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AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1.

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
Este CADERNO DE PROVAS com 10 (dez) questões de Língua Portuguesa,
10 (dez) questões de Matemática e 20 (Vinte) questões Específicas para o cargo
de ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL, sem repetição ou falha.
b)
1 (um) CARTÃO RESPOSTA relacionado a Avaliação para este cargo.
2.
Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA. Caso contrário,
notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.
3.
Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
4.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR
ou MANCHAR.
5.
SERÁ ELIMINADO deste Processo Seletivo Público o candidato que:
a)
Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de
calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou
fontes de consultas de qualquer espécie.
b)
Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO
DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA.
c)
Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA
quando terminar o tempo estabelecido.
d)
Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA.
6.
O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1
(uma) hora contada a partir do efetivo início.
7.
O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer
momento.
8.
Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE
PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.
9.
O tempo disponível para realização desta Avaliação é de até 04h00min. (quatro
horas) para os candidatos que escolheram mais de uma opção, estando
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA.
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua
realização no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos.

Boa Prova!

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL
Fevereiro/2016
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LÍNGUA PORTUGUESA
_______________________________________________________________________
Texto para as questões 1 e 2:
Poema de circunstância

Onde estão os meus verdes?
Os meus azuis?
O arranha-céu comeu!
E ainda falam nos mastodontes, nos brontossauros, nos tiranossauros,
Que mais sei eu...
Os verdadeiros monstros, os Papões, são eles, os arranha-céus!
Daqui
Do fundo
Das suas goelas, só vemos o céu, estreitamente, através de suas gargantas
ressecas.
Para que lhes serviu beberem tanta luz?!
Defronte
À janela onde trabalho...
Mas já estão gestando um monstro de permeio!
Sim, uma grande árvore...
Enquanto há verde,
Pastai, pastai, olhos meus...
Uma grande árvore muito verde... Ah!
Todos os meus olhares são de adeus
Como o último olhar de um condenado!
(Mário Quintana).

1. "Todos os meus olhares são de adeus / Como o último olhar de um condenado!"
Nesses versos finais do texto, o autor se declara um "condenado", porque:
A) vive em um mundo de delírios e dinossauros.
B) sofre de um transtorno mental e, por isso, está preso.
C) se sente ameaçado pela destruição da natureza.
D) se percebe preso ao mundo do trabalho.
E) se esconde em um arranha-céu, com medo de monstros e alucinações.

3

2. "Pastai, pastai, olhos meus...". Quanto à linguagem gramatical, o termo aqui
sublinhado exerce a função sintática de:
A) vocativo.
B) aposto.
C) sujeito.
D) objeto direto.
E) agente da passiva.

3. Obedecendo às regras gramaticais da Língua Portuguesa, assinale a alternativa em
que TODAS as palavras encontram-se corretamente acentuadas.
A) bambú - juíz - inflexível.
B) saúde - crêem - gratuíto.
C) caráter - cafézinho - último.
D) heroísmo - insônia - biquíni.
E) órfãos - européia - étnico.

4. Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, assinale qual das alternativas
abaixo preenche corretamente os espaços em branco do período seguinte:
"Chega-se _____ ser alguém quando, depois de muitos esforços, dedicação e
consagração, se consegue vencer ______ dificuldades e finalmente triunfar".
(Fundação Logosófica).

A) há - as.
B) à - às.
C) à - as.
D) a - às.
E) a - as.

5. Ainda sobre crase, leia atentamente os períodos abaixo e identifique qual deles
apresenta ERRO no emprego do acento grave. Assinale-o.
A) Todos correram à praia para ver a chegada dos pescadores.
B) Saiu sozinho e acabou ficando frente à frente com os bandidos.
C) Chegou à noite, às onze horas pontualmente.
D) O prêmio foi merecidamente entregue à melhor aluna da turma.
E) No Mediterrâneo, os migrantes ficaram à deriva e à merce dos piratas.
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6. Exemplifica-se um caso de Oração Coordenada Sindética Adversativa em qual das
seguintes alternativas?
A) Organizaram tudo com muita cautela, logo, o evento foi um grande sucesso.
B) Preparam todos os materiais, mas não chegaram ao local de trabalho.
C) A família planejou visitar os museus e conhecer as praias da região.
D) À medida que o tempo passava, mais dívidas e dúvidas apareciam.
E) Porque se dedicou muito aos estudos, conseguiu vaga para a Medicina.

7. "Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer."
Pela estruturação verbal, temos aqui um período composto, respectivamente
constituído por:
A) Oração Principal / Oração Subordinada Substantiva Predicativa.
B) Oração Subordinada Adverbial Temporal / Oração Principal.
C) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa / Oração Principal.
D) Oração Subordinada Adverbial Condicional / Oração Principal.
E) Oração Principal / Oração Coordenada Assindética.

8. Quanto à sintaxe de colocação, o emprego do pronome oblíquo está correto em
apenas uma das alternativas a seguir. Assinale-a.
A) Ninguém informou-me que as aulas começarão dia 29 de fevereiro.
B) Me assustaram com as novas regras de organização das provas mensais.
C) Por favor, onde devem-se colocar os materiais de uso coletivo?
D) Ainda que não encontravam-se frequentemente para os treinos, fizeram uma
grande apresentação.
E) Não se esqueça de trazer os equipamentos de segurança para andar de skate.
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9. Observe as frases:
I - __________ candidatos estás te referindo?
II - __________ pratos você mais gosta?
III - _________ colegas de trabalho mais simpatizas?
IV - _________ doentes esses enfermeiros assistiram aqui no hospital?
V - __________ materiais você tem necessidade?
Conforme a sintaxe de Regência, assinale a alternativa que corresponde e completa
com correção os espaços em branco das frases acima.
A) A que - De que - Com que - Que - De que.
B) De que - Que - Com que - A que - Que.
C) A que - Que - Que - Que - Que.
D) A que - De que - Que - A que - Que.
E) A quem - Que - De que - Que - Quais.

10. Assinale a alternativa gramaticalmente correta, em se tratando das regras de
Concordância Verbo-nominal.
A) Não parece, mas já fazem dezoito anos que ela morreu.
B) Infelizmente, ficou no quarto do hotel todos os seus documentos pessoais.
C) Comentam-se as festas e as bebedeiras o tempo todo na sala de aula.
D) Se não houvessem tantas pessoas desonestas, eu não teria agido assim.
E) Aconteceu tal tragédia, porque se tratavam de questões étnico-raciais.
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MATEMÁTICA
_______________________________________________________________________

11. Considere as proposições:
(
(
(
(

I)
II)
III)
IV)

)
)
)
)

Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de assertiva(s) CORRETA(S):
A) 4
B) 0
C) 1
D) 2
E) 3

12. Analise a sequência:
(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)
Assinale a assertiva CORRETA em relação à sequência acima:
A) A sequência está correta, e portanto
B) Há um erro de I para II
C) Há um erro de II para III
D) Há um erro de III para IV
E) Há um erro de IV para V
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13. Acerca das propriedades de potenciação, assinale a alternativa INCORRETA.
-

A)
B) (- )

-

(- )

(- )

C)

-

D) (- )
E) -

14. Acerca das propriedades de radiciação, assinale a alternativa INCORRETA.
A) √ √
B) √
C)

√ -√

√
√

√

D) √ √
E)

√
√

15. Considere x e y números quaisquer e, assinale a assertiva CORRETA:
A) Se x e y são números inteiros e

, então é também um número inteiro.

B) Se x e y são números racionais, então
é um número irracional.
C) Se x e y são números irracionais, então
é também um número irracional.
D) Se x e y são números naturais, então
é também um número natural.
E) Se x e y são números racionais, então
pode ser um número irracional.

16. Sobre os números decimais e sua representação fracionária, é CORRETO afirmar
que:
A)
B)
C)
D)
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E)
17. Com as festas no fim de ano, determinados produtos sofreram dois aumentos
consecutivos em seus preços, de 20% e 30% respectivamente. Com o término das
festividades e a economia em recessão, não sobrou outra alternativa a não ser,
oferecer 40% de desconto àqueles produtos que sofreram tais aumentos. Assim,
podemos dizer que o preço final desses produtos em relação ao preço inicial, está:
A) com um aumento de 10%
B) com um desconto de 6,4%
C) com um desconto de 10%
D) com um aumento de 7,8%
E) com um desconto de 3,7%

18. Resolvendo a expressão √

√

√

√

-

-

obtemos:

A) um número decimal periódico, isto é, uma dízima periódica.
B) um número decimal exato.
C) um número irracional.
D) um número inteiro.
E) um número negativo.

19. Em relação ao número 720 e seus divisores, podemos afirmar que o mesmo
possui:
A) 15 divisores naturais.
B) 30 divisores inteiros.
C) 60 divisores inteiros.
D) 45 divisores naturais.
E) 80 divisores inteiros.
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20. Relacione as colunas:
(A)

(

)

(B) ( )

(

)

(C) √ √

(

)√

(

)

√
-

(D) (

√

)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A) A - C – D – B.
B) B – A – D – C.
C) A – D – B – C.
D) B – C – A – D.
E) B – A – C – D.
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ESPECÍFICAS
21. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País,
condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança
nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Em relação à PNMA, assinale a
alternativa CORRETA.
A) A PNMA introduziu a regra da responsabilidade civil objetiva, em que não é
necessária a existência de ilícito legal e de culpa para a responsabilização do(s)
autor(es) por um determinado dano ambiental.
B) A PNMA detalhou e normatizou o ajuizamento de ações civis públicas por danos
causados ao meio ambiente, entre outros interesses difusos ou coletivos.
C) Na PNMA, o meio ambiente foi alçado ao patamar de bem de interesse coletivo
tutelado e protegido constitucionalmente.
D) A PNMA tipificou as diversas condutas consideradas como crimes ambientais e
infrações administrativas, bem como definiu os critérios para seu cumprimento.
E) A PNMA estabeleceu os mecanismos jurídicos de proteção específicos para a
vegetação nativa do bioma Mata Atlântica.

22. Segundo a Resolução Conama 01/86 algumas atividades do setor energético
exigem a elaborarção de EIA/RIMA, assinale qual das atividades abaixo isso é
necessário.
A) Subestação de transmissão de energia elétrica menor do que 2,0 hectares de
área útil.
B) Produção de energia solar fotovoltaica no solo com menos de 30 hectares de
área útil.
C) Linhas de Transmissão de energia elétrica acima de 230 KV.
D) Produção de energia eólica com 10 hectares de área útil.
E) Produção de biogás com menos de 2,0 hectares de área útil.
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23. Matas ciliares são florestas, ou outros tipos de cobertura vegetal nativa, que
ficam às margens de rios, igarapés, lagos, olhos d´água e represas. O nome “mata
ciliar” vem do fato de serem tão importantes para a proteção de rios e lagos como
são os cílios para nossos olhos (WWF). Assinale a alternativa INCORRETA em relação
as funções hidrológicas das matas ciliares.
A) Promovem a integração com a superfície da água, proporcionando cobertura e
alimentação para peixes e outros organismos da fauna aquática.
B) Através de suas copas, interceptam e absorvem radiação solar, contribuindo para
a estabilidade térmica dos pequenos cursos d’água.
C) Estabilizam as ribanceiras do rio pelo desenvolvimento e manutenção de um
emaranhado radicular.
D) Funcionam com tampão e filtro entre os terrenos mais altos e o ecossistema
aquático, participando do controle do ciclo de nutrientes na bacia hidrográfica
através da ação tanto do escoamento superficial quanto da absorção de
nutrientes do escoamento subsuperficial pela vegetação ciliar.
E) Atuam na diminuição e filtragem do escoamento superficial, facilitando o
carreamento de sedimentos para o sistema aquático.

24. O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é uma estrutura organizacional que
permite à empresa avaliar e controlar os impactos ambientais de suas atividades,
produtos ou serviços. Assinale abaixo as etapas para o desenvolvimento e a
implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA).
A) Análise de concordância ambiental, estabelecimento de procedimentos
ponderados e quadro de desempenho.
B) Auditorias internas, controle operacional e caracterização de meios receptores.
C) Estabelecimento da política ambiental, determinação de limites de discriminação
e organização de pessoal.
D) Estabelecimento da política ambiental, análise de conformidade e controle
operacional.
E) Análise de decisão, prioridade organizacional e gestão integrada.
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25. As normas que regulamentam a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da
competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à
proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à
preservação das florestas, da fauna e da flora estão instituídas através da Lei
Complementar 140/2011. Segundo essas normas é competência da União promover
o licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades quando:
A) empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos em unidades de
conservação instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental
(APAs).
B) empreendimentos e atividades localizados em Áreas de Proteção Ambiental
(APAs) municipais.
C) empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos em unidades de
conservação instituídas pela União, incluindo as Áreas de Proteção Ambiental
(APAs).
D) empreendimentos e atividades localizados em um ou mais municípios.
E) empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos em unidades de
conservação instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental
(APAs).

26. Sobre o gerenciamento dos recursos hídricos, assinale a alternativa CORRETA.
A) A principal competência de um comitê de bacias é a de gerenciar os recursos
públicos para o uso da água.
B) Segundo a Lei Federal 9.433/1997, a cobrança pelo uso de recursos hídricos visa
à compensação aos municípios.
C) Um dos fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos considera que a
gestão dos recursos hídricos deve ser centralizada pelo poder público e contar
com a colaboração dos usuários e da sociedade.
D) A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou
decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais é um dos objetivos da Lei
Federal 9.433/1997.
E) O valor para a cobrança pelo uso da água deve ser proposto pelo Conselho
Estadual de Recursos Hídricos (CERH) e aprovado pelas autoridades municipais.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.
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27. A capacidade de autodepuração de um corpo d´agua receptor de efluentes está
relacionada com:
A) A legislação e a composição do efluente e a transparência do corpo receptor.
B) A vazão e a composição do efluente e o volume do corpo receptor.
C) A legislação e a vazão do efluente o volume do corpo receptor.
D) A vazão e a composição do efluente e a transparência do corpo receptor.
E) Nenhuma das alternativas.

28. A Resolução publicada pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA),
com referência à classificação dos corpos de água é a:
A) Resolução nº. 308:2007.
B) Resolução nº. 552:2004.
C) Resolução nº. 357:2005.
D) Resolução nº. 312:2008.
E) Resolução nº. 313:2009.

29. Assinale a alternativa CORRETA:
A) Uma empresa com potencial poluidor alto deve primeiramente encaminhar ao
órgão competente o licenciamento ambiental de sua atividade anterior a sua
instalação e operação.
B) Atualmente não há legislação que institua o licenciamento ambiental no estado
de Santa Catarina.
C) As atividades potencialmente poluidoras poderão instalar-se em qualquer local,
sem consulta aos órgãos competentes, seja da esfera municipal, estadual ou
federal.
D) É permitido o lançamento de águas pluviais na rede coletora de esgoto sanitário
no Sistema Separador Absoluto.
E) Uma empresa com potencial poluidor alto não deve encaminhar ao órgão
competente o licenciamento ambiental anterior a sua instalação e operação de
suas atividades.
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30. De acordo com a Lei no 9.985/2000, que diferencia recuperação de restauração,
pode-se AFIRMAR que:
A) restauração é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada a uma condição não degradada, idêntica à sua condição original.
B) recuperação é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua
condição original.
C) recuperação é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada o mais próximo possível da sua condição original.
D) restauração é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua
condição original.
E) recuperação é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada a uma condição não degradada, idêntica à sua condição original.

31. De acordo com a Lei nº 12.305/2010 a ordem CORRETA para a gestão e
gerenciamento de resíduos sólidos é:
A) reutilização, não geração, redução, disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos, tratamento dos resíduos sólidos e reciclagem.
B) tratamento dos resíduos sólidos, redução, reutilização, não geração, reciclagem e
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
C) não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
D) reciclagem, redução, reutilização, disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos, tratamento dos resíduos sólidos e não geração.
E) tratamento dos resíduos sólidos, não geração, reutilização, reciclagem, redução e
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
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32. Os Programas de Regularização Ambiental – PRA e de Apoio e Incentivo à
Preservação e Recuperação do Meio Ambiente, ambos definidos pela Lei 12.651/12
possuem os seguintes benefícios:
A) Possibilidade de regularização das APP e/ou Reserva Legal, Suspensão de
sanções, Obtenção de crédito agrícola, Contratação do seguro agrícola, Dedução
das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito, Linhas
de financiamento e Isenção de impostos para os principais insumos e
equipamentos.
B) Possibilidade de regularização das APP e/ou Reserva Legal, Suspensão de
sanções, Obtenção de crédito agrícola, Contratação do seguro agrícola, Isenção
das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito, Linhas
de financiamento e Isenção de impostos para os principais insumos e
equipamentos.
C) Regularização das APP e/ou Reserva Legal, Suspensão de sanções, Obtenção de
crédito agrícola, Contratação do seguro agrícola, Dedução das Áreas de
Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito, Linhas de
financiamento e Isenção de impostos para os principais insumos e
equipamentos.
D) Possibilidade de regularização das APP e/ou Reserva Legal, Suspensão de
sanções, Obtenção de crédito agrícola, Contratação do seguro agrícola, Dedução
das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito, Linhas
de financiamento e Isenção de impostos para os principais eletrodomésticos
necessários a residência rural.
E) Regularização das APP e/ou Reserva Legal, Suspensão de sanções, Obtenção de
crédito agrícola a taxa zero, Contratação do seguro agrícola, Dedução das Áreas
de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito, Linhas de
financiamento e Isenção de impostos para os principais insumos e
equipamentos.
33. A Resolução CONSEMA Nº 14/2012 diz respeito a:
A) Listagem das áreas municipais urbanas que não são proibidas para construção
civil, por não causarem risco de poluição.
B) Listagem das áreas municipais urbanas que são proibidas de construção civil pelo
possível risco de poluição.
C) Listagem das atividades consideradas sem potencial de degradação ambiental
para fins do exercício da competência do licenciamento ambiental municipal.
D) Listagem das atividades consideradas potencialmente causadoras de degradação
ambiental de impacto local para fins do exercício da competência do
licenciamento ambiental municipal.
E) Regulamentação do licenciamento ambiental municipal.
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34. Sobre o monitoramento ambiental pode se AFIRMAR que:
A) é raramente contemplado nos Planos Básicos Ambientais.
B) é dispensado na fase de operação de empreendimentos modificadores do meio
ambiente.
C) desconsidera a detecção de não conformidades.
D) desconsidera os aspectos socioeconômicos.
E) pode utilizar indicadores ambientais.

35. É CORRETO afirmar que o diagnóstico ambiental:
A) é elaborado por meio de um levantamento de dados e informações sobre os
componentes do meio físico, mas despreza os dados e informações sobre os
componentes do meio biótico e socioeconômico.
B) representa a fase final da elaboração de um instrumento de avaliação de impacto
ambiental.
C) é necessário para a formulação do prognóstico.
D) deve desconsiderar os resultados obtidos de entrevistas e questionários.
E) nenhuma das alternativas anteriores.

36. O monitoramento ambiental avalia componentes do meio biótico, físico e
antrópico, diante disso, marque a alternativa relacionada a cada um desses fatores
respectivamente.
A) presença de decompositores, relevo, taxa de analfabetismo.
B) concentração de protozoários, lixiviação, intemperismo de rochas.
C) erosão, fatores meteorológicos, serviços de saúde.
D) assoreamento, presença de estalactites, interrupções no trânsito.
E) herpetofauna, acidez do solo, concentração de coliformes fecais nas águas de um
rio.
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37. Sobre medidas mitigadoras de impacto ambiental negativo pode-se AFIRMAR
que:
A) uma medida mitigadora de impacto ambiental negativo proveniente da operação
de uma indústria automobilística pode diminuir os efeitos danosos sobre o meio
ambiente, mas não a anulação de um determinado efeito.
B) a implantação de sinalização rodoviária horizontal e vertical, de acordo com as
normas regulamentares, é considerada uma medida maximizadora de impacto
ambiental positivo.
C) o plantio de grama em taludes desnudos e a contratação de mão de obra no local
de um hipotético empreendimento são considerados, respectivamente, medida
maximizadora de impacto ambiental positivo e mitigadora de impacto ambiental
negativo.
D) a implantação de dispositivos de drenagem de águas pluviais pode ser
considerada uma medida mitigadora de impacto ambiental negativo quando da
implantação de rodovias, no entanto, para a fase de operação, esta medida é
considerada inócua.
E) o plantio de arbustos e árvores, de várias dimensões, que pode funcionar como
uma barreira de segurança, com intuito de diminuir os riscos de danos à saúde
dos ocupantes de veículos desgovernados nas margens das rodovias, pode ser
considerado uma medida mitigadora de impacto ambiental negativo.

38. O ciclo em que a matéria circula dos produtores para os consumidores, e regressa
ao solo sob a forma de matéria mineral por ação dos decompositores, recebe o nome
de:
A) ciclo biológico.
B) ciclo biogeoquímico.
C) ciclo da vida.
D) ciclo metabólico
E) ciclo da matéria

39. Sobre o gradeamento no tratamento de esgoto sanitário, é CORRETO afirmar
que:
A) promove a remoção de 50% da matéria orgânica.
B) é utilizado em sua fase preliminar.
C) elimina parcela significativa dos sólidos sedimentáveis.
D) é utilizado em sua fase primária.
E) promove a remoção de 70% da matéria orgânica.
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40. No tratamento de esgoto sanitário, o processo de reatores anaeróbios:
A) promove a inativação dos organismos anaeróbios patogênicos.
B) exige o uso de aventais de chumbo, devido à sua radioatividade.
C) constitui importante forma de pré-tratamento.
D) produz o biogás, que pode ser aproveitado para fins energéticos.
E) produz um lodo que pode ser utilizado na fabricação de cimentos e asfaltos.
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