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INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes de autorizado pelo fiscal 
 
1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Conhecimentos Específicos) é de 2h 

30min, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta. 

2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e transcreva-os nos quadros 
abaixo. Assine no local indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às 
respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal. 

3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de 
questões, no total de 25 (vinte e cinco), está correta e se há imperfeições gráficas que 
possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.   

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do 
caderno de prova. 

5. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas de resposta (de “A” a “E”), 
das quais apenas 1 (uma) é correta. 

6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as 
respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para 
efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro 
de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 

8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o 
porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de 
relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta. 

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta, ambos 
assinados. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a 
partir das 16h 30min. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar 
as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente. 

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última 
folha, o qual poderá ser destacado e levado com você. 

 
 

___________________________________________ 
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 

 
 

INSCRIÇÃO 
 

 

 
 
 

NOME DO(A) CANDIDATO(A) 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
16) Assinale a alternativa CORRETA. 

Um rio classe 3 (Conama 357/2005), cuja DBO5 (demanda bioquímica de oxigênio) é de 2 
mg/L e vazão média de 10 m3/s, recebe 1 m3/s de esgoto. Para que a mistura com o rio 
apresente DBO5 de 10 mg/L, a DBO5 do esgoto deve ser de: 

 
A. (   ) 50 mg/L 
B. (   ) 100 mg/L 
C. (   ) 90 mg/L  
D. (   ) 250 mg/L 
E. (   ) 200 mg/L 
 
 
17) Em relação aos parâmetros físicos e químicos que caracterizam as águas, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) A cor é responsável pela coloração na água, resultante em geral da decomposição da 

matéria orgânica (ácidos húmicos e fúlvicos), ferro e manganês. A interpretação das 
medidas de cor deve distinguir entre cor verdadeira e cor aparente, esta última tendo uma 
parcela decorrente da turbidez da água. 

B. (   ) A dureza corresponde à concentração de cátions multimetálicos em solução, sendo mais 
frequentemente associados os cátions divalentes de Fe2+ e Mn2+. Em condições de 
supersaturação, esses cátions reagem com ânions na água, formando precipitados. 

C. (   ) A acidez é a capacidade da água em resistir às mudanças de pH causadas pelos ácidos. É 
devida principalmente à presença de gás carbônico livre (pH entre 4,5 e 8,2). 

D. (   ) Os principais constituintes da alcalinidade são os bicarbonatos ( ), os carbonatos 
( ) e os hidróxidos (OH-). A distribuição entre essas três formas independe do pH. 

E. (   ) A turbidez representa o grau de interferência à passagem da luz através da água, 
conferindo-lhe uma aparência turva, sendo os sólidos dissolvidos os constituintes 
responsáveis por esse efeito. 

 
 
18) Assinale a alternativa CORRETA. 

O volume de um tanque de equalização de nível variável, para uma estação de tratamento de 
efluentes de uma determinada indústria, cuja vazão média é de 10 m3/h, adotando um tempo 
de detenção de 24 horas e volume mínimo de 150 m3 é de: 

 
A. (   ) 240 m3 
B. (   ) 390 m3 
C. (   ) 510 m3 
D. (   ) 420 m3 
E. (   ) 150 m3 
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19) Em relação às características de águas e efluentes e aspectos de seu tratamento físico, 

químico ou biológico, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Os metais pesados aumentam a capacidade autodepurativa das águas, pois também têm 

ação catalisadora sobre os microrganismos responsáveis por essa regeneração, através 
da decomposição dos materiais orgânicos. 

B. (   ) Reação de primeira ordem é aquela em que, dobrando-se a concentração do reagente, a 
velocidade da reação também dobra, ou seja, a velocidade da reação depende da 
concentração do reagente à primeira potência. 

C. (   ) Pelo fato de a oxidação na respiração anaeróbia ser parcial, a quantidade de energia 
liberada é bem maior do que na respiração aeróbia; consequentemente, em condições 
iguais, a multiplicação celular e o processo de degradação da matéria orgânica nos 
processos aeróbios são muito mais rápidos.  

D. (   ) A medição do potencial de oxidorredução (POR) fornece uma indicação da capacidade de 
oxidação nos sistemas aeróbios e de redução nos sistemas anaeróbios. Se num digestor o 
valor de POR está em torno de +300 mV, indica elevada capacidade redutora e bom 
estado de anaerobiose. 

E. (   ) O potencial hidrogeniônico (pH) é o logaritmo da concentração dos íons H+ e mede 
quantitativamente a acidez ou a alcalinidade da amostra. 

 
20) Com relação aos ciclos biogeoquímicos, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) A evaporação da água do solo e dos oceanos e a transpiração vegetal e animal diminuem 

a atmosfera de vapor de água. Condensando-se, a água retorna a suas fontes por 
precipitação. 

B. (   ) O efeito estufa é o aquecimento excessivo da Terra provocado pelo aumento da taxa de 
gás carbônico na atmosfera e consequente escape do calor gerado pela luz do Sol que 
atinge a superfície do planeta. 

C. (   ) Apenas algumas bactérias e as cianobactérias conseguem fazer a fixação biológica do 
nitrogênio, que consiste em convertê-lo em amônia (NH3), sendo esta prontamente 
absorvida por alguns vegetais e utilizada para a síntese dos compostos orgânicos 
nitrogenados. 

D. (   ) O O2 dá origem ao ozônio pela ação dos raios infravermelhos ou descargas elétricas. O 
ozônio forma uma camada que envolve a Terra, protegendo-a dessa radiação proveniente 
do Sol. 

E. (   ) O fósforo é um elemento importante para os seres vivos. Participa das moléculas de ATP e 
dos ácidos nucleicos (DNA, RNA). No seu ciclo, é comum a ocorrência de componentes 
gasosos.  

 
21) Com relação à eutrofização das águas, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) A concentração de O2 na superfície aquática diminui porque as águas superficiais 

sustentam o crescimento de vegetação e algas. 
B. (   ) Como o suprimento de oxigênio é ilimitado, as espécies que habitam um ecossistema 

aquático estão em equilíbrio dinâmico, o qual é facilmente perturbado pelos seres 
humanos. 

C. (   ) Na água, a produtividade biológica depende dos produtores primários e está limitada à 
região próxima do fundo, conhecida como zona eufótica. 

D. (   ) Um lago claro é denominado de eutrófico. 
E. (   ) Como o suprimento de nutrientes é limitado em águas não poluídas, a DBO nas águas 

superficiais raramente supera a disponibilidade de oxigênio. 
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22) Sobre a utilização do cloro e seus compostos para a desinfecção de águas, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
A. (   ) Em casos de águas muito poluídas, não é aconselhável o método de cloração ao “break 

point”, uma vez que o cloro residual é mais rapidamente consumido. 
B. (   ) Na amônia-cloração, aplicam-se à água amônia e cloro com a finalidade de produzir 

cloroaminas, porém estas dão origem a residuais de cloro combinado menos estáveis do 
que os de cloro livre. 

C. (   ) O hipoclorito de cálcio e o hipoclorito de sódio são usados com frequência em grandes 
estações de tratamento de água. 

D. (   ) A cloração simples constitui o processo mais elementar de desinfecção pelo cloro. Para um 
tempo de contato de 20 minutos, por exemplo, deve-se manter o cloro residual livre entre 
0,1 e 0,2 mg/L, considerado suficiente, na prática, para águas não muito poluídas. 

E. (   ) Para obtenção do hipoclorito de sódio, os cloradores eletrolíticos utilizam o dióxido de 
cloro, energia elétrica e água. 

 
23) Com relação ao controle da corrosão das águas, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) As águas superficiais não tratadas geralmente apresentam matéria orgânica e substâncias 

inibidoras, sendo, por isso, mais agressivas. 
B. (   ) O Índice de Langelier é definido como a diferença entre o pH de saturação e o pH da água. 
C. (   ) Uma forma de controle da corrosão é a alcalinização das águas tratadas com certa 

quantidade de cal, antes de sua distribuição, bastando para isso elevar o pH até 7,0. 
D. (   ) É conveniente distribuir água com ausência completa de dureza, tendo em vista a 

economia e o controle da corrosão. 
E. (   ) Há várias modalidades de corrosão, sendo muito importante a chamada autocorrosão, 

fenômeno que se deve ao fato de que todos os metais, em contato com a água, 
apresentam uma tendência para entrar em solução, sob a forma iônica. 

 
24) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE às perguntas abaixo. 

Um determinado estabelecimento produz resíduos cuja massa específica de referência para 
armazenamento é de 0,25 ton/m3. No local trabalham 180 pessoas, resultando em uma 
geração diária per capita de 1 kg de resíduos. 
O estabelecimento precisa dimensionar os contentores de resíduos, com os seguintes 
condicionantes: 

 

• Ter capacidade de armazenamento para 2 dias; 

• Aquisição de contentores de 1000 litros de capacidade individual. 
 

Pergunta-se:  
 

Qual o número de contentores a adquirir para armazenar a totalidade dos resíduos durante o 
período especificado? 

 

Mantidas as demais varáveis, qual o número máximo de pessoas atendidas pelo(s) 
contentor(es) adquirido(s)? 

 

A. (   ) 2 contentores e 500 pessoas 
B. (   ) 1 contentor e 250 pessoas 
C. (   ) 2 contentores e 250 pessoas 
D. (   ) 1 contentor e 500 pessoas 
E. (   ) 4 contentores e 500 pessoas 
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25) O cálculo da vida útil de uma área destinada a um aterro sanitário para resíduos domésticos 
consiste em estabelecer em quanto tempo o volume disponível do local será integralmente 
ocupado por resíduos, dispostos segundo um método operacional predefinido. A vida útil 
dependerá de parâmetros associados à produção de resíduos, à operação do aterro e à área 
de implantação do aterro. 

 
Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo sobre o tempo de vida 
útil do aterro. 

 
(   ) Sofrerá um incremento positivo devido à ação de microrganismos nos resíduos. 
(   ) Sofrerá um incremento negativo devido à necessidade de recobrimento diário dos resíduos. 
(   ) Não será alterado com a expansão de programas de coleta seletiva. 
(   ) Sofrerá um incremento positivo com a expansão dos serviços de coleta de resíduos. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A. (   ) V – V – F – F  
B. (   ) V – V – V – F  
C. (   ) V – F – F – V  
D. (   ) F – V – F – F  
E. (   ) F – F – V – V  
 
26) Assinale a alternativa CORRETA. 

No contexto da Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010, o conceito de 
logística reversa deve ser entendido como: 

 
A. (   ) ações, procedimentos e meios relacionados ao retorno dos produtos aos setores 

empresariais para corrigir problemas de produção. 
B. (   ) simulações visando reverter os impactos ambientais causados nas diversas etapas do ciclo 

de vida do produto. 
C. (   ) atividades relacionadas com o estudo da logística para descarte de resíduos sólidos 

gerados no interior da indústria, realizado em paralelo à logística de entrega de produtos. 
D. (   ) qualquer procedimento de tratamento de resíduo no interior da empresa que resulte em 

ganhos econômicos. 
E. (   ) ações, procedimentos e meios relacionados com a coleta e restituição dos resíduos sólidos 

aos setores empresariais para reaproveitamento em seu ciclo ou novos ciclos de produção. 
 
27) Os parâmetros abaixo têm influência no processo de compostagem de resíduos. 

• Taxa de oxigênio lacunar 
• Teor de água 
• Temperatura 
• Condição físico-química do substrato 
• Micro-organismos 

 
Sobre estes parâmetros, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. (   ) O teor de água aumenta com a atividade biológica e diminui com a aeração e com a 

temperatura. Quanto maior o teor de água nas leiras, maior a garantia de sucesso da 
compostagem. 

B. (   ) A energia estocada nas ligações químicas dos compostos orgânicos é liberada 
parcialmente pela oxidação biológica. Há então elevação da temperatura na fase inicial. A 
temperatura pode alcançar 70 oC, facilitando a higienização. Um composto atinge a sua 
maturidade quando atingir a maior temperatura do processo. 

C. (   ) Os nutrientes (minerais e orgânicos) devem ser disponíveis aos microrganismos. A relação 
carbono/oxigênio é o principal indicador de nutrientes para compostagem. 

D. (   ) A taxa de oxigênio é influenciada pela granulometria, forma das partículas e umidade. Ela 
é fundamental para garantir condições aeróbias ao processo. 

E. (   ) Os microrganismos existentes na massa de resíduos em compostagem têm sua atividade 
metabólica inibida a partir de 25 oC. 
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28) Assinale a alternativa CORRETA, quanto à produção de biogás em aterro sanitário para 
resíduos domésticos. 

 
A. (   ) O sistema de drenagem de águas pluviais garante a passagem e a coleta dos gases. 
B. (   ) A aeração do meio e a ação de uma comunidade bacteriana aeróbia são capazes de 

produzir volumes consideráveis de gás metano. 
C. (   ) A produção de biogás é obtida a partir das diversas substâncias orgânicas que compõem 

os resíduos sólidos urbanos, entretanto nem todo material orgânico depositado em aterros 
sanitários produz biogás. 

D. (   ) É necessária a disponibilidade de nutrientes para a atividade microbiana, em especial o 
cianeto em concentrações superiores a 10 mg/l. 

E. (   ) A degradação anaeróbia da matéria orgânica até a formação de metano envolve três 
etapas: pirólise e fermentação; acetogênese e metanogenêse. 

 
29) Leia o texto abaixo.  

O conceito de ciclo de vida é importante nos procedimentos de gestão ambiental. A Política 
Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010 menciona o termo “responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos” como sendo o conjunto de atribuições 
individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 
dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como 
para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do 
ciclo de vida dos produtos. 

 
 Analise as afirmativas a seguir. 
 
I. O ciclo de vida do produto é a série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a 

obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição 
final. 

II. Com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada, os fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange o recolhimento de produtos e 
dos resíduos remanescentes após o uso (como pilhas, pneus e lâmpadas fluorescentes, por 
exemplo) assim como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada. 

III. Os produtores deverão cada vez mais assumir responsabilidades pelas repercussões 
ambientais de seus produtos em todas as fases do seu ciclo de vida, desde a escolha de 
matérias-primas até a destinação final, passando pela fase de uso. 

IV. Os impactos ambientais de um produto podem ser maiores na fase de uso do que na fase de 
fabricação. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
B. (   ) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
C. (   ) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
D. (   ) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
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30) De acordo com a Resolução do Conama no 237, de 19 de dezembro de 1997, tratamento e 
destinação de resíduos sólidos está sujeito ao licenciamento ambiental. 
A este respeito, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. (   ) Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de competência. 
B. (   ) A licença ambiental concedida na fase de planejamento do aterro sanitário aprovando sua 

localização, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidas nas próximas fases de licenciamento é denominada 
licença de instalação. 

C. (   ) O EIA/RIMA será solicitado pelo órgão licenciador preferencialmente após a licença de 
instalação como requisito para a concessão da licença de operação. 

D. (   ) A classe de resíduo que será destinada a um aterro sanitário não tem influência sobre a 
concessão da licença ambiental do empreendimento. 

E. (   ) Um projeto executivo de um aterro sanitário que recebe uma licença de instalação em uma 
região de Santa Catarina terá esta licença automaticamente concedida para outra 
localidade do estado, desde que o mesmo projeto seja respeitado.  

 
31) Assinale a alternativa que apresenta o paralelo MAIS APROXIMADO que se pode fazer entre 

(I) compostagem (processo aeróbio) e incineração e entre (II) fermentação anaeróbia e 
pirólise. 
RO = Resíduo sólido orgânico 

 
 (I)  (II) 

A. (   )  RO + calor � matéria sólida RO + calor � CO2 

B. (   )  RO + calor � matéria sólida + gás de síntese RO + O2 � matéria sólida + CO2 

C. (   )  RO + O2 � matéria sólida + CO2 RO + O2 � matéria sólida + CO2 

D. (   )  RO + O2 � matéria sólida + CO2 RO + calor � matéria sólida + gás de síntese  

E. (   )  RO + O2 � CO2 RO + O2 � matéria sólida + gás de síntese 

 
 
32) Assinale a alternativa CORRETA. 

Uma rede de abastecimento de água é alimentada por um único reservatório superior de 
600,00 m3. A cota de seu nível da água (constante) é de 80,00 metros. Um ponto A desta rede 
tem cota de 60,00 metros e taquicarga de 0,20 m.c.a. Além disso, a perda de carga total 
(atrito + perdas localizadas) desde o nível da água até o ponto A é de 7,30 m.c.a. Informa-se 
que o ponto A não é fim de tubulação. Portanto, à jusante de A, a tubulação continua. 
Considere o escoamento como “M.P.U.”. 
Nestas condições, a pressão (em kgf/cm2) no ponto A é: 

 
A. (   ) 12500,00 kgf/cm2 
B. (   ) 1,25 kgf/cm2 
C. (   ) 12,90 kgf/cm2 
D. (   ) 12900,00 kgf/cm2 
E. (   ) 0,129 kgf/cm2 
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33) Assinale a alternativa CORRETA. 
A captação de água bruta de uma grande cidade é constituída de uma canalização de grande 
diâmetro funcionando como canal. Está escoando uma vazão com uma certa lâmina de água 
menor que o diâmetro. O raio hidráulico é de 1,00 m e sua declividade longitudinal é de 1,0%. 
O material da canalização tem coeficiente de Manning (n) igual a 0,020.  
Considere o escoamento como “M.P.U.”.  
A velocidade média da água (em m/s) é: 

 
A. (   ) 5,00 m/s 
B. (   ) 4,20 m/s 
C. (   ) 3,80 m/s 
D. (   ) 3,60 m/s 
E. (   ) 3,10 m/s 
 
34) Assinale a alternativa CORRETA. 

Para uma bomba centrífuga comum, diversos tipos de curvas são normalmente traçados em 
um gráfico, com Altura Manométrica Total nas ordenadas e Vazão nas abcissas.  
O “ponto de funcionamento” é determinado pelo cruzamento de duas curvas, que são:  

 
A. (   ) curva do sistema e curva da tubulação. 
B. (   ) curva do sistema e curva do rendimento.  
C. (   ) curva do sistema e curva do NPSH. 
D. (   ) curva do rotor e curva da tubulação.  
E. (   ) curva da altura manométrica total e curva da vazão.   
 
35) Em um dia chuvoso, o síndico de um prédio foi até o telhado para verificar se a calha existente 

estava funcionando e qual seria aproximadamente a vazão (em litros/segundo) nesta calha. A 
secção transversal era retangular com 30,00 cm de base e altura total de 20,00 cm. O síndico 
então mede com uma régua a altura da água na calha que resultou em 15,00 cm. Além disso, 
percebeu que, numa distância de 16,00 metros longitudinais de calha, uma pequena bola que 
estava sendo transportada pela água levava 8,00 segundos para completar esse trajeto. 
Baseado no acima exposto, assinale a alternativa CORRETA.  

 
A. (   ) A vazão era de aproximadamente 9,00 litros/s.  
B. (   ) A vazão era de aproximadamente 90,00 litros/s.  
C. (   ) A vazão era de aproximadamente 0,90 litros/s.  
D. (   ) Sem a rugosidade, o cálculo fica indeterminado. 
E. (   ) Sem a rugosidade e a declividade, o cálculo fica indeterminado.    
 
36) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 

Em um edifício, o chuveiro elétrico do banheiro do último pavimento fornece pouca vazão 
mesmo abrindo todo o registro. Tanto no chuveiro como nas tubulações (são de PVC) não há 
vazamentos, obstruções ou qualquer outro defeito.  
O que se deve fazer para aumentar a vazão? 

 
A. (   ) Devemos diminuir um pouco os diâmetros das tubulações acima do chuveiro, diminuindo 

portanto a área. Como pressão é força sobre área, a água terá mais pressão e, portanto, 
mais vazão.  

B. (   ) Como está faltando água, devemos colocar um ou mais reservatórios ao lado do existente 
e interligá-los. Assim o volume total aumenta e a pressão também. 

C. (   ) Devemos evitar as tubulações horizontais pois, além de perderem rapidamente a 
velocidade, às vezes acabam funcionando como pequenos canais, sem força e sem 
pressão. 

D. (   ) Modernamente o que se faz é substituir os registros antigos por novos modelos que são de 
alta vazão, ótimo rendimento, pequeno atrito e alta sustentabilidade ambiental.      

E. (   ) Devemos aumentar a cota do nível da água do reservatório superior e/ou aumentar os 
diâmetros das tubulações entre o reservatório superior e o chuveiro.  
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37) Com relação aos condutores verticais de águas pluviais de um edifício de vários andares, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 

A. (   ) O correto cálculo hidráulico não é simples pois o escoamento é complexo e pode 
apresentar várias formas. 

B. (   ) O correto cálculo hidráulico é o normalmente feito com a simples aplicação de uma 
equação de condutos forçados (Darcy, Hazen-Williams, Flamant, etc.).  

C. (   ) O correto cálculo hidráulico é o normalmente feito com a simples aplicação de uma 
equação de canais (Chézy, Manning, etc.).  

D. (   ) O caso não é de cálculo hidráulico mas sim de cálculo hidrológico com área do telhado, 
duração e intensidade da chuva, período de retorno e coeficiente de deflúvio.  

E. (   ) O caso não é de cálculo hidráulico mas sim de aplicação direta do Método Racional. 
 
38) Com relação à rede de esgotos sanitários de uma cidade, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Para canalização de PVC com diâmetro de 200,00 mm e declividade de 1%, quanto maior 
for a vazão, menor será a tensão trativa.  

B. (   ) Para uma declividade fixa, a tensão trativa não depende da vazão.  
C. (   ) A relação “h/D” (lâmina de água/diâmetro) pode variar nos diversos trechos desde que não 

alcance o valor 1,0. 
D. (   ) Uma tensão trativa muito baixa pode provocar a sedimentação de material no fundo da 

canalização.  
E. (   ) A velocidade pode variar nos diversos trechos desde que não ultrapasse 3,00 m/s . 

 
39) Com relação a redes extensas de esgotos sanitários em áreas planas de uma cidade, assinale 

a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Não há necessidade de estações de recalque pois tudo está na mesma cota.  
B. (   ) Não há necessidade de estações de recalque pois a gravidade é força motriz do 

escoamento. 
C. (   ) Não há necessidade de estações de recalque pois tais estações são para abastecimento 

de água e não de esgoto. 
D. (   ) É muito provável a necessidade da construção de uma ou várias estações de recalque de 

esgoto.  
E. (   ) Não há necessidade de estações de recalque pois não há sentido em bombear esgoto 

para o alto.    

 
40) Na drenagem urbana, em uma área de 1,00 hectare, ocorreu uma chuva de intensidade 

constante com 80,00 mm/h. A duração foi de 15,00 minutos. Alguém mediu o escoamento 
superficial relativo a esse evento que, expresso em lâmina de água, resultou em 16,00 mm. A 
evaporação e a interceptação foram desprezíveis.  
Com base no ciclo hidrológico, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A. (   ) A infiltração foi de 64,00 mm.   
B. (   ) A infiltração foi de 4,0 mm. 
C. (   ) A infiltração foi de 16,00 mm. 
D. (   ) A infiltração foi de 50,00 mm.  
E. (   ) A infiltração não pode ser determinada sem os dados do tipo de solo. 
 

 

GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 
 

QUESTÕES 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

RESPOSTAS              
 

QUESTÕES 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

RESPOSTAS             

 


