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INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

1. Este caderno contém um total de 33 (trinta e três) questões objetivas, cada 
uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, sendo 6 de Língua 
Portuguesa, 7 de Raciocínio Lógico, 5 de Meio Ambiente, 5 de Sanea-
mento, 10 de Gestão e Liderança e 1 questão discursiva de Atualidades 
(Redação). Confira-o. 

2. Havendo algum problema, informe imediatamente  ao aplicador da prova, 
para que sejam tomadas as devidas providências. 

3. Caso não observe essa recomendação, não  lhe caberá qualquer reclama-
ção ou recurso posterior. 

4. As provas objetivas e de Redação terão duração de, no mínimo , 1 (uma) 
hora , e, no máximo , de 3h30 (três horas e trinta minutos),  incluído o 
tempo destinado à transcrição de suas respostas no gabarito oficial e do 
texto definitivo da Redação na folha própria da Redação. 

5. Não deixe nenhuma questão sem resposta. 
6. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha 

de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta. 
7. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro 

do candidato. 
8. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de 

respostas no gabarito oficial e o texto definitivo da Redação na folha pró-
pria da Redação, devidamente preenchidos e assinados. 

9. Os candidatos só poderão se ausentar do recinto de realização das provas 
decorrida 1 (uma) hora do início de aplicação das mesmas, por motivo de 
segurança. 

10. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a 
mesma poderá ser destacada. 

11. O gabarito da Prova Objetiva será divulgado por meio da Intranet da CO-
PASA e no endereço eletrônico www.fumarc.com.br, no 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à realização da prova. As questões da Prova Objetiva 
estarão disponíveis apenas no endereço www.fumarc.com.br.  

12. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa 
prova. 
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
 Nº de Matrícula  Nome 

 
 
 

 
 
 

 
 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.  
 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
A Presença da Agressividade no Comportamento Humano  

 
Presente nos mais diversos campos de ação, a agressividade acompanha 

os passos do homem desde a sua existência, influenciando, diretamente, os seus 
atos. Esse comportamento, manifestando-se de várias maneiras, continua questi-
onável, uma vez que suas consequências não agradam a todos. 

A humanidade primitiva conseguiu se desenvolver à medida que o seu do-
mínio sobre os instrumentos de combate aumentava. A sobrevivência do mais 
forte, ainda hoje, é uma realidade que define o destino da vida, fruto da competiti-
vidade que – aliás – sempre existiu. As atitudes agressivas, que garantiram a per-
manência da espécie humana, são utilizadas, atualmente, por pessoas que que-
rem superar seus adversários a qualquer custo. Nicolau Maquiavel, com sua teoria, 
influenciou reinos e países a conseguirem o progresso. Evidentemente, existem 
controvérsias quanto a essa ideologia, dita por muitos como antiética, que – inclu-
sive – é ensinada em cursos como os de administração de empresas, por exemplo. 

Entende-se por agressividade qualquer ação que pretende danificar algo 
ou alguém. É compreensível, portanto, que a ela sejam atribuídas características 
negativas (solução imoral, recurso deplorável). Esse comportamento precisa ser 
evitado para que se obtenha uma personalidade pacífica e cortês (ideal para um 
relacionamento). Na política, por exemplo, é constante a violência verbal, às vezes 
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também física, dos candidatos ao governo, fato que faz a população ter uma aver-
são a essas atitudes, consideradas falta de controle emocional de quem as pratica. 
Segundo estudiosos, o que ocasiona esse procedimento de “ataque” é a inconfor-
midade com a situação. Intrigante, porém, é o fato de um comportamento hostil 
como esse ter o poder de fazer alguém atingir o sucesso. Afinal, ele é ruim até que 
ponto? 

Em âmbito competitivo, agressividade é sinônimo de determinação, que 
ajuda as pessoas a alcançarem seus objetivos. As constantes manifestações com 
as quais o homem convive contribuem para a reprodução desse comportamento 
quando se toma como exemplo o retrospecto dos bem-sucedidos. Para trabalhar 
em uma empresa é preciso ter atitude, o que explica o fato de empresários contra-
tarem indivíduos de caráter ofensivo quanto a negócios e comércios em geral. Em 
uma partida de xadrez, o jogador mais agressivo geralmente vence, pois obriga o 
adversário a permanecer na defensiva, restringindo – cada vez mais – as jogadas 
do oponente e posicionando-se para dar o esperado xeque-mate. Isso tudo prova 
que ambição e coragem de atacar são importantes, e talvez até essenciais, para a 
realização de metas e a superação de desafios. 

Apesar das críticas e definições atribuídas à agressividade, ela não pode 
ser descartada da vivência humana, pois faz parte do caráter do homem. Cabe 
então à população saber empregar esse comportamento de maneira adequada, 
ajustando os fatores para, com ética, construir o seu futuro. 

Disponível em: http://www.tremdasgerais.com.br/colunas/portugues-
como-fazer-um-desenvolvimento-para-a-redacao/ Acesso em: 27 jun. 2021. 
 
 

QUESTÃO 01  

 
O propósito  do texto é demonstrar que a agressividade 
 
(A) é sinônimo de determinação e ajuda as pessoas a alcançarem seus objeti-

vos. 
(B) faz parte do comportamento humano e não pode ser descartada da vivência 

humana. 
(C) influencia diretamente todos os atos dos seres humanos em geral. 
(D) precisa ser evitada para que se obtenha uma personalidade pacífica e cor-

tês. 
 
 



 5

QUESTÃO 02  

 
Todas as inferências abaixo podem ser feitas a partir do texto, EXCETO: 
 
(A) A agressividade é imprescindível para quem trabalha. Sem ela, a pessoa 

não consegue atingir metas e superar desafios. 
(B) A agressividade não é bem-vista em relacionamentos nos quais se espera 

uma personalidade pacífica e cortês. 
(C) Quando é sinônimo de determinação e perseverança, a agressividade ajuda 

as pessoas a superarem desafios. 
(D) Quando se vê o sinônimo de agressividade, a tendência normal do ser hu-

mano é equipará-la a algo negativo e hostil. 
 

QUESTÃO 03  

 
Em: “Isso  tudo prova que ambição e coragem de atacar são importantes, e talvez 
até essenciais, para a realização de metas e a superação de desafios.”, o pronome 
isso  se refere 
 
(A) à frase anterior. 
(B) à frase posterior. 
(C) a todo o quarto parágrafo. 
(D) ao parágrafo seguinte. 
 

QUESTÃO 04  

 
A ideia expressa pelos articuladores destacados está corretamente identificada 
entre parênteses, EXCETO em:  
 
(A) “Apesar das críticas e definições atribuídas à agressividade, ela não pode 

ser descartada da vivência humana, pois  faz parte do caráter do homem.” 
(explicação) 

(B) “Esse comportamento precisa ser evitado para que  se obtenha uma perso-
nalidade pacífica e cortês (ideal para um relacionamento).” (finalidade) 

(C) “Esse comportamento, manifestando-se de várias maneiras, continua ques-
tionável, uma vez que  suas consequências não agradam a todos.” (conse-
quência) 

(D) A humanidade primitiva conseguiu se desenvolver à medida que  o seu do-
mínio sobre os instrumentos de combate aumentava. (simultaneidade) 

 



 6

QUESTÃO 05  

 
O antecedente do pronome relativo está corretamente determinado entre parênte-
ses, EXCETO em: 
 
(A) “A sobrevivência do mais forte, ainda hoje, é uma realidade que  define o 

destino da vida, fruto da competitividade que – aliás – sempre existiu.” (uma 
realidade) 

(B) “Evidentemente, existem controvérsias quanto a essa ideologia, dita por 
muitos como antiética, que  – inclusive – é ensinada em cursos como os de 
administração de empresas, por exemplo.” (antiética) 

(C) “Em âmbito competitivo, agressividade é sinônimo de determinação, que  
ajuda as pessoas a alcançarem seus objetivos.” (determinação) 

(D) “Na política, por exemplo, é constante a violência verbal, às vezes também 
física, dos candidatos ao governo, fato que  faz a população ter uma aversão 
a essas atitudes[...]” (fato) 

 

QUESTÃO 06  

 
Há voz passiva em: 
 
(A) “Cabe então à população saber empregar esse comportamento de maneira 

adequada, ajustando os fatores para, com ética, construir o seu futuro.” 
(B) “Em âmbito competitivo, agressividade é sinônimo de determinação, que 

ajuda as pessoas a alcançarem seus objetivos.” 
(C) “Esse comportamento, manifestando-se de várias maneiras, continua ques-

tionável, uma vez que suas consequências não agradam a todos.” 
(D) “Esse comportamento precisa ser evitado para que se obtenha uma perso-

nalidade pacífica e cortês (ideal para um relacionamento).” 
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QUESTÕES DE RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 07  

 
Considerando logicamente as proposições que constituem a argumentação: 
 
“A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira 
geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento para que não 
se chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das 
reservas atualmente disponíveis”,  
 
é CORRETO concluir que: 
 
(A) A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada.  
(B) A utilização consciente da água garante a qualidade das reservas atual-

mente disponíveis. 
(C) A utilização consciente da água impede o esgotamento ou a deterioração 

da qualidade das reservas atualmente disponíveis. 
(D) A utilização da água deve ser feita com consciência e discernimento.  
 

QUESTÃO 08  

 
O algoritmo representado abaixo se refere à adição de dois números naturais. Al-
guns algarismos que figuram nas parcelas e no total dessa adição foram substitu-
ídos pelas letras X, Y, Z e W. Se a adição está corretamente efetuada, então é 
CORRETO afirmar que:  
 

 1 2 X 2 Y 
+  Z 7 0 1 

 2 0 9 W 0 
 

(A) W – X = Z – Y 

(B) X + Z = W – Y 

(C) Y – W = Z + X 

(D) Z – W = Y – X 
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QUESTÃO 09  

 
O quadro a seguir apresenta as vinte e seis letras do alfabeto que foi utilizado para 
compor senhas de segurança formadas por quatro letras ordenadas por um critério 
lógico. 
 

 
 
Os critérios utilizados na composição das senhas da primeira coluna foram tam-
bém utilizados na composição das senhas da segunda coluna. 
 

(1) DHKM   (   ) KORT 
(2 VZXV    (   ) PMJG 
(3) JGDA    (   ) LPNL 
(4) UZXW   (   ) PKIH 

 
Nessas condições, é CORRETO afirmar que a sequência numérica que associa 
senhas que obedecem a um mesmo critério lógico é: 
 

(A) 1 4 2 3 

(B) 1 3 2 4 

(C) 2 1 3 4 

(D) 2 4 1 3 
 

QUESTÃO 10  

 
Se todo mineiro é brasileiro e existem cruzeirenses que são mineiros, então, par-
tindo dessas premissas lógicas, é CORRETO concluir que:  
 

(A) Existem cruzeirenses que são brasileiros. 

(B) Existem mineiros que são brasileiros. 

(C) Todo brasileiro é mineiro. 

(D) Todo cruzeirense é brasileiro. 
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QUESTÃO 11  

 
A auditoria interna da COPASA, em seu relatório anual, informou que foram ofere-
cidos palestras e congressos para a capacitação de todos os empregados no setor 
de Tecnologia da Informação (TI). Se 110 empregados assistiram às palestras, 86 
participaram de congressos, 21 assistiram às palestras e participaram de congres-
sos e 25 não se capacitaram, então é CORRETO afirmar que o total de emprega-
dos no setor de TI dessa empresa é:  
 

(A) 164 

(B) 175 

(C) 189 

(D) 200 
 

 

QUESTÃO 12  

 
Considere os argumentos lógicos I, II e III a seguir:  
 

I. Alguns europeus são famosos. Todas as pessoas famosas são infeli-
zes. Logo, existem europeus que são infelizes. 

II. Nenhum professor é atleta. Todos os atletas são inteligentes. Logo, 
nenhum professor é inteligente. 

III. A gasolina é extraída do petróleo. O petróleo é um produto importado, 
e todos os produtos importados são caros. Concluímos que a gasolina 
só pode ser cara. 

 
É CORRETO afirmar que: 

 

(A) Apenas I é um argumento válido.  

(B) Apenas II é um argumento válido. 

(C) I e III são argumentos válidos.  

(D) II e III são argumentos válidos. 
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QUESTÃO 13  

 
Considere as proposições W > Z; U < X; Z< Y e Z > X e os argumentos lógicos I, 
II e III deles decorrentes,  
 

I. W > U 
II. W > Y 

III. Y > U 
 
É CORRETO afirmar que: 
 

(A) Apenas I é verdadeiro.  

(B) Apenas II é verdadeiro. 

(C) I e III são verdadeiros.  

(D) II e III são verdadeiros. 
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QUESTÕES DE MEIO AMBIENTE 

 

QUESTÃO 14  

 
O Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) constitui-se por órgãos do po-
der público responsáveis pela formulação, execução e avaliação da Política Naci-
onal de Meio Ambiente. Dentre seus instrumentos, está o licenciamento ambiental 
de empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais conside-
rados, efetiva ou potencialmente, poluidores ou aqueles que, sob qualquer forma, 
possam causar degradação ambiental. 
Neste contexto, considere um empreendimento de saneamento que, por seu porte 
e potencial poluidor, terá seu licenciamento na esfera federal de governo. 
 
O processo de licenciamento ambiental deste empreendimento ocorrerá no (a) 
 
(A) Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). 
(B) Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). 
(C) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA). 
(D) Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério do Desenvolvi-

mento Regional. 
 
 

QUESTÃO 15  

 
Durante o processo de licenciamento de um novo aterro sanitário para atender 
uma unidade regional de saneamento básico instituída pelo estado de Minas Ge-
rais, o órgão ambiental responsável definirá condicionantes ambientais para a con-
cessão da licença ambiental. 
 
Avalie as possíveis condicionantes apresentadas abaixo. 
 

I. Tratamento do chorume gerado no novo aterro sanitário. 
II. Apoio financeiro na manutenção de uma unidade de conservação locali-

zada na área de influência do novo aterro sanitário. 
III. Promoção de um programa educacional voltado para os jovens das comu-

nidades localizadas na área de influência deste empreendimento. 
 
São medidas compensatórias aos potenciais impactos ambientais negativos deste 
novo aterro sanitário 
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(A) I, II e III. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
 

QUESTÃO 16  

 
Considere que um prestador de serviços públicos de saneamento básico implan-
tará um novo sistema de abastecimento de água concomitantemente com um novo 
sistema de esgotamento sanitário para um município localizado no Triângulo Mi-
neiro com população estimada de projeto de 100 mil habitantes.  
 
Sobre o devido processo de licenciamento ambiental desse empreendimento, é 
INCORRETO afirmar: 
 
(A) A concessão da licença prévia (LP) permite que o prestador inicie os traba-

lhos de limpeza do terreno, terraplanagem e instalação do canteiro de obras, 
dentre outras atividades preliminares. 

(B) A licença de operação (LO) é solicitada e obtida ainda na fase de instalação 
destes sistemas, mediante comprovação do cumprimento das condicionan-
tes anteriormente estabelecidas. 

(C) A solicitação e obtenção da licença de instalação (LI) ocorre ainda na fase 
de planejamento deste empreendimento, quando são analisados e aprova-
dos os projetos executivos de controle de poluição e as medidas compen-
satórias. 

(D) Para a obtenção das licenças ambientais, será necessária a outorga de di-
reito de uso da água tanto para o lançamento dos esgotos tratados quanto 
para a captação de água nos mananciais que alimentarão este sistema de 
abastecimento. 

 
 

QUESTÃO 17  

 
A visão ESG estrutura-se na prática efetiva, no âmbito das instituições, dos três 
pilares Meio Ambiente, Responsabilidade Social e Governança. Nesse sentido, a 
performance ESG das empresas já é importante variável no mercado de capitais: 
“Quando o comportamento ESG é levado a sério, tem impacto positivo na rentabi-
lidade, porque os colaboradores da empresa passam a ter um sentimento de pro-
posito maior porque (sic) aquilo que é feito colabora com o que é feito de positivo 
no mundo (TORETA, 2021)”. 
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Com a entrada de empresas privadas no setor saneamento, advinda das novas 
diretrizes estabelecidas no Novo Marco do Saneamento, a competividade tenderá 
a aumentar e a performance ESG dos prestadores de serviços será importante 
para alavancar a qualidade e a eficiência das empresas de saneamento, inclusive 
com vistas à captação de recursos no mercado financeiro. 
 
São métricas ESG para as empresas prestadoras de serviços de saneamento, EX-
CETO: 
 
(A) Destinação final dos lodos gerados nas estações de tratamento de esgoto 

operadas pela empresa prestadora de serviços de saneamento. 
(B) Diversidade de crenças religiosas da equipe de colaboradores da empresa 

prestadora de serviços de saneamento.  
(C) O marketing ambiental tipo greenwashing (“banho verde”), realizado por 

meio de campanhas publicitárias pela empresa prestadora de serviços de 
saneamento. 

(D) Riscos cibernéticos nos sistemas de tecnologia da informação da empresa 
prestadora de serviços de saneamento. 

 
 

QUESTÃO 18  

 
A conservação de bacias hidrográficas é essencial para a garantia da água, tanto 
em qualidade, quanto em quantidade. 
Nesse contexto, as empresas prestadoras de serviços de saneamento promovem 
programas de conservação que estimulam o produtor rural a preservar, conservar, 
manter, recuperar e restaurar áreas de importância para os recursos hídricos em 
sua propriedade, como as áreas de recarga de aquíferos, as áreas de nascentes 
e as áreas de preservação permanente (APP’s). 
São alguns exemplos de ações implantadas nas microbacias a recomposição do 
solo, o replantio da vegetação, o cercamento para limitar o acesso de pessoas e 
do gado, o uso restrito destas áreas, a estabilização de encostas, o controle de 
processos erosivos, dentre outras.  
 
Além de apoio técnico, alguns destes programas oferecem ao produtor rural um 
valor em dinheiro pela manutenção destas áreas ativas e dinâmicas na sua função 
de produtoras de água. Toda a bacia hidrográfica se beneficia, em especial quando 
muitos proprietários rurais nela localizados participam desse programa, produ-
zindo mais água e água de qualidade inclusive para o abastecimento público. 
O instrumento econômico-ambiental aplicado nesses programas concedentes de 
quantias financeiras mensais ao proprietário rural é o (a) 
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(A) Cobrança pelo Uso da Água. 
(B) ICMS Ecológico. 
(C) Pagamento por Serviços Ambientais. 
(D) Sistema de Depósito-Reembolso. 
 
 
 

QUESTÕES DE SANEAMENTO 

 

QUESTÃO 19  

 
A Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, que atualiza o marco legal do saneamento 
básico, transformou a Agência Nacional de Águas (ANA) na Agência Nacional de 
Águas e Saneamento Básico (ANA). 
 
Sobre as atuais atribuições da ANA no setor saneamento, avalie as afirmações 
que se seguem. 
 

I. Instituição de normas de referência para a regulação dos serviços públicos 
de saneamento básico. 

II. Fiscalização da prestação dos serviços públicos de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário. 

III. Disponibilização de ação mediadora ou arbitral nos conflitos que envolvam 
titulares, agências reguladoras ou prestadores de serviços públicos de sa-
neamento básico, desde que em caráter voluntário e com sujeição à con-
cordância entre as partes. 

 
Cabe à ANA as atribuições: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
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QUESTÃO 20  

 
O decreto nº 10.710, de 31 de maio de 2021, que regulamenta o Novo Marco Re-
gulatório do Saneamento, estabelece a metodologia para comprovação da capa-
cidade econômico-financeira dos prestadores de serviços públicos de abasteci-
mento de água potável ou de esgotamento sanitário, considerados os contratos 
regulares em vigor. 
 
Analise as afirmações que se seguem sobre esta metodologia. 
 

I. Para a comprovação da capacidade econômico-financeira, o prestador de-
verá apresentar estudos de viabilidade e plano de captação de recursos. 

II. É objetivo da comprovação de capacidade econômico-financeira assegu-
rar que os prestadores de serviços públicos de abastecimento de água 
potável ou de esgotamento sanitário tenham capacidade para cumprir as 
metas de universalização. 

III. A prestação direta de serviços públicos de abastecimento de água potável 
ou de esgotamento sanitário realizada pelo Município, mesmo que por in-
termédio de autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista 
por ele controladas, não se submete à comprovação da capacidade eco-
nômico-financeira objeto deste regramento. 

 
É CORRETO o que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
 
 

QUESTÃO 21  

 
A situação do saneamento no Brasil é muito precária. Segundo estimativas do 
IBGE (2019), mais de 120 milhões de brasileiros não estão ligados à rede coletora 
de esgoto e cerca de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável no 
país. 
 
Nesse contexto, o Novo Marco do Saneamento estabelece metas de universaliza-
ção dos serviços públicos de saneamento básico. 
 
Avalie as afirmações abaixo sobre este tema. 
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I. As metas para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos 

dependem do tamanho da população e da existência do plano intermuni-
cipal de resíduos sólidos ou do plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos.  

II. Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico 
deverão definir metas de universalização do acesso à água potável e aos 
serviços de coleta e tratamento do esgoto, assim como metas quantitativas 
de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melho-
ria dos processos de tratamento. 

III. Quando os estudos para a licitação da prestação regionalizada apontarem 
para a inviabilidade econômico-financeira da universalização do acesso à 
água potável e aos serviços de coleta e tratamento do esgoto até 31 de 
dezembro de 2033, mesmo após o agrupamento de Municípios de diferen-
tes portes, fica permitida a dilação do prazo, desde que não ultrapasse 1º 
de janeiro de 2040 e haja anuência prévia da agência reguladora. 

 
É CORRETO o que se afirma em: 
 
(A) I, II e III. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
 
 

QUESTÃO 22  

 
O Novo Marco Regulatório estabelece novas diretrizes nacionais para o sanea-
mento básico, definindo, inclusive, os limites da prestação dos serviços públicos. 
Neste contexto, considera(m)-se serviço(s) público(s) de abastecimento de água: 
 
(A) A caixa d’água das edificações. 
(B) A reservação de água bruta. 
(C) As instalações hidráulicas prediais. 
(D) Os aquíferos subterrâneos. 
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QUESTÃO 23  

 
Estima-se que, para se atingir a universalização dos serviços de abastecimento de 
água e esgoto, sejam necessários investimentos anuais na ordem de 50 bilhões 
de reais por uma década (Instituto Trata Brasil, 2021). Nos últimos anos, com o 
setor saneamento centralizado no poder público, foram investidos cerca de 20 bi-
lhões anuais. Estariam faltando, portanto, 30 bilhões por ano para a universaliza-
ção desejada. Nesse ritmo, o Brasil atingiria a universalização desses serviços, na 
melhor hipótese, somente na década de 2060.  
Diante disto, as novas disposições do Novo Marco Legal do Saneamento abrem o 
setor para a participação do capital privado.  
Surgem, então, preocupações com relação à expansão desses serviços em muni-
cípios ou regiões com baixa capacidade a pagar e, consequentemente, com pouca 
atratividade aos investimentos privados nos processos de concessão.  
Nesse contexto, um dos mecanismos estabelecidos no Novo Marco Regulatório 
para se evitar esta indesejável consequência é a: 
 
(A) Articulação do saneamento com as políticas de habitação e de proteção am-

biental. 
(B) Fiscalização da prestação dos serviços com vistas a assegurar segurança, 

qualidade, regularidade e continuidade. 
(C) Integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e componentes 

de cada um dos diversos serviços de saneamento. 
(D) Prestação regionalizada dos serviços. 
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QUESTÕES DE GESTÃO E LIDERANÇA 

 

QUESTÃO 24  

 
A competência pode ser atribuída a diferentes atores. De um lado, a organização. 
De outro, as pessoas, sendo que a vida organizacional pressupõe a convivência 
entre ambos: pessoas e organização.  
Entendendo a gestão também como o estabelecimento de parâmetros para men-
suração das capacidades dos indivíduos que são liderados, analise as afirmativas 
abaixo e, depois, escolha a opção correta: 
 
I – O estabelecimento de competências individuais deve estar desvinculado da 
reflexão sobre as competências organizacionais 
 

uma vez que 
 

II – é nítida a dependência nas relações entre competências organizacionais e 
individuais em uma organização. 
 
A resposta CORRETA é: 
 
(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
(B) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 
(C) As afirmativas I e II são verdadeiras e a II complementa a I. 
(D) As afirmativas I e II são verdadeiras e a II não complementa a I. 
 
 
 

QUESTÃO 25  

 
Um subordinado da equipe da qual você é o líder (responsável), comete um ato 
grave de indisciplina segundo os normativos da empresa. O gerente da área con-
voca você para uma reunião e lhe dá a seguinte ordem: você deve demitir aquele 
funcionário. Você, após refletir sobre o caso, decide acatar a ordem de seu ge-
rente.  
 
Acerca desta situação, analise as assertivas abaixo, assinalando com V as que 
forem verdadeiras e, com F, as consideradas falsas. 
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(   ) A decisão que você tomou, pela demissão do subordinado, pode ser 

classificada como delegada. 
(   ) Podemos entender que a decisão tomada por seu superior foi uma de-

cisão compartilhada. 
(   ) Ambos, você e seu gerente, tiveram uma decisão autocrática. 
(   ) Em virtude do tipo de decisão, você não poderia cumprir a ordem de seu 

gerente. 
 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
(A) F – F – V – V  
(B) F – V – F – V  
(C) V – F – F – F 
(D) V – V – V – F  
 

QUESTÃO 26  

 
“A era da liderança – na qual os trabalhadores do conhecimento já operam em um 
ambiente de trabalho mais turbulento, flexível e disperso – exige uma nova abor-
dagem de estilo de trabalho [...]" (GOLDSMITH, 2003, p. 39). 
Uma das ferramentas para otimização de resultados nas organizações, diante 
deste cenário, é o Coaching.  
 
Sobre esta prática e o seu entendimento, analise as assertivas abaixo, assinalando 
com V as que forem verdadeiras e, com F, as consideradas falsas. 
 

(   ) O Coaching deve ser entendido como uma atividade holística e integra-
dora. 

(   ) São fundamentos do Coaching: estratégia mútua, mudança comporta-
mental e core value. 

(   ) Por similaridade, o Coaching pode ser considerado como um ramo da 
consultoria de processo. 

(   ) O Coaching se resume a uma ação de cunho intrapessoal, sem relação 
com a performance da carreira. 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
(A) F – F – F – V  
(B) F – F – V – V  
(C) V – V – F – F  
(D) V – V – V – F  
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QUESTÃO 27  

 
Você foi chamado a participar de um grupo de trabalho que discute o Planejamento 
Estratégico na COPASA. É convidado a discutir especificamente a formulação de 
estratégias. Para você, três aspectos devem ser considerados inicialmente.  
São eles: 
 
(A) A empresa, o ambiente e a integração empresa/ambiente. 
(B) A empresa, o empregado e a sociedade. 
(C) O ambiente interno, os statkeholders e a política socioeconômica. 
(D) O ambiente, os stakeholders e a integração empresa/empregado. 
 
 
 

QUESTÃO 28  

 
São considerados elementos que compõem um processo em uma organização, 
EXCETO: 
 
(A) Atividades. 
(B) Informações. 
(C) Problemas. 
(D) Recursos. 
 
 
 

QUESTÃO 29  

 
Você, como líder de pessoas, precisa comunicar a um subordinado “sua não apro-
vação” para um cargo de supervisão na filial. Você escolhe a chamada “conversa 
cara a cara” como forma de comunicação. Isto porque:  
 
(A) Esta ação é rica em pistas sobre a captação da mensagem por meio do 

receptor. 
(B) Esta forma de comunicação não exige preparo prévio do emissor.  
(C) Não existe outro canal de informação para uma ação como esta. 
(D) O receptor estará sempre apto a receber a mensagem. 
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QUESTÃO 30  

 
Definimos desempenho como o conjunto de entregas e resultados de determinada 
pessoa para a empresa ou negócio.  
Você, sendo responsável por acompanhar o desempenho de subordinados, de-
verá levar em conta, principalmente, três dimensões, EXCETO: 
 
(A) A última formação acadêmica e a capacidade erudita de uma pessoa.  
(B) O comportamento que pode afetar o desenvolvimento e o esforço da pes-

soa.  
(C) O esforço de uma pessoa na contribuição para a empresa. 
(D) O nível de desenvolvimento de uma pessoa. 
 
 
 

QUESTÃO 31  

 
Em determinado momento da carreira profissional, um colaborador da COPASA, 
com recursos próprios, decide tornar-se sócio de uma empresa, já existente, que 
presta serviços de reparos em redes hidráulica e sanitária em determinada região 
de Minas Gerais.  
Este comportamento do colaborador da COPASA representa: 
 
(A) Apenas a necessidade de uma nota explicativa aos acionistas minoritários. 
(B) Nenhum efeito quanto ao vínculo deste com a COPASA, pois se trata de 

recursos próprios. 
(C) Um efeito direto sobre a governança corporativa da companhia. 
(D) Uma infração à política de conflito de interesses. 
 
 
 

QUESTÃO 32  

 
Em uma organização e nas relações que ela mantém com o meio ambiente, que 
deve ser entendida como holística, ocorrem, na segurança do trabalho, fenômenos 
de características diversas. São eles fenômenos: 
 
(A) Biológicos, psicológicos, químicos, culturais e estruturais. 
(B) Culturais, organizacionais, químicos, econômicos e práticos. 
(C) Físicos, biológicos, psicológicos, culturais e sociais. 
(D) Físicos, estruturais, organizacionais, culturais e econômicos. 
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QUESTÃO 33  

 
Como gestor de uma Unidade da COPASA, você é procurado por um grupo de 
ambientalistas, que apresenta uma proposta de apoio a um projeto para recuperar 
nascentes de córregos no município. 
Você responde ao grupo que a companhia pode avaliar o apoio à iniciativa e a 
encaminha para estudos da forma de apoio junto ao órgão competente. 
 
Este seu procedimento está suportado: 
 
(A) Na Política e Gestão Ambiental da empresa. 
(B) Na satisfação direta ao acionista majoritário. 
(C) No seu compromisso pessoal de respeito ao meio ambiente. 
(D) Nos parâmetros dos recursos financeiros da Companhia. 
 
 
 

QUESTÃO DE ATUALIDADES (REDAÇÃO) 

 
Texto1 
 

Entende-se por agressividade qualquer ação que pretende danificar algo 
ou alguém. É compreensível, portanto, que a ela sejam atribuídas características 
negativas (solução imoral, recurso deplorável). Esse comportamento precisa ser 
evitado para que se obtenha uma personalidade pacífica e cortês (ideal para um 
relacionamento). 
 
Texto 2 
 

O CICLO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
 

A violência doméstica funciona como um sistema circular – o chamado 
Ciclo da Violência Doméstica  – que apresenta, regra geral, três fases: 

 
1. aumento de tensão:  as tensões acumuladas no cotidiano, as injúrias e as ame-
aças tecidas pelo agressor, criam, na vítima, uma sensação de perigo eminente. 
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2. ataque violento:  o agressor maltrata física e psicologicamente a vítima; estes 
maus-tratos tendem a escalar na sua frequência e intensidade. 
 
3. lua-de-mel:  o agressor envolve agora a vítima de carinho e atenções, descul-
pando-se pelas agressões e prometendo mudar (nunca mais voltará a exercer vi-
olência). 

 
Disponível em: https://apav.pt/vd/index.php/features2 Acesso em: 27 jun. 2021. 

 
A partir da leitura dos textos lidos, escreva um texto dissertativo-argu-

mentativo , sobre o seguinte tema:  
 

Violência doméstica: como combater esse problema? 

 
• Dê um título  ao seu texto. 

• Não copie fragmentos do texto. 

• A cópia anulará o texto. 

• Faça o rascunho do seu texto e, depois, transcreva-o para a fo-
lha própria, à caneta , com letra legível. 

• Seu texto deverá ter de 20 a 30 linhas . 
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PROCESSO SELETIVO - PDPL 2021 

 

COPASA   
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS S/A  

 
 
 

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO. 
 

 

01   12   23  

02   13   24  

03   14   25  

04   15   26  

05   16   27  

06   17   28  

07   18   29  

08   19   30  

09   20   31  

10   21   32  

11   22   33  
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