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NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
CARGO: OPERADOR DE ETA 

 
 
QUESTÃO: 17 
CANDIDATO(S): Muller Rondinelli da Rosa, Renan Oliveira Ferreira 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Consta no edital: Recebimento, armazenamento e controle de produtos químicos utilizados no processo de 
tratamento da água; Segurança de trabalho; 
Na ETA, o operador deve ter instruções claras quanto ao recebimento e armazena mento dos produtos que ele deverá receber. As 
informações técnicas dos produtos, nomes dos fornecedores e fabricantes, bem como procedimentos corretos de manuseio dos 
mesmos devem estar em locais visíveis na ETA. Existem normas específicas para o manuseio de produtos químicos. 
O acesso às áreas onde estão armazenados os materiais e produtos deve ser restrito às pessoas que os manuseiam e que sabem 
das instruções de segurança. A troca do cilindro deve ser executada com equipamentos de segurança. Como luvas e máscaras de 
oxigênio. As tubulações que transportam os produtos químicos também devem ser identificadas. Qualquer vazamento deve ser 
imediatamente comunicado e solucionado o mais rápido possível por pessoas designadas para isto. 
O gabarito da questão está de acordo com O Guia Profissional Operação e Manutenção de Estações de Tratamento, organizado pela 
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA e publicado pelo Crea-MG (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
de Minas Gerais), no link: http://www.crea-mg.org.br/images/cartilhas/Operacao-e-manutencao-de-estacoes-de-tratamento.pdf 
Conforme a referida fonte acima (páginas 59 e 60), segue a justificativa para o gabarito da questão: 

 
 

QUESTÃO: 19 
CANDIDATO(S): Muller Rondinelli da Rosa 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: 
Digestão Anaeróbia 
A digestão é realizada com as seguintes finalidades: 
– Destruir ou reduzir os microrganismos patogênicos; 
– Estabilizar total ou parcialmente as substâncias instáveis e matéria orgânica presentes no lodo 
fresco; 
– Reduzir o volume do lodo através dos fenômenos de liquefação, gaseificação e adensamento; 
– Dotar o lodo de características favoráveis à redução de umidade; 
– Permitir a sua utilização, quando estabilizado convenientemente, como fonte de húmus ou condicionador 
de solo para fins agrícolas. 
– Na ausência de oxigênio, têm-se somente bactérias anaeróbias, que podem aproveitar o oxigênio 
combinado. As bactérias acidogênicas degradam os carboidratos, proteínas e lipídios transformando-os em 
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ácidos voláteis, e as bactérias metanogênicas convertem grande parte desses ácidos em gases, 
predominando a formação de gás metano. 
A estabilização de substâncias instáveis e da matéria orgânica presente no lodo fresco também pode ser 
realizada através da adição de produtos químicos. Esse processo é denominado estabilização química do 
lodo. 
Fontes: 
http://www.cagepa.pb.gov.br/outras-informacoes/esgotamento-sanitario/tratamento/ 
https://www.revistatae.com.br/Artigo/177/entenda-como-funciona-o-tratamento-de-efluentes 
http://www.revistatae.com.br/5801-noticias 

 
NÍVEL MÉDIO 

 
CARGOS: TODOS 
Questão nº 02: Anulada 
Questão anulada. Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a questão 
será anulada, pois, devido a erro de digitação, houve problema no enunciado comprometendo o entendimento 
e não apresentando alternativa correta. 
Portanto, recurso procedente. 

 
 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
 
QUESTÃO: 02 
CANDIDATO(S): Brenda Carolina Lino Goulart 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que a questão será anulada, pois, devido a erro de digitação, houve problema no enunciado comprometendo 
o entendimento e não apresentando alternativa correta. 
Portanto, recurso procedente. 
 
QUESTÃO: 05 
CANDIDATO(S): Jose David Romero Diaz 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com as regras da norma culta, apenas a frase da alternativa A está correta 
quanto à regência verbal. 
A frase da alternativa B está incorreta, uma vez que o verbo lembrar quando usado com a preposição “de” é 
pronominal, portanto, a frase correta é: “Ninguém mais SE lembra daqueles...”. Outra opção é “Ninguém mais 
lembra aqueles acontecimentos...” 
A frase da alternativa C está incorreta quanto à regência do verbo obedecer, que é transitivo indireto e exige 
a preposição a”: Constam do regimento as regras A que todos os alunos da escola devem obedecer”. 
Por fim, a frase da alternativa D está incorreta quanto à regência do verbo preferir que exige a preposição A: 
“Nós preferimos ficar aqui no carnaval A viajar para a praia. Esse verbo não se constrói com a locução 
conjuntiva “do que” nem com o advérbio “mais”. 
Portanto, de acordo com as gramáticas consultadas, apenas a alternativa A está correta e por esse motivo o 
gabarito permanece inalterado. 
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QUESTÃO: 12 
CANDIDATO(S): Brenda Carolina Lino Goulart 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A nova média será menor em 0,008 m. 

1,87 =
𝑥

4
 

𝑥 = 7,48 
𝑥 = 7,48 + 1,83 

𝑥 = 9,31 

𝑚 =
9,31

5
 

𝑚 = 1,862 
1,87 − 1,862 = 0,008 

 
QUESTÃO: 23 
CANDIDATO(S): Juliana Vieira de Faria 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O gabarito é a letra “B”. Segundo Marco Aurélio P. Dias1, “a curva ABC é um importante 
instrumento para o administrador; ela permite identificar aqueles itens que justificam atenção e tratamento 
adequados quanto à sua administração.” 
As classes da chamada curva ABC são definidas da seguinte forma: 
 Classe A: Itens mais importantes e em menor número  
(Quantidade em geral, em torno de 20% dos itens). 
 Classe B: Itens em situação intermediária (30% dos itens). 
 Classe C: Itens menos importantes e em maior número  
(Quantidade no geral, em torno de 50% dos itens). 
 
Fontes: 
Dias, Marco Aurélio P., Administração de Materiais: princípios, conceitos e gestão, ed. Atlas, 6ª ed., pág. 73. 
https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2013/10/Exerc%C3%ADcios-Comentados.pdf 
https://endeavor.org.br/estrategia-e-gestao/curva-abc-gestao-estoque/ 
 
 
 

CARGO: LEITURISTA/VISTORIADOR 
 
 
QUESTÃO: 02 
CANDIDATO(S): Eduardo Rodrigo Carrijo 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que a questão será anulada, pois, devido a erro de digitação, houve problema no enunciado comprometendo 
o entendimento e não apresentando alternativa correta. 
Portanto, recurso procedente. 
 
QUESTÃO: 19 
CANDIDATO(S): Eduardo Rodrigo Carrijo 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O conteúdo da questão trata do item “Tabela “Tarifária” contido no conteúdo programático 
previsto no edital. A referida Tabela encontra-se no site do próprio DMAE de Ouro Fino, conforme link abaixo: 
http://dmaaeof.com/2018/wp-content/uploads/2018/11/Tarifas-DMAAE.pdf 


