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Assine conforme o documento de identidade:

INSTRUÇÕES DA AVALIAÇÃO

Prezado(a) candidato(a),

Antes de iniciar a Prova Online do seu Processo Seletivo, é muito importante que você leia COM
ATENÇÃO todas as INSTRUÇÕES a seguir:

1. A webcam deverá permanecer ligada e desobstruída durante todo o período da avaliação.

2. No início do exame, o sistema irá realizar o seu reconhecimento facial. Sendo assim, é necessário
que você realize o acesso de um dispositivo que tenha webcam, conforme mostra a imagem a
seguir:  

3. Para viabilizar a captura de sua imagem ao longo da prova, você deverá:

Ter uma boa iluminação no ambiente;
Enquadrar o rosto inteiro (visão frontal);
Não usar óculos escuros e/ou chapéu, boné, franjas ou colocar às mãos tampando o resto.

4. Você deverá manter-se à frente da câmera durante todo o tempo de prova para a execução do
reconhecimento e monitoramento online. Caso utilize de meios ilícitos para realizar a sua prova,
poderá sofrer eliminação do Processo Seletivo a qualquer tempo.

5. Fique atento(a) ao tempo de duração de sua prova. Você terá 1h30min (uma hora e trinta
minutos) horas para realizar a avaliação disponível, a partir do momento que iniciar.

6. Você não poderá deixar o local de prova a partir do início da mesma, por isso, organize suas idas
ao banheiro para os períodos que antecedem e sucedem a realização da prova.

7. Durante a realização da Prova, você usará o SAFE BROWSER 3.3.0, navegador seguro, conforme
Edital de Convocação, o que impedirá o uso de qualquer outra tela até a finalização da sua
avaliação.

• 
• 
• 
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8. O quadro ao lado das questões possui uma legenda com a suas marcações. Ou seja, se foram
selecionadas, salvas e/ou não salvas. Quando houver falha na conexão, a marcação da resposta
ficará amarela. Veja na imagem a seguir:

9. Certifique-se de enviar a sua avaliação ao término no ícone “Entregar minha prova”.

10. O sistema informará se houver perda de conectividade com a internet, como indicado na
imagem a seguir:

11. Caso haja falha na conexão, será aberta uma janela que notificará a tentativa de reconexão,
como indicado na tela a seguir:  

12. Após a leitura destas orientações, no canto inferior direito, você deve clicar em “Concordar com
as Instruções” e, em seguida, “Continuar a Prova Online”.

13. Em caso de dúvida, no canto superior direito, você terá acesso ao texto destas instruções.

Boa prova! 

Ethos Concursos Públicos
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Assinale a alternativa em que o termo NÃO é considerado um sinônimo para a
palavra “necessário”.

0,5 ponto 

Qual das palavras a seguir apresenta um ditongo crescente?

0,5 ponto 

a Imprescindível. 

b Primordial.

c Fundamental.

d Considerável.

e Essencial.

a Água.

b Leite.

c Errou.

d Guerra.

e Céu.
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Leia a seguinte tirinha e, depois, assinale a alternativa correta referente a ela.

                 

(Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/335307134755197024/. Acesso em: 20 jul. 2022)

0,5 ponto 

a Haroldo discorda de Calvin e não fica para cuidar do esquilo machucado. 

b Para Calvin, um dos principais critérios para se tornar mãe é saber “consertar”
tudo.

c Calvin e Haroldo encontram um esquilo machucado e decidem não cuidar dele

d Segundo Calvin, qualquer pessoa pode se tornar mãe. 

e Para Haroldo, as mães sabem consertar tudo.
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De acordo com as regras de concordância nominal, qual das seguintes alternativas
está INCORRETA?

0,5 ponto 

Considere a seguinte tirinha e assinale a alternativa que melhor indica a figura de
linguagem presente no primeiro quadrinho

 

0,5 ponto 

a Que pintura e poema bonito!

b Que poema e pintura bonitas!

c Que poema e pintura bonita!

d Que pintura e poema bonitos!

e Que poema e pintura bonitos!

a Metonímia.

b Paradoxo.

c Personificação.

d Elipse.

e Hipérbole.
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Sabendo que na informática há diferentes tipos de hardware, que é a parte física de
um computador, assinale a alternativa que apresenta corretamente apenas os tipos de
hardware que oferecem entrada de dados para o computador. 

0,25 ponto 

Para se ter uma informação segura, são necessários diversos elementos. Uma das
ferramentas comuns para tentar garantir a segurança da informação é o Sniffer.
Sabendo disso, assinale a alternativa que defina corretamente a função de um Sniffer.

0,25 ponto 

a Monitor, mouse e teclado.

b Impressora, mouse e HD.

c Scanner, mouse e microfone.

d Fone de ouvido, SSD e monitor.

e Teclado, caixas de som e cabo de redes.

a É utilizado para capturar e, opcionalmente, analisar tráfego de rede, sem interferir
no seu funcionamento.

b É um sistema de comunicação que não necessita de fios para transportar sinais.

c É um dispositivo físico gerador de códigos aleatórios para uso como forma de
autenticação em sistemas.

d É um servidor de firewall para evitar ataques de negação de serviços.

e É usado para impedir que programas não autorizados sejam executados em um
ambiente computacional.
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Utilizando o MS-Excel, uma pessoa fez uma referência a uma célula da seguinte
forma: ‘=$B4’. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a descrição da ação
que deve ser realizada pelo MS-Excel.

0,25 ponto 

Para que exista a navegação na internet, é necessário que tenhamos um ou mais
equipamentos que armazenem as páginas a serem acessadas pela Internet e
aplicações para web. Assinale a alternativa correta que contenha o nome que se dá a
esse tipo de equipamento.

0,25 ponto 

a As colunas receberão diferentes valores de células subjacentes, enquanto as
linhas terão diferentes valores de células quando o mouse for deslocado no

sentido de copiar o conteúdo da célula B4 para outra célula.

b O valor referente à coluna B é fixado, enquanto as linhas receberão os diferentes
valores de células no sentido de copiar o conteúdo da célula B4 para outras

células.

c A célula toda é “travada” e as suas colunas e linhas referenciadas não poderão
receber nenhum valor.

d A coluna B é entendida como sendo variável. Assim, pode ser substituída por um
valor de outra célula. Logo, a célula B4 receberá valores de outra célula.

e Indica que a célula B4 pode receber qualquer conteúdo e a formatação desse
conteúdo não é alterada.

a Servidor proxy.

b Firewall.

c Servidor de arquivos.

d Banco de dados.

e Servidor web.
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De acordo com os princípios básicos de hidráulica e as propriedades dos fluidos,
assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta.

1,0 ponto 

a Um fluido caracteriza-se por ser exclusivamente líquido, sendo capaz de escoar e
assumir a forma do recipiente que o contém. 

b O peso de um fluido em uma unidade de volume é denominado densidade
absoluta, também conhecida como peso específico (kg/ m3).

c A medida de pressão é o "joule", a de calor é a "caloria" e a de energia é o
"pascal". Uma caloria é a energia requerida para aquecer um grama de água, em

um grau Kelvin (ou Celsius).

d Blaise Pascal enunciou o “Princípio Fundamental da Hidráulica”, que diz: “Toda a
pressão aplicada sobre um fluido confinado a um recipiente fechado age

igualmente em todas as direções dentro da massa fluida e perpendicularmente às
paredes do recipiente”.

e Considerando-se a lei de conservação da massa, um aumento de pressão
corresponde a uma diminuição de massa específica, ou seja, a um aumento de

volume. 
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Aterro sanitário é um local especialmente projetado para receber resíduos sólidos
no solo, com vistas à minimização dos riscos ambientais.  O projeto prevê diversos
elementos, como a preparação do local, o tamanho do aterro, as edificações
necessárias, a instalação de poços de monitoramento e de sistemas de coleta de
lixiviado e gases e a escolha da manta de impermeabilização e da cobertura final. Em
relação aos aspectos de saneamento, é correto afirmar que:

1,0 ponto 

a a composição do lixiviado é muito variável, porém, de modo geral, seus teores de
compostos orgânicos (medidos como DQO e DBO) e sais inorgânicos tornam

desnecessário o tratamento do material antes do seu lançamento no meio ambiente.

b a mistura de gases produzida na maioria dos aterros sanitários inclui substâncias
como o dióxido de carbono, o metano e a amônia. Sua produção se dá pela

decomposição biológica e química. Por sua vez, a volatilização e o transporte ocorrem
em função da difusão, da advecção e da convecção.

c existe um ponto de equilíbrio entre a destruição dos resíduos sólidos e a emissão
de poluentes atmosféricos. As temperaturas mínimas de combustão devem ser

observadas, caso contrário geram teores pronunciados de óxidos de nitrogênio. Por
outro lado, em temperaturas excessivamente altas, os resíduos não sofrem ignição.

d as técnicas de tratamento incluem a adsorção, a absorção ou o uso de
membranas. Uma vez que os sistemas de coleta de gases são 100% eficientes,

todo o metano e os outros componentes gasosos são contidos da liberação para a
atmosfera.

e os hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (HAPs) estão entre os compostos
orgânicos emitidos durante a incineração de plásticos e suas concentrações

podem ser desconsideradas por não sofrerem processo de amplificação biológica.
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A análise de processos da natureza conta, atualmente, com um conjunto cada vez
mais numeroso de tecnologias. A transposição de um fenômeno real para um problema
em uma linguagem matemática adequada contribui para sua compreensão, seu
equacionamento, sua simulação e sua resolução. Sobre aspectos da modelagem
ambiental básica, qual das seguintes afirmações está correta?

1,0 ponto 

a Um modelo é uma representação do comportamento de um sistema complexo,
levando-se em consideração as mesmas características da realidade, porém não

representa as variáveis essenciais do fenômeno, por não estabelecer relações entre
as hipóteses ou os dados experimentais.

b As constantes que geralmente aparecem em um modelo ambiental representam
as taxas de decaimento ou de crescimento de uma quantidade “x” considerada,

como população, recursos naturais e poluentes.

c Modelagem Ambiental é uma ferramenta de grande interesse cujo objetivo
fundamental é explorar um problema, por meio da observação e da coleta de

dados, estipulando-se alguns parâmetros e hipóteses.

d Os experimentos podem gerar um conjunto de dados adequado para mostrar as
suas propriedades, usando-se tabelas e/ou gráficos. Descreve-se isso como

modelo físico.

e A desvantagem de um modelo matemático é a falta de versatilidade na
modificação de sua lógica, limitando a inclusão ou a exclusão de novos aspectos

do problema real, impactando a simulação de resultados de diferentes situações. 
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A hidrologia é uma ciência multidisciplinar que estuda os volumes de água em
locais e momentos específicos. Com base no assunto, analise as seguintes afirmações:

I. O fenômeno descrito como a remoção combinada da água por transpiração (isto é, a
emissão de vapor da água pelas plantas) e por evaporação (dos solos, da neve e das
superfícies de corpos hídricos) é chamado de evapotranspiração.

I. O escoamento e a coleta de água em um estacionamento podem ser descritos com
um gráfico denominado hidrograma, no qual a vazão é representada em função do
tempo.

III. Se inserirmos pequenos tubos verticais, denominados piezômetros, em um aquífero
confinado, a pressão da água faz com que ela suba pelos tubos. A altura da água no
tubo, chamada de coluna piezométrica, é uma medida da pressão no interior do
aquífero.

IV. Aquíferos livres ou freáticos localizam-se entre uma camada superior e uma camada
inferior de rocha impermeável, sendo as camadas impermeáveis denominadas
camadas confinantes. 

Estão corretas:

1,0 ponto 

a I, III e IV, apenas.

b I, II e IV, apenas.

c II, III e IV, apenas.

d I, II, III e IV.

e I, II e III, apenas.
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Voltada ao estudo da espacialização dos elementos e fenômenos atmosféricos e de
sua evolução, a Climatologia integra-se como uma subdivisão da Meteorologia e da
Geografia. A respeito desse tema, o que é correto afirmar?

1,0 ponto 

a A ocorrência de orvalho, nevoeiro e nuvens depende do modo como o ar úmido se
aquece e, consequentemente, do modo como a evaporação ocorre.

b A presença de vapor no ar torna-o mais leve do que o ar seco, porque o vapor não
é agregado a dado volume de ar já existente, de modo que as moléculas de vapor

d’água substituem as moléculas de ar.

c Além da direção, os ventos também são caracterizados por sua velocidade, ambas
medidas pelo barômetro. A velocidade comumente é dada em nós, em km/h ou

em m/s.

d As áreas de altas latitudes recebem mais energia solar do que perdem por
emissão para o espaço e, nas latitudes médias e baixas, observa-se o contrário.

e Os processos de troca de energia e umidade entre o solo e o ar são mais diretos e
efetivos nas superfícies marcadas por abundância de vegetação.
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No que tange ao Monitoramento Ambiental, associe os seguintes conceitos com
suas respectivas definições e assinale a alternativa que os correlaciona de forma
correta. 

 

Poluição.
Contaminação.
Degradação Ambiental.
Impacto Ambiental.
Avaliação de Impacto Ambiental.
Diagnóstico Ambiental.

 

Processo de exame das consequências futuras de uma ação presente ou proposta.
Qualquer alteração adversa de processos, funções ou componentes ambientais, ou
alteração adversa da qualidade ambiental.
Introdução, em determinado meio ou local, de elementos nocivos à saúde humana,
das plantas e dos animais, tais como organismos patógenos, substâncias tóxicas ou
radioativas.
Introdução no meio ambiente de qualquer forma de matéria ou energia que possa
afetar negativamente o homem ou outros organismos.
Alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais
ou sociais provocada por ação humana.
Descrição das condições ambientais existentes em determinada área no momento
presente.

1,0 ponto 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

A. 
B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

a 1D – 2C – 3B – 4E – 5A – 6F.

b 1E – 2D – 3C – 4F – 5A – 6B.

c 1B – 2C – 3E – 4D – 5F – 6A.

d 1C – 2B – 3D – 4A – 5F – 6A.

e  1E – 2D – 3B – 4C – 5A – 6F.

MODELO DE PROVA

ALUNO: - MATRÍCULA: - 
AVALIAÇÃO: - VALOR: 10.00 pontos 
SÉRIE/CURSO: - PROFESSOR: - 
DISCIPLINA: - DATA: 14/08/2022 09:14 

Página 13 de 16



16)

460140163 

 

 

Avalie as assertivas que são apresentadas na sequência e assinale a alternativa
correta. São algumas das competências dos municípios em relação à Lei Federal nº
12.608/2012:

 

I. vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção
preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações
vulneráveis.

II. organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em
situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança.

III.  promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de
desastre.

IV. manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as
atividades de proteção civil no Município.

V.  realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contingência de
Proteção e Defesa Civil

0,25 ponto 

a Todas as assertivas estão corretas.

b Todas as assertivas estão incorretas.

c Somente as assertivas I, II e III estão corretas.

d Somente as assertivas IV e V estão corretas.

e Somente a assertiva III está correta.
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Quanto ao Decreto Municipal nº 23.814/13, da Prefeitura do Município de Salvador -
BA, analise as seguintes informações, considerando-as verdadeiras (V) ou falsas(F).

 

(  ) O Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil é constituído pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal, pelas entidades públicas e privadas de
atuação significativa na área de proteção e defesa civil e pela comunidade, sob a
coordenação da Defesa Civil, da estrutura da Secretaria Municipal da Infraestrutura e
Defesa Civil.

(  ) As ações de proteção e defesa civil são articuladas pelos órgãos e entidades que
constituem o SMPDC e objetivam, fundamentalmente, a redução dos desastres e apoio
às comunidades atingidas.

(  ) Como medidas preliminares à situação de emergência ou ao estado de calamidade
pública e por solicitação do Órgão Central, poderão ser estabelecidos, na
Administração Pública Municipal, regimes de alerta e prontidão.

(  ) O Órgão Central poderá, em situações de anormalidade, requisitar,
temporariamente, servidores, recursos materiais, veículos e equipamentos de órgãos
ou entidades integrantes do Sistema, necessários às ações de defesa civil.

(  ) Compete privativamente à Prefeitura de Salvador adotar as medidas necessárias à
redução dos riscos de desastre.

0,25 ponto 

a V, F, V, F, V.

b V, V, F, F, F.

c V, V, V, V, V.

d V, V, V, V, F.

e F, F, F, F, F.
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FOLHA DE RASCUNHO
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