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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 
 
O Departamento de Água e Esgotos de Valparaíso, Estado de São Paulo, através de sua Comissão, 
nomeada pela portaria nº 50 de 27 de novembro de 2017, vem tornar público os Gabaritos das 
provas práticas de Operador de Tratamento de Água e Guarda Operador realizado no dia 
15/04/2018: 
 
OPERADOR DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
 
QUESTÂO 1: Coloque o número dos telefones emergências segundo os descritos a baixo: 
 
Polícia Militar: 190 
 
Corpo de Bombeiros: 193 
 
Ambulância: 192 
 
QUESTÂO 2: Em medição de água, 1 m3, refere-se a quantos litros de água? 
 
R: 1.000 litros 
 
QUESTÂO 3: Em um incêndio ou princípio de incêndio em um painel elétrico. Qual o tipo de extintor deve-se usar? 
 
R: Pó químico e/ou CO2 (gás carbônico) 
 
QUESTÂO 4: É claro que cada acidente é diferente do outro. E, por isso, só se pode falar na melhor forma de socorro, 
quando se sabe quais as suas características. Mas a sequência das ações a serem realizadas vai sempre ser a 
mesmas. Dentre as opções abaixo, qual alternativa está correta? 
 
1) manter a calma; 
2) garantir a segurança;  
3) pedir socorro;  
4) controlar a situação;  
5) verificar a situação das vítimas;  
6) realizar algumas ações com as vítimas 
 
a) somente a 1,3 e 5 
b) somente 2,4 e 6. 
c) todas estão corretas. 
d) n.d.a 
 
 
QUESTÃO 5: O que é decantação no tratamento de água? 
 

R: Decantação é um processo físico de separação de misturas heterogêneas do tipo líquido-sólido e líquido-líquido. Ela 
baseia-se na diferença de densidade entre seus componentes e no fato de serem insolúveis um no outro. 
A decantação está relacionada com a sedimentação que ocorre quando deixamos a mistura em repouso por determinado tempo. O 
componente mais denso que tem as suas partículas em suspensão vai, com o tempo, por ação da gravidade, depositando-se no 
fundo do recipiente. Assim, quando essa sedimentação termina, realiza-se a decantação, que é simplesmente inclinar o recipiente 
que contém a mistura e derramar em outro recipiente o líquido menos denso, que fica na parte de cima. 
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GUARDA OPERADOR. 
 
QUESTÂO 1: Coloque o número dos telefones emergências segundo os descritos a baixo: 
 
Polícia Militar: 190 
 
Corpo de Bombeiros: 193 
 
Ambulância: 192 
 
QUESTÂO 2: Em medição de água, 1 m3, refere-se a quantos litros de água? 
 
R: 1.000 LITROS 
 
QUESTÂO 3: Em um incêndio ou princípio de incêndio em um painel elétrico. Qual o tipo de extintor deve-se usar? 
 
R: Pó químico e/ou CO2 (gás carbônico) 
 
QUESTÂO 4: É claro que cada acidente é diferente do outro. E, por isso, só se pode falar na melhor forma de socorro, 
quando se sabe quais as suas características. Mas a sequência das ações a serem realizadas vai sempre ser a 
mesmas. Dentre as opções abaixo, qual alternativa está correta? 
 
1) manter a calma; 
2) garantir a segurança;  
3) pedir socorro;  
4) controlar a situação;  
5) verificar a situação das vítimas;  
6) realizar algumas ações com as vítimas 
 
a) somente a 1,3 e 5 
b) somente 2,4 e 6. 
c) todas estão corretas. 
d) n.d.a 
 
 
QUESTÃO 5: Quando vamos prestar os primeiros socorros temos que estar atentos aos sinais vitais da vítima, dentre 
as alternativas a baixo qual delas não é um sinal vital? 
 
a) pulso 
b) fala 
c) temperatura 
d) respiração. 

 
 
 
 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 
Valparaíso/SP, 10 de maio de 2018.  

José Geraldo Salesse 

Superintendente 
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