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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 28 da Prova Objetiva para o cargo de 

ESPECIALISTA EM SANEAMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, de 

07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos 
termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 
vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão está fundamentada 
corretamente. 

Conforme consta no livro “Introdução à Engenharia Ambiental – O desafio do 
desenvolvimento sustentável” – Benedito Braga e Outros – Pearson Prentice Hall, pag. 120:  

“Os esgotos sanitários e o meio ambiente 
É importante conhecer os esgotos sanitários, tanto no que diz respeito à sua composição 

quantitativa quanto à sua composição qualitativa. 

A quantidade de esgoto sanitário produzido diariamente pode variar bastante não só de uma 
comunidade para outra, como também dentro de uma mesma comunidade em função de: 

 I - hábitos e condições socioeconómicas da população; 
 II - existência ou não de ligações clandestinas de águas pluviais na rede de esgoto; 

 III - construção, estado de conservação e manutenção das redes de esgoto, que 
implicam  uma maior ou menor infiltração; 

 IV - clima;  
 V - custo e medição da água distribuída; 
 VI - pressão e qualidade da água distribuída na rede de água; e 
 VII - estado de conservação dos aparelhos sanitários e vazamentos. 
Além das variações quantitativas, as características dos esgotos sanitários variam 

qualitativamente em função da composição da água de abastecimento e dos diversos usos dessa água. 
De um modo geral, podemos dizer que, não ocorrendo grande contribuição de despejos industriais, os 

esgotos sanitários constituem-se, aproximadamente, de 99,9% de líquido e 0,1% de sólido, em peso”. 

 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 29 da Prova Objetiva para o cargo de 
ESPECIALISTA EM SANEAMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, de 

07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos 

termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 

vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi PROVIDO, posto que por erro material foi divulgado no 

gabarito oficial como alternativa correta a letra “d”, quando deveria ser a letra “b” 

Por esta razão fica alterado, para o cargo de ESPECIALISTA EM SANEAMENTO ENGENHARIA 
AMBIENTAL, o gabarito da questão 29 para a alternativa de letra “b”. 

 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 32 da Prova Objetiva para o cargo de 
ESPECIALISTA EM SANEAMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, de 
07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos 
termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 
vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão está fundamentada 
corretamente. 

A questão 32 tratava especificamente das diretrizes gerais que devem ser obedecidas pelo 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA), conforme citado pelo próprio candidato: 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
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“Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os 
princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes 
diretrizes gerais: 

I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-
as com a hipótese de não execução do projeto; 

II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de 

implantação e operação da atividade ; 

III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos 
impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia 

hidrográfica na qual se localiza; 

lV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área 
de influência do projeto, e sua compatibilidade”.(CONAMA 01/86).  

Portanto o item “V – Elaborar o programa de acompanhamento e monitoramento dos 

impactos”, não faz parte das diretrizes gerais.  
 

 

 

 

 

Amparo, 23 de março de 2016. 
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