudos consistentes para determinar sua viabilidade no lodo, no solo e na água de percolação
pois ela poderá atingir os lençóis subterrâneos, comprometendo sua qualidade. Assim procedendo, poderá
ser possível o reuso do lodo com segurança.
O protozoário Entamoeba histolyfica é um parasita do intestino grosso e pode ser associado com condições
sanitárias precárias. Seus cistos são pouco encontrados em águas superficiais, mas estão presentes onde
há contaminação fecal. Giardia lamblia é um protozoário flagelado de ampla distribuição, principalmente em
áreas de saneamento precário. Os cistos deste protozoário são resistentes ao cloro e muito comuns no esgoto.
O Cryptosporidium parvum é um protozoário coccídio, e tem sido atualmente muito estudado devido a estreita
relação deste parasita com os portadores do vírus da AIDS, já que é considerado um parasita oportunista
(CASEMORE, 1991). Estes protozoários são responsáveis pela alta incidência de doenças entéricas e devem
ser tratados com cuidado pelos sanitaristas. Através dos ensaios de N.M.P. de coliformes e contagem padrão
de bactérias, pode-se traçar uma correlação entre a presença ou não de microrganismos patogênicos, ou
seja, dependendo do N.M.P. de coliformes pode-se definir se há possibilidade de ocorrer outras espécies de
microrganismos patogênicos na amostra. Os riscos de contaminação provocados pela aplicação do lodo ao
solo, diminuem com a adoção das seguintes técnicas, segundo (SANTOS, 1979):

- Represamento do lodo por 30 dias e que reduza a concentração do N.M.P. de bactérias coliformes em
até 99,9%.

- Pasteurização a 700º C por 30 minutos, eliminando organismos patogênicos, vírus, cistos, ovos de ver-
mes.

- Adição de cal (calagem) para elevar o pH até 12,4.
- Emprego de cloro para estabilização e desinfecção do lodo.

Porém, deve-se considerar que muitas vezes os cistos de protozoários e ovos de helmintos são mais resis-
tentes que os coliformes fecais e, portanto, é preciso considerar que nem sempre a ausência destes indica-
dores implica na inexistência de outro microrganismo, como por exemplo Giardia (HO et aI., 1995). Segundo
HELMER et aI. (1991) os coliformes fecais não são bons indicadores da presença/ausência de protozoários
patogênicos e helmintos, pois estes podem ser mais resistentes aos processos de desinfecção.
(DRAGONI SOBRINHO, G. Avaliação de nitrogênio e fósforo dissolvidos na água de infiltração após aplicação de lodo de esgoto domés-

tico ao solo. Unicamp: Faculdade de Engenharia Civil. Dissertação. 2000. p. 30-31.)
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4) Com base no texto, é correto afirmar:

a) Protozoários patogênicos não resistem à estocagem do lodo por mais de um ano.
b) Lençóis subterrâneos podem ser viáveis através de estudos consistentes.
c) A qualidade da água depende do bom uso de cistos de protozoários.

d) É possível que protozoários patogênicos resistam à estocagem por mais de um ano.
e) O reuso do lodo é possível através de percolação e de estocagem.

5) Com base no texto, considere as afirmações seguintes:

I. Parasitas oportunistas beneficiam o vírus da AIDS.

II. A contaminação fecal pode ensejar doenças entéricas.

III. Todos os cistos de protozoários são resistentes a cloro.

IV. Há relação entre N.M.P de coliformes e microorganismos patogênicos.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

6) Com base no texto, considere as afirmações a seguir:

I. Coliformes fecais são por vezes mais resistentes que ovos de helmintos.

II. A ausência de cistos de protozoários não significa que não há outros microrganismos.

III. O N.M.P. de coliformes pode ser reduzido através de represamento.

IV. A calagem é uma técnica de diminuição de ovos de helmintos.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e III são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas II e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 7 a 10:

Texto III

Os três grandes fenômenos relacionados com alterações atmosféricas, e que podem apresentar impactos não
sustentados no ambiente, são as chuvas ácidas, o aquecimento global (agravamento do efeito de estufa) e a
destruição da camada do ozônio.
A precipitação ácida provoca profundas alterações nos ecossistemas marinhos e nas florestas.
As partículas secas e ácidas existentes na atmosfera combinam-se com a chuva, o granizo e a neve, origi-
nando precipitações ácidas. Tal denominação deve-se ao fato de possuírem uma acidez superior ao normal
(pH reduzido). Na ausência de contaminação atmosférica, a chuva é ligeiramente ácida (pH 5,6), dado que o
CO2 se pode dissolver facilmente e combinar-se com a água, originando ácido carbônico. Qualquer precipi-
tação que tenha um pH inferior a 5,5 é considerada ácida havendo registro de chuvas com pH 2,8 (nos EUA).
As regiões muito industrializadas podem ter precipitações 100 vezes mais ácidas do que o normal, afetando
os ecossistemas terrestres e aquáticos.
Como os contaminantes circulam na troposfera, em função do regime de ventos, as chuvas ácidas não são
apenas características das regiões industrializadas. Tal deve-se também à presença de chaminés muito altas
nas indústrias, que aliviam os problemas locais de contaminação, mas disseminam no ar substâncias ácidas.
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Alguns dos compostos associados às chuvas ácidas podem ser libertados durante uma erupção vulcânica,
mas a maioria apresenta uma origem antrópica. As análises químicas às precipitações ácidas detectaram a
presença de ácido sulfúrico (H2SO4) e ácido nítrico (HNO3). Estes compostos formam-se a partir do dióxido
de enxofre e óxidos de azoto (poluentes primários), que, depois de sofrerem oxidação, se transformam na-
queles poluentes secundários, que se dissolvem na água, ou aderem às gotas de água. Tal pode ocorrer no
espaço, uma semana após os ácidos entrarem na atmosfera.
Quanto ao efeito das chuvas ácidas nos sistemas aquáticos, verifica-se que a maioria dos rios e lagos de
água doce têm um pH com valores que oscilam entre os seis e os oito, estando os organismos adaptados a
essas condições.
Ovos, esperma e crias são extremamente sensíveis às alterações do pH do meio, podendo sofrer alterações
e morrer, caso o pH varie. Assim, a acidificação pode provocar a morte dos organismos ou impedir que se
reproduzam.
As águas com pH baixo têm um elevado poder dissolvente, pelo que, em contato com as rochas do solo,
promovem a libertação de alguns metais muito tóxicos para as plantas e animais que os vão assimilar (ex.
quando os lagos acidificam, os peixes acumulam mercúrio, que é um metal extremamente tóxico).
Contudo, nem todas as massas de água que recebem precipitações ácidas ficam acidificadas. Tal deve-se ao
poder neutralizador de alguns constituintes das rochas, como o carbonato de cálcio (CaC03), que funciona
como um neutralizador natural.
(Adaptado de Uemai. Chuvas Ácidas. Disponível em: <http://uemeai.wordpress.com/ 2007/09/10/chuvas-acidas/>. Acesso em: 31 out

2008.)

7) Conforme o texto, quais alterações provocam as chuvas ácidas?

a) Precipitações ácidas em conjunto com água, granizo e neve.

b) Modificações nos ecossistemas marinhos e nas florestas.

c) A destruição da camada de ozônio e o aquecimento global.

d) Contaminações aquáticas em regiões não-industrializadas.

e) Ácido sulfúrico e ácido nítrico filtrados por chaminés.

Mudança de gabarito, da alternativa A para a alternativa B.

8) Com base no texto, considere as afirmações a seguir:

I. Regiões industrializadas têm chuvas tão ácidas quanto as não-industrializadas.

II. Compostos presentes em chuvas ácidas têm vínculo com erupções vulcânicas.,

III. Regiões não-industrializadas não sofrem a ação de poluentes secundários.

IV. A maioria dos compostos nas chuvas ácidas é produzida pelo homem.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e III são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas II e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

9) Conforme o texto, é correto afirmar que poluentes oxidados

a) são acumulados nos peixes e nas plantas de água ácida.

b) interagem naturalmente com o dióxido de carbono.

c) misturam-se aos ácidos nítrico e sulfúrico.

d) tornam a chuva menos ácida do que o normal.

e) são dissolvíveis em água ou aderem a gotas d’água.

10) Conforme o texto, a chuva ácida resulta em

a) mortandade de peixes.

4 / 14






b) dissolução de rochas.

c) neutralizadores naturais.

d) acidificação de esgotos.

e) alteração no regime de ventos.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Leia o texto a seguir:

Sobradinho (Sá e Guarabira)

O homem chega e já desfaz a natureza
Tira a gente põe represa, diz que tudo vai mudar
O São Francisco lá pra cima da Bahia
Diz que dia menos dia vai subir bem devagar
E passo a passo vai cumprindo a profecia
Do beato que dizia que o sertão ia alagar

[...]

Debaixo d’água lá se vai a vida inteira
Por cima da cachoeira o Gaiola vai sumir
Vai ter barragem no salto do Sobradinho
E o povo vai se embora com medo de se afogar

A letra da música acima remete à questão, ainda atual, envolvendo a construção de represas e barragens.

Com base na letra e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta.

a) Intervenções ambientais com a finalidade de construir barragens e represas possuem, ao lado dos impactos econô-
micos, os de ordem cultural, para as populações ribeirinhas.

b) As contínuas resistências à construção de barragens e represas no Brasil resultam de comunidades cujo interesse
está em deter o avanço e modernização do país.

c) Ecologia e economia formam um par insustentável para qualquer sociedade e reproduzem, na prática, o embate
entre tradição e mundo moderno.

d) O medo das barragens e represas decorre, para o conjunto das populações ribeirinhas, das crenças de que o mundo
deve permanecer imutável, seguindo as profecias regionais.

e) As fontes aqüíferas estão se esgotando, portanto, nada mais correto do que represar a água, mesmo sob protesto
das populações ribeirinhas.

12) Leia o texto a seguir:

A privatização da distribuição da água tratada sofre revezes na América Latina e na Europa. A multinacional
francesa Suez, por exemplo, teve vários dissabores na Argentina após ter sido a principal beneficiária das
privatizações operadas pelo peronista Carlos Menem. A Suez deixou o controle de Águas Provinciales de
Santa Fé, depois do fracasso das negociações com o governo da província, que não permitiu que a empresa
aumentasse suas tarifas em 60%.
Além disso, em diversos países da América Latina, como é o caso nos anos 2000, de Argentina, mas também,
de Bolívia, Paraguai e Uruguai e alguns países europeus, assiste-se à retomada do debate a respeito da
privatização deste setor.
(AGÊNCIA ESTADUAL DE NOTÍCIAS.Privatização fracassa na Europa e América Latina, 06 nov. 2008.

Disponível em: <http://www.aenoticias.pr.gov.br/modules/news/article.php?storyid=31839>)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema privatização, considere as afirmativas a seguir:

I. Os governos nacionalistas que se implantaram na América Latina, desde a primeira metade dos anos 2000,

encontram-se entre os principais responsáveis pela realização das privatizações das empresas ligadas ao

setor das águas.

II. A tendência geral decorrente do movimento de privatização das companhias fornecedoras de água na Amé-

rica Latina e em países da Europa foi a de redução no valor das tarifas do produto pagas pelo consumidor.
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III. O movimento atualmente verificado, em diversos países, no sentido de retornar ao Estado o setor do forne-

cimento de água resulta do crescimento de lutas populares que colocam suas demandas à esfera pública.

IV. A privatização das companhias fornecedoras de água, anteriormente sob a posse do Estado, apresenta-

se como parte de um processo mais intenso, verificado no mundo, dado pela concentração de capitais e

realização de preços de monopólio.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, II e IV são corretas.

13) Embora possuindo consideráveis recursos hídricos, algumas regiões do Brasil, como o nordeste, continuam a

enfrentar o problema da seca, mesmo com a existência, naquela parte do país, do Rio São Francisco. Superar

este problema é um desafio freqüentemente lançado pelos diversos governos federais do país, mas, a inope-

rância das respostas tem sido favorecida pela persistência de situação traduzida pela expressão “a indústria da

seca”.

Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre o tema indústria da seca, assinale a alternativa correta.

a) Para findar com a “índústria da seca” o governo federal está tentando criar um órgão novo, a Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste -Sudene, financiada basicamente com os recursos das regiões mais ricas do país que
vivenciaram o mesmo problema.

b) A seca é um fenômeno natural e típico do nordeste, razão pela qual é sem sentido se falar em “indústria da seca”,
sobretudo neste momento em que várias indústrias, saídas da região Sul do país, estão se implantando naquela
região.

c) Em razão de seu clima de temperaturas elevadas, a região nordeste atraiu, nas ultimas décadas, empresas ligadas
ao setor de refrigeradores, ventiladores e climatizadores, desenvolvendo-se, ali, um novo pólo industrial denominado
“indústria da seca”.

d) A base da existência da “indústria da seca” é a prática adotada por grupos políticos e econômicos que se utilizam
do fenômeno da aridez de regiões do nordeste para angariarem recursos públicos e aplicá-los, privadamente, em
detrimento do desenvovimento regional e auto-sustentável.

e) Na prática, a existência de uma suposta “indústria da seca” tem sido o argumento de base para que trabalhadores
do nordeste encontrem justificativas para deixar aquela região, vindo para o sul em busca de outras oportunidades
de vida e de emprego.

14) No mês de novembro de 2008, dois grandes bancos brasileiros realizaram seu processo de fusão, posicionando-

se, assim, como a 17º maior agência no mundo.

Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre o tema globalização, assinale a afirmativa correta.

a) Na globalização, fusão de empresas nacionais de países capitalistas periféricos é um fenômeno típico, uma vez que
nos países que integram o G-7, a tendência tem sido a de desconcentração dos capitais.

b) Na sociedade globalizada, a fusão de empresas testemunha a perda de vitalidade do capitalismo, ainda que este
movimento de concentração tenha se mantido, nos últimos anos, restrito ao setor financeiro.

c) As fusões de empresas constituem o primeiro passo, no mercado global, para a sua reestatização, fenômeno que
ficou evidenciado com a recente crise do setor imobiliário, nos Estados Unidos, e a compra dos bancos pelo governo
norte-americano e de países da Europa.

d) A concentração de capitais, estimulada pelo movimento de fusão de empresas, revela-se fundamental para o atual
modo de produção, pois cria as condições adequadas para um maior controle global das economias, inviabilizando
crises econômicas futuras.

e) Além da ocorrência de um intenso processo de fusão de empresas de diversos setores de atividade, outra marca
do capitalismo contemporâneo tem sido a formação de bolhas especulativas e, mesmo, das empresas rede.

15) Dentre as diretrizes da Política de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente estabelecida no Es-

tatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069/90) está prevista a criação de Conselhos municipais,

estaduais e federal dos direitos da criança e do adolescente (art. 88).

Sobre esses Conselhos, é correto afirmar:
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I. São órgãos com poder de deliberar sobre a política da área da criança e do adolescente.

II. A função de Conselheiro de Direitos deve ser remunerada.

III. Nos Conselhos de Direitos está assegurada a participação popular.

IV. Os Conselhos de Direitos são formados, paritariamente, por membros do poder legislativo e do judiciário.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
c) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

BIÓLOGO

16) Um microrganismo indicador deve garantir com alguma segurança a qualidade da água, ou seja, que a água

poderá ser consumida com risco mínimo para a população quando o microrganismo indicador não estiver

presente.

Acerca disso, faça a associação entre as colunas da esquerda e da direita.

(1) Bactérias coliformes e Klebsiella ( ) Indicadores de contaminação de origem fecal e não fecal.

(2) Colifagos ( ) Por serem esporuladas, apresentam grande resistência aos desin-
fetantes e às condições desfavoráveis do meio ambiente, sendo útil
na detecção de contaminação fecal remota.

(3) Escherichia coli ( ) Microrganismos patogênicos mais resistentes que as bactérias utili-
zadas como indicadoras nas águas.

(4) Clostridium perfringens ( ) Apresentam a vantagem de fornecer resultados após um tempo mí-
nimo de 4 a 6h.

(5) Giardia e Cryptosporidium ( ) Indicadores de poluições recentes de origem exclusivamente fecal.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta:

a) 1, 4, 5, 2 e 3.

b) 1, 5, 4, 3 e 2.

c) 2, 4, 1, 5 e 3.

d) 2, 5, 3, 4 e 2.

e) 3, 2, 5, 1 e 4.

17) A qualidade da água pode ser representada através de diversos parâmetros que traduzem as suas principais

características físicas, químicas e biológicas.

Com relação ao oxigênio dissolvido em um corpo d’água natural, pode-se afirmar que

a) valores de oxigênio dissolvido superiores à saturação não podem ocorrer e, portanto são indicativos de falha no
equipamento utilizado ou na coleta da amostra, quando o método é laboratorial.

b) a solubilização do oxigênio dissolvido varia inversamente com a altitude e proporcionalmente com a temperatura.

c) devido à maior concentração de sais dissolvidos, a água do mar apresenta menor concentração de saturação de
oxigênio do que a água doce para as mesmas condições de temperatura e pressão.

d) teores de oxigênio bem inferiores à saturação são indicativos de presença de substâncias químicas perigosas.

e) caso o oxigênio dissolvido seja totalmente consumido, tem-se condições aeróbias, com possível geração de maus
odores.

18) Com relação aos indicadores de qualidade da água de recursos hídricos é correto afirmar:

a) O nitrogênio na forma de amônia livre já não é tóxico aos peixes.
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b) O gás carbônico ao dissolver-se na água aumenta o pH.

c) Reduções da temperatura aumentam a taxa de transferência de gases, o que pode gerar mau cheiro, no caso da
liberação de gases com odores desagradáveis.

d) O nitrogênio, nos processos bioquímicos de conversão da amônia a nitrito e deste a nitrato, implica no consumo de
oxigênio dissolvido do meio, podendo afetar a vida aquática.

e) A DBO e a DQO retratam, de forma direta, o teor de matéria orgânica e são os parâmetros de maior importância na
caracterização do grau de poluição de um corpo d’água.

19) A coleta e a preservação das amostras de efluentes líquidos e corpos receptores devem ser feitas utilizando-se

técnicas adequadas, sem o que, os resultados podem não refletir as condições do momento em que a mesma

foi realizada, pois ela é parte integrante do processo analítico.

Considere as afirmativas e a seguir:

I. Os pontos de amostragem para análises biológicas devem ser os mesmos para as análises fisicas e quimi-

cas com a finalidade de se estabelecer correlação entre os dados obtidos.

II. Os pontos de amostragem para a biota bentônica devem estar localizados em áreas que sejam afetadas

par habitats atípicos.

III. Sempre que possível, as amostragens devem ser acompanhadas por medidas de vazão, as quais podem

ser realizadas na hora da coleta ou por dados provenientes de postos fluviométricos situados nas proximi-

dades.

IV. Os lagos podem sofrer variações sazonais relacionadas com uma série de fenômenos tais como a estrati-

ficação, mistura, modificação de biota e outros. Independente do tipo de lago e seus usos, os programas

de amostragem não podem ser desenvolvidos em função de seus ciclos naturais, visto que é necessário

fornecer dados estatisticamente representativos.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

20) O objetivo de monitorar os sistemas de higienização de lodos de esgotos é garantir que o produto final esteja

de acordo com os requisitos de qualidade microbiológica previstos.

Com relação a operação e controle dos processos de higienização de lodos, considere as afirmativas a seguir:

I. O monitoramento das concentrações de microrganismos patogênicos apresenta problemas relacionados

com o tempo de processamento das análises, que levam até 4 semanas no caso de ovos viáveis de helmin-

tos, assim como com a variação dos resultados dos métodos analíticos, o que não permite assumir que

uma simples medida assegure a qualidade sanitária do lodo.

II. Recomenda-se um período de monitoramento de 2 semanas quando são tomadas cerca de 7 amostragens.

Portanto, durante 6 semanas a qualidade sanitária do lodo não é conhecida e, conseqüentemente, ele não

deve ser transportado para disposição final.

III. Todas amostras de lodo para análises microbiológicas devem ser preservadas a uma temperatura entre 4

- 10 ºC, quando não é possível o congelamento, e processadas em até 72 horas. Além disso, o gelo não

pode estar em contato direto com a amostra.

IV. Para lodos espessos, por apresentarem um gradiente de concentração de microrganismos, é necessário

que as amostras sejam coletadas sempre no mesmo ponto, tanto na vertical quanto na horizontal.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
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c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

21) Analise as afirmativas a seguir:

( ) Valor médio dos resultados refere-se à precisão do valor estimado para cada conjunto de resultados;
( ) Erros aleatórios e erros sistemáticos afetam respectivamente a precisão e a exatidão dos resultados;
( ) Desvio padrão dos resultados refere-se ao valor estimado representativo do conjunto de resultados;
( ) Nas análises químicas de um determinado composto, pode-se fazer uso de “brancos” quando a amos-

tra é substituída por outra, isenta do composto alvo e submetida a todas as etapas do processo analí-
tico;

( ) A repetitividade e reprodutibilidade são formas de aumentar a precisão do ensaio. Na reprodutibilidade
o ensaio é reproduzido com os mesmos equipamentos, no mesmo laboratório, mas com materiais
diferentes.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta de Verdadeiro e Falso.

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

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

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

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

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

22) As cianobactérias ocorrem nos mais diversos tipos de ambientes, podendo ser terrestres, de água doce, salobra

ou marinha, além de habitats extremos como fontes termais, neve e deserto. Nas últimas décadas, ocorreram

diversos registros de florações de cianobactérias em ambientes aquáticos brasileiros, especialmente em lagos

e reservatórios.

Considere as afirmativas a seguir:

I. Clorofila-a é o pigmento fotossintético presente em todos os orgânismos fitoplanctônicos, incluindo as

algas e as cianobactérias.

II. Para análise quantitativa de cianobactérias, a coleta geralmente é feita a uns 20 cm abaixo da superfície da

água em frascos de volume conhecido ou em redes de plâncton com 20 micrômetros de abertura de malha

ou em diferentes profundidades em garrafas especiais de coleta com dispositivos de fechamento tipo van

Dorn.

III. A quantificação de algas e cianobactérias pode ser expressa pela densidade celular (células ou organis-

mos/mL), biovolume celular (mm3/L), ou indiretamente, pela medida da concentração de clorofila-a (micro-

gramas/L).

IV. A Portaria 518, de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde incluiu a obrigatoriedade da execução

sistemática de testes de toxicidade e análises de algumas cianotoxinas (microcistinas) em mananciais

superficiais destinados ao abastecimento e na água tratada para consumo humano.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

23) No que tange à associação do parâmetro físico-químico de um recurso hídrico, correlacione as colunas.
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(I) Quanto maior sua concentração melhor a qualidade da água ( ) Ferro e manganês

(II) Está relacionada à presença de substâncias dissolvidas decorrentes da de-
composição de matéria orgânica e / ou inorgânica

( ) Turbidez

(III) Os seu sais, quando oxidados, formam precipitados e conferem à água sabor
e uma coloração que pode provocar manchas em roupas e utensílios sanitários

( ) Cor

(IV) Podem estar presentes naturalmente em águas salobras ou como resultado
da poluição por efluentes domésticos

( ) Oxigênio dissolvido

(V) É uma característica da água resultante da presença de partículas em estado
coloidal, em suspensão, de matéria orgânica finamente dividida, de plâncton e de
outros organismos.

( ) Cloreto

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

a) III, V, II, I e IV.

b) III, II, I, IV e V.

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

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

e) I, V, II, III e IV.

24) Analise as afirmativas a seguir:

( ) Nos corpos d´água e nos sistemas de tratamento biológico de esgotos, microrganismos participam
das reações de conversão da matéria orgânica e inorgânica.

( ) As cianobactérias são produtoras de toxinas naturais conhecidas como cianotoxinas as quais podem
ser classificadas, de acordo com sua ação farmacológica, em neurotoxinas, hepatotoxinas e dermato-
toxinas.

( ) Limnoperma fortunei ou mexilhão dourado é uma espécie exótica de molusco bilvalve, nativa da China
e do sudeste asiático provavelmente trazido na água de lastro de grandes embarcações.

( ) O mexilhão dourado representa uma ameaça ao meio ambiente por alterar ecossistemas aquáticos e
aos sistemas econômicos por obstruir tubulações de captação de água, sistemas de resfriamento de
usinas hidrelétricas e indústrias, entre outros problemas.

( ) Para análise de cianotoxinas, recomenda-se a avaliação inicial das amostras por técnicas analíticas
sofisticadas para identificar e quantificar precisamente as cianotoxinas presentes na amostra e em
caso afirmativo, recorrer aos bioensaios de toxicidade aguda em camundongos, imunoensaios do tipo
ELISA ou ensaios de inibição de proteína fosfatase para microcistinas.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta de Verdadeiro e Falso.

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

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

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

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

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

25) Comparando-se diferentes métodos para a determinação do teor de matéria orgânica em efluentes, pode-se

afirmar que

a) demanda Química de Oxigênio pode ser determinada pelos métodos do refluxo aberto, cujos resultados são obti-
dos por colorimetria, ou do refluxo fechado, cujos resultados são obtidos através de titulação com sulfato ferroso
amoniacal.

b) na determinação da demanda química de oxigênio pode-se utilizar o sulfato de mercúrio para catalização da reação
e o sulfato de prata para corrigir a interferência da oxidação de cloretos pelo dicromato de potássio.

c) a medida da concentração da matéria orgânica biodegradável é obtida através de dados de consumo de oxigênio na
amostra ou em suas diluições durante o período de 5 dias de incubação à temperatura ambiente.

d) a análise de carbono orgânico total é aplicada com freqüência nas estações de tratamento de água e esgoto devido
à sua simplicidade e baixo custo de investimento.
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e) para determinação da DBO de efluentes industriais que não possuem microrganismos, é necessária a semeadura
da amostra, dando-se prioridade à semente já aclimatada ao efluente em estudo, além do controle paralelo da
demanda bioquímica de oxigênio da semente utilizada.

26) O Limnoperna fortunei ou mexilhão dourado é um molusco bivalve originários do sudeste da Ásia que foi

introduzida na América do Sul no início da década de 90. Atualmente o mesmo já é encontrado em regiões

do Uruguai, Brasil, Paraguai e Bolívia. Este avanço descontrolado tem como principais razões a ausência de

predadores naturais, sua facilidade de adaptação, precocidade e alta taxa reprodutiva.

Sobre essa espécie invasora é correto afirmar:

a) Pode causar intoxicação alimentar em humanos devido às toxinas produzidas pelo animal.

b) Sua ocorrência causa o aumento na corrosão de encanamentos pela proliferação de outros agentes biológicos
indesejáveis.

c) Sua área de ocorrência no Brasil tem aumentado rapidamente porque seu desenvolvimento possui uma fase planctô-
nica.

d) Por ser um organismo filtrador, sua presença não causa alteração do gosto e odor da água.

e) Não provoca alterações nas cadeias tróficas do ambiente por não ter inimigos naturais.

27) A importância do fósforo como elemento chave no metabolismo de ecossistemas é conhecida há muito tempo.

Ele é o principal limitante à produtividade na maioria das águas continentais e tem sido apontado como o

principal responsável pela eutrofização artificial destes ecossistemas.

O ciclo do fósforo apresenta uma particularidade importante conhecida como circulação em “curto circuito”,

sobre a qual podemos afirmar:

a) O aumento da condutividade elétrica da água facilita a ciclagem do fósforo.

b) As concentrações de fósforo nas camadas superficiais aumentam com a concentração de íons de ferro.

c) A liberação de grande parte do fosfato contida nos detritos ocorre no epilímnio.

d) A produção de oxigênio pelas algas favorece a liberação do fosfato precipitado aumentando sua disponibilidade para
o fitoplâncton.

e) A liberação de fósforo dos detritos é acelerada pela ação das bactérias que agilizam a transformação do H2PO−
4 em

HPO4
2− e em PO4

3−.

28) Em nenhum ciclo biogeoquímico os microorganismos têm maior participação do que no ciclo do nitrogênio.

Neste ciclo podemos encontrar representantes de praticamente todos os grupos fisiológicos (autótrofos, hete-

rótrofos, aeróbios, anaeróbios, etc), que tomam parte em cinco processos básicos.

Qual destes processos ocorre apenas em ambiente oxigenado?

a) Desnitrificação.

b) Amonificação do nitrato.

c) Nitrificação.

d) Amonificação.

e) Fixação.

29) Imagine um lago profundo e eutrofizado em uma região tropical. Em uma tarde de verão, ensolarada e sem

vento, é correto presumir que

a) a água superficial esteja oxigenada devido às trocas gasosas com a atmosfera.

b) toda a coluna de água esteja oxigenada devido à alta insolação esperada em uma tarde de verão.

c) toda a coluna de água esteja anóxica devido à respiração do bentos.

d) a água do fundo esteja oxigenada devido ao metabolismo das macrófitas.

e) a água do fundo esteja anóxica devido à decomposição da matéria orgânica no sedimento.

30) Ambientes lênticos e lóticos possuem diferenças marcantes quanto à distribuição espacial de gases, nutrientes

e organismos e isso afeta a forma como devem ser abordados quando forem ser analisados.

Em relação a estas diferenças podemos afirmar que
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a) é dificil ocorrer estratificação térmica em ambientes lóticos porque seu fundo, geralmente rochoso, mantém elevada
a temperatura das camadas de água adjacentes.

b) a produção primária é menor em ambientes lóticos, mesmo que haja disponibilidade de nutrientes.

c) o fluxo da água em ambientes lóticos impede a formação da comunidade perifítica.

d) nos ambientes lênticos a maior parte do carbono orgânico esta na forma de matéria orgânida dissolvida e matéria
orgânica finamente particulada.

e) a maior parte da matéria orgânica em ambientes lóticos é de origem autóctone enquanto nos ambientes lênticos é
alóctone.

31) A Portaria 518, de 25/03/2004, do Ministério da Saúde, estabelece procedimentos e responsabilidades relativas

ao controle e vigilância da qualidade da água.

Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de água a que se refere essa portaria.

a) Água envasada.

b) Água para recreação como natação, esqui aquático e mergulho.

c) Água utilizada para a irrigação de hortaliças consumidas cruas.

d) Água para consumo humano.

e) Água para a pesca amadora.

32) Vários microrganismos podem ser utilizados para avaliar o padrão microbiológico de potabilidade da água para

consumo humano. O microrganismo considerado o mais específico indicador de contaminação fecal recente e

de eventual presença de organismos patogênicos é o

a) Klebsiella.

b) Citrobacter.

c) Escherichia coli.

d) Enterobacter.

e) Cianobactérias.

33) A água pode ser o veículo de muitas doenças denominadas “Doenças de Veiculação Hídrica”.

Das doenças listadas, assinale a alternativa que indica doenças que podem ser transmitidas diretamente pela

ingestão de água contaminada.

a) Malária, febre amarela, filariose.

b) Febre amarela, dengue, esquistossomose.

c) Dengue, filariose, malária.

d) Leishmaniose, dengue, febre amarela.

e) Criptosporidiose, leptospirose, febre tifóide.

34) A coleta, transporte, estocagem e preparação de amostras de água para fins de análises microbiológicas reque-

rem certos cuidados.

Com base no enunciado, assinale a alternativa correta.

a) O frasco de coleta deve ser preenchido com água até a borda.

b) As amostras poderão ser analisadas quando coletadas em frascos estéreis e armazenadas por até 24 horas em
refrigeração.

c) Para a determinação da contagem total de heterotróficos, o intervalo entre a coleta e o início das análises não deve
exceder 24 horas.

d) Na falta de equipamento (autoclave ou estufa a 170 ºC/2 horas) para a esterilização dos frascos, os mesmos podem
ser lavados com detergente e enxaguados várias vezes (de 6 a 12) com água destilada.

e) Nos frascos de coleta de água de soluções alternativas (amostras não tratadas), deve se adicionar uma solução
padrão de tiossulfato de sódio para impedir a continuação do crescimento dos microrganismos.

35) De acordo com a Portaria 518, de 25/03/2004, do Ministério da Saúde, no que se refere ao padrão microbiológico

de potabilidade da água para consumo humano, considere as afirmativas a seguir:
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I. A detecção de Escherichia coli deve ser preferencialmente adotada como critério em relação à detecção de

coliformes termotolerantes.

II. O valor máximo permitido de Escherichia coli ou coliformes termotolerantes em água para consumo hu-

mano em toda e qualquer situação, incluindo fontes individuais, como poços, minas e nascentes é ausência

em 100 mL.

III. O valor máximo permitido de coliformes totais em água tratada no sistema de distribuição (reservatórios

e rede) que analisam 40 ou mais amostras por mês, é de ausência em 100 mL em 70% das amostras

examinadas no mês.

IV. O valor máximo permitido de coliformes totais em água para consumo humano, na saída do tratamento, é

de ausência em 100 mL.

Assinale a alterntiva correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

36) A Resolução nº 357 do CONAMA classifica as águas doces em 5 classes.

Assinale a alternativa que contém a classe que não é destinada ao abastecimento para consumo humano.

a) Classe 1.

b) Classe 2.

c) Classe 3.

d) Classe 4.

e) Classe especial.

37) É competência da Resolução nº 357 do CONAMA estabelecer as condições e padrões de lançamento de efluen-

tes.

Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta.

a) Os efluentes de qualquer fonte poluidora poderão ser lançados diretamente ou indiretamente nos corpos de água,
sem tratamento prévio.

b) Efluentes provenientes de serviços de saúde nos quais haja despejos infectados com microrganismos patogênicos,
não poderão ser lançados, mesmo após tratamento especial.

c) Essa resolução não estabelece normas ou condições do lançamento dos efluentes em relação a pH, temperatura e
materiais sedimentáveis.

d) A disposição de efluentes não tratados no solo é permitida, já que não traz danos ao meio ambiente.

e) Nas águas de classe especial, é vedado o lançamento de efluentes ou disposição de resíduos domésticos, agrope-
cuários, de aqüicultura, industriais e de quaisquer outras fontes poluentes, mesmo que tratados.

38) A função da Estação de Tratamento de Água (ETA) consiste em tornar a água potável, ou seja, adequar suas

características ao padrão de potabilidade vigente.

Sobre a importância do tratamento da água, considere as afirmativas a seguir:

I. A água contaminada é prejudicial à saúde e pode provocar uma série de doenças se não for tratada.

II. A água potável é de fundamental importância para a diminuição do índice de mortalidade infantil, evitando

a disseminação de doenças vinculadas às péssimas condições sanitárias.

III. Doenças de transmissão oro-fecal raramente são transmitidas por meio de ingestão de água contaminada.

IV. A contaminação da água por microrganismos pode ocorrer tanto na fonte quanto no sistema de distribuição

ou no armazenamento doméstico.

Assinale a alternativa correta.
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a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

39) A água presente nos rios, lagos e lençóis subterrâneos podem conter resíduos das substâncias presentes no

meio ambiente como sais dissolvidos, partículas em suspensão e microrganismos. Para torná-la segura do

ponto de vista de potabilidade, a água tem que ser tratada.

Com relação aos produtos químicos e sua função no tratamento da água, considere as afirmativas a seguir:

I. O Sulfato de alumínio é utilizado para controle do odor e sabor causado pelo flúor.

II. A Cal é utilizada para corrigir o pH da água.

III. O Cloro é utilizado para inativar os microrganismos.

IV. O Flúor auxilia na redução da incidência de cáries dentárias.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

40) Várias técnicas são empregadas na detecção de microrganismos para garantir a potabilidade de água para

consumo humano.

Sobre as técnicas utilizadas, assinale a alternativa correta.

a) Coliformes totais são utilizados como indicadores de patógenos na água.

b) A contagem de bactérias heterotróficas é realizada através da determinação da densidade de bactérias que são
capazes de produzir unidades formadoras de colônias (UFC), na presença de compostos orgânicos contidos em
meio de cultura apropriada, sob condições pré-estabelecidas de incubação: 44,5ºC por 24 horas.

c) Amostras com resultados positivos para coliformes totais devem ser analisadas para Escherichia coli e/ou coliformes
termotolerantes.

d) A pesquisa de coliformes termotolerantes é realizada pela técnica dos tubos múltiplos, detectando-se microrganismos
que fermentam a lactose, havendo produção de gás em uma temperatura de incubação de 35ºC por 48 horas.

e) Para a pesquisa de coliformes totais é utilizada a técnica dos tubos múltiplos, detectando-se microrganismos que
fermentam a lactose, havendo a produção de gás em uma temperatura de incubação de 44,5ºC por 24 horas.
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