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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 21 da Prova Objetiva para o cargo de 

ESPECIALISTA EM SANEAMENTO FISCALIZAÇÃO 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. 

“- Aterro (sanitário e controlado):  

A rigor, é o único método de disposição final propriamente dito. Consiste basicamente em: 

a) compactação dos resíduos em camadas sobre o solo, empregando-se, por exemplo, um 

trator de esteira; 

b) o seu recobrimento com uma camada de terra ou outro material inerte; 

c) adoção de procedimentos para proteção do meio ambiente”. 

Referência: Cartilha de Limpeza Urbana - Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas do 

IBAM em convênio com a Secretaria Nacional de Saneamento – SNS - do Ministério da Ação Social - 

MAS. – “Capitulo 6 – Tratamento e disposição final do lixo” – pag. 46 

 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 22 da Prova Objetiva para o cargo de 

ESPECIALISTA EM SANEAMENTO FISCALIZAÇÃO 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 a alternativa 

considerada como correta possui um erro de digitação. A alternativa “d” deveria apresentar como texto 

“auto de infração” ao invés de “auto de inflação”. 

Por esta razão, fica anulada a questão 22 para o cargo de ESPECIALISTA EM SANEAMENTO 

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. 
 

 

 

 

 

 

 

Amparo, 23 de março de 2016. 
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