
CONCURSO PÚBLICO

7. PROVA OBJETIVA

ENGENHEIRO CIVIL

� VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO 
CONTENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS.

� CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA 
DESTE CADERNO.

� LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE 
VOCÊ CONSIDERA CORRETA.

� RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.

� MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, QUE SE 
ENCONTRA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE 
À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.

� TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE 
TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA 
INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.

� A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.

� A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS 
TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.

� AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS 
E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA 
CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

28.02.2010
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto de Carlos Heitor Cony para responder às questões de 
números 01 a 10.

Haiti

RIO DE JANEIRO – Quando houve o terremoto em Lisboa, 
no século 18, Voltaire escreveu o “Poema sobre o Desastre de 
Lisboa” (1756), negando a existência de um Deus que consentia 
numa tragédia de tamanha barbaridade. Diante do desastre, Voltaire 
perdeu a fé num ser superior que cuidasse dos destinos humanos.

O terremoto no Haiti supera em grau e número o de Lisboa. E, 
pelo que a mídia internacional divulga, é a maior tragédia sísmica 
do planeta nos últimos 200 anos. Pobre Haiti, que, além de seus 
problemas estruturais, enfrenta um abalo que derruba praticamente 
a sua esperança de futuro a que toda nação aspira.

Não são de hoje os problemas daquele país. Nos mea-
dos do século passado houve a ditadura do Papa Doc, que 
criou e manteve em evidência os tontons macoutes, tropa 
de choque policial que cometeu as maiores barbaridades 
contra a população. Sucedido pelo filho, Baby Doc, a misé-
ria continuou até que o país conseguiu se livrar da dinastia. 
Veio depois Aristide, cujo prestígio durou pouco, foi afastado 
por corrupção. Sendo um dos países mais miseráveis do mundo, 
bem que a providência dos deuses, do Deus cristão ou dos deuses 
africanos que ali são venerados e invocados, poderia poupar o 
Haiti de tamanha desgraça.

Somente um aspecto é positivo nisso tudo: a solidariedade 
internacional provocada pela tragédia. Mas há um problema, ou 
melhor, há muitos problemas que ainda surgirão. Sem estrutura 
alguma, não se sabe como essa ajuda chegará aos desesperados. 
Parece que Lula queria mandar Celso Amorim para lá. Mas nosso 
chanceler argumentou com razão: “Eu nem teria com quem falar”.

A reconstrução do Haiti terá da comunidade internacional 
uma ajuda substancial em dólares. Mas isso realmente bastará?

(Folha de S.Paulo, 17.01.2010)

01. De acordo com o texto, uma catástrofe de grande proporção, 
como o terremoto do Haiti,

(A) não abala a fé religiosa nem aquela que o homem tem 
em seu semelhante.

(B) está circunscrita a lugares que são assolados pela extre-
ma miséria.

(C) não pode ser superada simplesmente com recursos finan-
ceiros.

(D) é um fato localizado, sem a perspectiva de futuros pro-
blemas.

(E) traz uma série de problemas que são fáceis de serem 
controlados.

02. Voltaire perdeu a fé num ser superior, por causa do terremo-
to em Lisboa, pois ele

(A) via a tragédia como uma contradição, já que Deus deve-
ria cuidar do homem e não expô-lo a uma situação de 
extrema desgraça.

(B) não conseguia entender os motivos reais da tragédia, já 
que negou veementemente a existência de Deus antes de 
seu acontecimento.

(C) acreditava na necessidade de se cuidar dos destinos hu-
manos, ainda que fosse preciso expor os homens a ino-
mináveis fatalidades.

(D) tinha na negativa veemente uma forma de acreditar que 
aquela tragédia era um meio de cuidar melhor dos des-
tinos humanos.

(E) entendia a tragédia vivenciada como forma de analisar 
com mais precisão o real sentido da vida e da religião 
humana.

03. Assinale a alternativa em que o adjetivo em destaque expli-
cita, de forma inequívoca, o sentimento do autor em relação 
à tragédia ocorrida no Haiti.

(A) ... Voltaire perdeu a fé num ser superior que cuidasse dos 
destinos humanos.

(B) ... é a maior tragédia sísmica do planeta nos últimos 200 
anos.

(C) Pobre Haiti, que, além de seus problemas estruturais...

(D) Sendo um dos países mais miseráveis do mundo...

(E) ... a solidariedade internacional provocada pela tragédia.

04. Na frase – A reconstrução do Haiti terá da comunidade in-
ternacional uma ajuda substancial em dólares. – o termo 
substancial significa

(A) coletiva.

(B) vultosa.

(C) parcial.

(D) ínfima.

(E) comedida.

05. No 3.º parágrafo do texto, o autor deixa claro que o Haiti

(A) já esperava a tragédia que, com os demais problemas do 
país, delineia o seu quadro de miséria.

(B) não deve ser visto como um país com um histórico de 
problemas estruturais, já que eles são bastante recentes.

(C) sofre a tragédia atual em função de uma série de proble-
mas que, ao longo do tempo, vem castigando o país.

(D) sofre com uma tragédia que compõe, com uma história 
de ditadura, barbaridades e corrupção, o quadro de mi-
séria do país.

(E) não sofre com a tragédia do terremoto, assim como não 
sofreu com os descasos governamentais vividos nos 
governos de Papa Doc e Baby Doc.
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Para responder às questões de números 06 e 07, considere as 
frases:

�� Somente um aspecto é positivo nisso tudo: a solidariedade 
internacional provocada pela tragédia.

�� Mas há um problema, ou melhor, há muitos problemas que 
ainda surgirão.

06. Emprega-se o sinal de dois pontos, na primeira frase, e as 
vírgulas, na segunda, respectivamente, para evidenciar as 
ideias de

(A) síntese e explicação.

(B) ratificação e retificação.

(C) resumo e explicação.

(D) correção e resumo.

(E) explicação e correção.

07. Assinale a alternativa em que as frases, reescritas, estão
corretas quanto à concordância.

(A) Somente um aspecto é positivo nisso tudo: as ações soli-
dária internacional provocada pela tragédia. Mas existe 
um problema, ou melhor, existe muitos problemas que 
ainda hão de surgir.

(B) Somente um aspecto é positivo nisso tudo: as ações so-
lidárias internacional provocadas pela tragédia. Mas 
existe um problema, ou melhor, existe muitos problemas 
que ainda hão de surgir.

(C) Somente um aspecto é positivo nisso tudo: as ações so-
lidárias internacionais provocada pela tragédia. Mas 
existe um problema, ou melhor, existem muitos proble-
mas que ainda há de surgir.

(D) Somente um aspecto é positivo nisso tudo: as ações so-
lidárias internacionais provocadas pela tragédia. Mas 
existe um problema, ou melhor, existem muitos proble-
mas que ainda hão de surgir.

(E) Somente um aspecto é positivo nisso tudo: as ações so-
lidárias internacionais provocada pela tragédia. Mas 
existe um problema, ou melhor, existe muitos problemas 
que ainda há de surgir.

08. Assinale a alternativa correta quanto ao uso do acento indi-
cativo da crase.

(A) O mundo assistiu, consternado, à tragédia do Haiti.

(B) O povo do Haiti aspira à um futuro de esperança.

(C) Espera-se que a ajuda chegue à todos os desesperados.

(D) Voltaire não entendia como Deus permitia à ocorrência 
de tragédias.

(E) A tragédia no Haiti começou à mobilizar a solidariedade 
internacional.

09. Analise as afirmações feitas com referência à frase: Veio 
depois Aristide, cujo prestígio durou pouco, foi afastado por 
corrupção.

 I. No contexto, o pronome cujo poderia ser substituído pelo 
pronome que, sem prejuízo gramatical ou de sentido à 
frase.

 II. Os advérbios depois e pouco estabelecem, respectivamen-
te, relação de tempo e intensidade.

 III. A última oração do trecho assume, em voz ativa, a se-
guinte redação: ... afastaram-lhe por corrupção.

 IV. A preposição por, em por corrupção, forma uma expres-
são indicativa de causa.

Está correto apenas o que se afirma em

(A) I e II.

(B) II e IV.

(C) I, II e III.

(D) I, III e IV.

(E) II, III e IV.

10. Leia a charge.

(www.acharge.com.br)

Quanto ao sentido, a charge remete à seguinte passagem do 
texto:

(A) ... negando a existência de um Deus que consentia numa 
tragédia de tamanha barbaridade.

(B) O terremoto no Haiti supera em grau e número o de 
Lisboa.

(C) ... enfrenta um abalo que derruba praticamente a sua 
esperança de futuro a que toda nação aspira.

(D) Sucedido pelo filho, Baby Doc, a miséria continuou até 
que o país conseguiu se livrar da dinastia.

(E) Somente um aspecto é positivo nisso tudo: a solidarie-
dade internacional provocada pela tragédia.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Os tamanhos das folhas de papel onde se registram detalhes 
e projetos de engenharia e arquitetura são obtidos pelas bi-
partições do formato inicial A0. Para obter cada folha, traça-se 
uma linha paralela ao menor lado do retângulo anterior, bi-
partido. O formato A1 tem dimensões

(A) 1 189 mm x 1 682 mm.

(B) 841 mm x 1 189 mm.

(C) 594 mm x 841 mm.

(D) 297 mm x 420 mm.

(E) 105 mm x 148 mm.

12. Precisão gráfica é a menor grandeza real medida capaz de ser 
representada em desenho numa escala E = 1: X. Consideran-
do que o menor comprimento gráfico que se pode representar 
em um desenho é de 0,2 mm, conclui-se que o erro de medi-
ção permitido, em mm, é obtido multiplicando-se 0,2 por X, 
ou seja, é (0,2). X. Considerando uma região da superfície da 
Terra que se queira mapear e que possua muitos acidentes de 
10 m de extensão, a menor escala que se deve adotar para que 
esses acidentes tenham representação gráfica é

(A) 1: 500.

(B) 1: 1 000.

(C) 1: 2 000.

(D) 1: 10 000.

(E) 1: 50 000.

13. Uma viga em balanço de comprimento L = 50 cm com pro-
duto de rigidez EI constante é solicitada por uma carga dis-
tribuída uniforme p = 20 kN/m, conforme a figura. O valor 
máximo do momento fletor é

(A) 2,0 kN.m, tracionando as fibras superiores.

(B) 2,5 kN.m, tracionando as fibras superiores.

(C) 2,5 kN.m, tracionando as fibras inferiores.

(D) 3,0 kN.m, tracionando as fibras superiores.

(E) 3,0 kN.m, tracionando as fibras inferiores.

14. Seguindo o critério da NBR 5410: 2004, a instalação deve 
ser dividida em tantos circuitos quantos necessários. Ao 
possibilitar que cargas de iluminação e/ou de climatização 
sejam acionadas na justa medida das necessidades, a divisão 
da instalação em circuitos atende, entre outras, principalmen-
te à exigência

(A) de segurança.

(B) de conservação de energia.

(C) funcional.

(D) de produção.

(E) de manutenção.

15. Nas instalações prediais de esgotos sanitários, a utilização de 
caixas sifonadas é definida pela NBR 8160:1999. Considere 
os seguintes itens:

 I. podem ser utilizadas caixas sifonadas para a coleta dos 
despejos de conjuntos de aparelhos sanitários, tais como 
lavatórios, bidês, banheiras e chuveiros de uma mesma 
unidade autônoma;

 II. as caixas sifonadas que coletam despejos de mictórios 
devem ter tampas cegas e não podem receber contribui-
ções de outros aparelhos sanitários, mesmo providos de 
desconector próprio;

 III. podem ser utilizadas caixas sifonadas para coleta de águas 
provenientes apenas de lavagem de pisos, desde que os 
despejos das caixas sifonadas sejam encaminhados para 
rede coletora adequada à natureza desses despejos.

É (são) verdadeira(s):

(A) I, II e III.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, apenas.

16. Em uma instalação predial de água fria, utilizando-se tubu-
lação em PVC rígido DN50, as peças apresentam os seguin-
tes comprimentos equivalentes: curva 90� – 1,30 m; tê saída 
lateral – 7,60 m; registro de gaveta aberto – 0,80 m. Em um 
trecho que possui comprimento real igual a 15,00 m, dois 
registros de gaveta abertos, quatro curvas 90� e quatro tês 
saída lateral, a pressão disponível no ponto inicial é 9,61 mca. 
Se a perda de carga unitária é 0,05 mca/m, então a pressão 
no ponto final do trecho (jusante) é

(A) 6,00 mca.

(B) 7,00 mca.

(C) 8,00 mca.

(D) 8,40 mca.

(E) 8,80 mca.
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17. Uma bomba centrífuga de 27 HP, 36 L/s e 18 m de altura 
manométrica está funcionando com 1 800 rpm. Havendo uma 
alteração para 2 400 rpm, essas características se modificarão 
para

(A) 36 HP; 27 L/s; 24 m.

(B) 36 HP; 28 L/s; 27 m.

(C) 64 HP; 32 L/s; 24 m.

(D) 64 HP; 48 L/s; 32 m.

(E) 64 HP; 48 L/s; 36 m.

18. Para elaborar e gerenciar um projeto quando da confecção do 
orçamento de uma obra de engenharia, fez-se o diagrama de 
PERT/CPM da figura. Os eventos, nos círculos, são repre-
sentados por letras, e a duração, em semanas, de cada ativi-
dade entre eventos, é aposta junto às setas. Pode-se afirmar 
que o tempo mínimo para conclusão dessa obra é

C

A B

D

E G

F

3 2

5
2

4

1

3

2

(A) 9 semanas.

(B) 10 semanas.

(C) 11 semanas.

(D) 13 semanas.

(E) 14 semanas.

19. Para cada m2 de área real desenvolvida, o serviço de imper-
meabilização de um reservatório enterrado, não sujeito a 
pressão freática e à base de argamassa rígida, é composto  
por 1,00 h de pedreiro (R$ 15,00/h), 0,80 h de servente  
(R$ 10,00/h), 0,02 m3 de areia lavada tipo média (R$ 25,00/m3), 
9 kg de cimento Portland CP-II-32 (R$ 0,50/kg) e 0,8 L de 
aditivo hidrófugo (R$ 30,00/L). Nessas condições, um reser-
vatório com a forma de um paralelepípedo reto-retângulo que 
tem internamente as medidas de 6 m de comprimento, 4 m 
de largura e 1,5 m de profundidade deverá ser impermeabi-
lizado apenas nas faces internas molhadas (laje inferior e 
paredes laterais). Considerando material e mão de obra, o 
custo será de

(A) R$ 2.808,00.

(B) R$ 3.536,00.

(C) R$ 3.729,00.

(D) R$ 3.842,00.

(E) R$ 4.056,00.

20. Na instalação de uma tubulação para drenagem pluvial, será 
necessário um movimento de terra, que é a operação usada 
para transporte de terra incluindo escavação. Um movimento 
de terra comum e molhada que tem o porcentual de 25% de 
empolamento vai gerar 500 m3 de material solto. Esse corte 
tem o volume original de

(A) 375 m3.

(B) 380 m3.

(C) 400 m3.

(D) 450 m3.

(E) 625 m3.

21. O traço em peso de um concreto, para materiais secos, em 
que se utilizam 300 kg de cimento por m3 é (1:2:3:0,5). Se a 
massa específica real da brita que custa R$ 100,00 por m3 é 
1,8 kg/dm3, então o custo total do insumo brita na produção 
de 1 m3 de concreto é

(A) R$ 50,00.

(B) R$ 35,00.

(C) R$ 25,00.

(D) R$ 20,00.

(E) R$ 18,00.

22. As peças que compõem uma tesoura de madeira para estru-
tura de telhado, como a representada na figura, são denomi-
nadas cumeeira, terça, frechal, linha ou tirante, perna, asa ou 
empena, pendural, escora e suspensório. As peças solicitadas 
por flexão são

(A) pendural, linha e perna.

(B) frechal, asa e pendural.

(C) cumeeira, terça e frechal.

(D) frechal, pendural e suspensório.

(E) cumeeira, suspensório e escora.
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23. O bloco de concreto celular autoclavado é utilizado na alve-
naria de vedação e

(A) não é isolante térmico nem incombustível.

(B) pode ser serrado e cavado, permitindo economia no 
embutimento das instalações hidráulicas.

(C) dispensa a utilização de vergas e contravergas.

(D) é um péssimo isolante acústico e só é utilizado em áreas 
internas.

(E) não gera economia de argamassa de assentamento.

24. Considere os detalhes construtivos referentes à impermeabi-
lização, descritos nas afirmações de I a III.

 I. As tubulações de hidráulica, elétrica e gás e outras que 
passam paralelamente sobre a laje devem ser executadas 
sobre a impermeabilização e nunca sob ela. As tubulações 
aparentes devem ser executadas no mínimo 10 cm acima 
do nível do piso acabado, depois de terminada a imper-
meabilização e seus complementos.

 II. Quando houver tubulações embutidas na alvenaria, deve 
ser prevista proteção adequada para a fixação da imper-
meabilização.

 III. As tubulações externas às paredes devem ser afastadas 
entre elas ou dos planos verticais no mínimo 10 cm.

Um projeto de impermeabilização deve atender a

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

25. Considere os seguintes itens:

 I. concreto de resistência inadequada ou ausência de prote-
ção;

 II. rupturas localizadas por ação de cargas excessivas ou 
recalques;

 III. velocidade excessiva do líquido ou excesso de partículas 
abrasivas.

Em galerias de água e esgoto construídas em concreto arma-
do, a deterioração da parte submersa como a observada na 
figura ocorre devido a

(A) I, apenas.

(B) I e/ou II, apenas.

(C) II e/ou III, apenas.

(D) I e/ou III, apenas.

(E) I e/ou II e/ou III.

26. Os procedimentos de preparo e limpeza do substrato são tão 
importantes que alguns especialistas os consideram respon-
sáveis por 50% ou mais do sucesso de uma recuperação ou 
reforço numa estrutura de concreto armado. No preparo do 
substrato, os procedimentos mais adequados tanto para con-
creto como para o aço com superfície úmida são

(A) uso de disco de corte e remoção de óleo e graxa impreg-
nados.

(B) uso de pistola de agulha e máquina de desbaste superfi-
cial.

(C) escarificação mecânica e queima controlada.

(D) escarificação manual e queima controlada.

(E) uso de máquina de desbaste superficial e queima contro-
lada.

27. A figura ilustra recalques

(A) de fundações contínuas solicitadas por carregamentos 
desbalanceados.

(B) diferenciados por consolidações distintas do aterro sobre 
solo inclinado a 45º, apenas.

(C) diferenciados pela interferência no bulbo de tensões em 
função de construção contígua.

(D) diferenciados por rebaixamento do lençol freático.

(E) advindos da contração do solo devido à retirada de água 
por vegetação próxima.

28. Embora os parâmetros de compactação devam ser determi-
nados experimentalmente para cada solo, quando da execução 
de aterros, como recomendação geral, a eficiência da com-
pactação do aterro é obtida por meio da deposição de material 
selecionado e compactado na umidade ótima, em estado fofo, 
em camadas com espessura entre

(A) 5 e 8 cm.

(B) 8 a 12 cm.

(C) 12 a 18 cm.

(D) 20 e 40 cm.

(E) 40 e 60 cm.
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29. No dimensionamento de condutos forçados, utiliza-se a

fórmula de Hazen-Williams que é . Com seu

fator numérico em unidades do SI, tem-se 
J����������	�Q1,85 	�C –1,85�	�D –4,87.

Sabe-se que v é velocidade média, D é diâmetro, Q é vazão,  
C e k são coeficientes adimensionais. J é

(A) rugosidade.

(B) coeficiente de atrito.

(C) perda de carga unitária.

(D) comprimento da canalização.

(E) coeficiente de viscosidade.

30. O fenômeno de cavitação, observado em instalações de bom-
beamento, geralmente propicia erosão, vibrações, diminuição 
do rendimento e diminuição do tempo de vida da bomba.

Os cuidados adotados para evitar o fenômeno de cavitação 
são:

 I. a bomba deve ser instalada o mais perto possível do nível 
de captação;

 II. a tubulação de sucção deve ser a menor possível;
 III. na tubulação de sucção devem ser usados os acessórios 

estritamente necessários;
 IV. o diâmetro de sucção deve ser um diâmetro superior ao 

diâmetro de recalque;
 V. o ponto de trabalho da bomba deve estar o mais próximo 

do ponto de rendimento máximo.

Por uma questão de economia nos custos da implementação, 
sempre que possível, deve ser desconsiderado o item

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) IV.

(E) V.

31. A unidade cilíndrica ou prismática retangular de fluxo hori-
zontal, para tratamento de esgotos por processos de sedi-
mentação, flotação e digestão é denominada tanque séptico. 
A razão entre a distância horizontal mínima a ser observada 
do tanque séptico a árvores, e a distância do tanque a cons-
truções, é

(A) 0,6.

(B) 1,0.

(C) 1,5.

(D) 2,0.

(E) 3,0.

32. Um edifício com unidades unifamiliares é habitado por 
270 pessoas e a água de abastecimento é recalcada do reser-
vatório inferior para o superior por meio de um conjunto  
elevatório. Considerando-se um consumo máximo diário de 
200 litros por habitante, as bombas são dimensionadas para 
recalcar o volume consumido diariamente com uma vazão de 
3 litros por segundo. As bombas devem funcionar diariamente

(A) 2,0 horas.

(B) 3,0 horas.

(C) 3,6 horas.

(D) 4,0 horas.

(E) 5,0 horas.

33. No conjunto motobomba de uma instalação hidráulica para 
esgotamento de um reservatório de águas pluviais, junto à 
saída da bomba, na tubulação de recalque deverão ser insta-
ladas uma válvula de retenção e uma válvula de gaveta. A 
válvula de gaveta tem por objetivo

(A) evitar que o líquido volte quando a bomba é desligada.

(B) escorvar a bomba.

(C) interromper o fluxo para eventuais reparos e substituições.

(D) impedir que a bomba gire em sentido contrário ao da 
rotação.

(E) evitar o golpe de aríete.

34. A tubulação que se origina no reservatório e da qual derivam 
as colunas de distribuição, quando o tipo de abastecimento é 
indireto, é denominada

(A) barrilete.

(B) camisa.

(C) tubulação de extravasão.

(D) instalação elevatória.

(E) ramal predial.

35. Considere as afirmações referentes a sistemas prediais de 
água fria.

 I. As tubulações devem ser dimensionadas de modo que a 
velocidade da água, em qualquer trecho de tubulação, não 
atinja valores superiores a 3 m/s.

 II. Em qualquer ponto da rede predial de distribuição, a 
pressão da água em condições dinâmicas (com escoamen-
to) não deve ser inferior a 5 kPa.

 III. Em condições estáticas (sem escoamento), a pressão da 
água em qualquer ponto de utilização da rede predial de 
distribuição não deve ser superior a 400 kPa.

No dimensionamento das tubulações, devem ser consideradas

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e III, apenas

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.
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36. Sabendo-se que a intensidade pluviométrica é 180 mm/h e a 
área de projeção horizontal da cobertura do prédio é 200 m2, 
ao se calcular a vazão de projeto, em litros por minuto, para 
o dimensionamento de uma calha obtêm-se

(A) 800 L/ min.

(B) 600 L/ min.

(C) 360 L/min.

(D) 180 L/ min.

(E) 50 L/ min.

37. Nas instalações prediais de águas pluviais, a NBR 10844:1989 
define o número médio de anos em que, para a mesma dura-
ção de precipitação, uma determinada intensidade pluviomé-
trica é igualada ou ultrapassada apenas uma vez como

(A) período de precipitação.

(B) perímetro molhado.

(C) tempo de concentração.

(D) área de contribuição.

(E) período de retorno.

38. O comprimento do trecho do ramal de esgoto de uma bacia 
sanitária até um dispositivo de inspeção é 8,00 m. De acordo 
com a NBR 8160: 1999, a maior diferença de cota admissível 
para esse trecho é

(A) 0,2 m.

(B) 0,3 m.

(C) 0,4 m.

(D) 0,5 m.

(E) 0,6 m.

39. Numa pequena barragem de paramento vertical, a altura 
máxima de água é igual a 1,80 m. Admitindo o peso especí-
fico da água igual a 1 000 kgf/m3, tem-se uma força resultan-
te do empuxo da água igual a x tf aplicada a y m do fundo, 
por metro linear de barragem. Os valores de x e y são, res-
pectivamente,

(A) 1,62 e 0,60.

(B) 1,62 e 1,20.

(C) 1,80 e 0,60.

(D) 1,80 e 0,90.

(E) 3,24 e 1,20.

40. Com base na equação da continuidade da Hidrodinâmica, 
supondo movimento permanente e líquido incompressível, 
numa linha cuja área da seção interna é 0,159 m2 e pela qual 
passa uma vazão de 318 L/s, a velocidade da água é

(A) 0,5 m/s.

(B) 1,0 m/s.

(C) 1,5 m/s.

(D) 2,0 m/s.

(E) 2,5 m/s.

41. Os termos v2/2g, p/γ e z presentes na equação do teorema de 
Bernoulli são cargas que representam formas de energia. São, 
respectivamente, energias

(A) cinética, piezométrica e potencial.

(B) cinética, potencial e piezométrica.

(C) piezométrica, cinética e potencial.

(D) piezométrica, potencial e cinética.

(E) potencial, cinética e piezométrica.

42. Em uma unidade de tratamento de água, um tanque retangu-
lar de água filtrada de profundidade 3 m tem, em planta, as 
dimensões de 20 m por 6 m. O tanque é dotado de uma 
comporta quadrada cujo lado mede 0,40 m para operações 
de limpeza e manutenção. A linha de centro da comporta fica 
a 0,20 m do fundo do tanque e a altura de água no tanque é 
h = 2,65 m. A vazão num orifício quadrado é dada pela fór-
mula . Admitindo que a aceleração da gra-
vidade é g = 10 m/s2 e o coeficiente de descarga da compor-
ta é Cd = 0,75 (o qual já inclui o efeito de contração incom-
pleta da veia), quando se esvazia o tanque, a vazão inicial na 
comporta é

(A) 120 L/s.

(B) 240 L/s.

(C) 480 L/s.

(D) 600 L/s.

(E) 840 L/s.

43. Aplicados em controle das condições de escoamento de canais 
de estações de tratamento de esgoto, os vertedouros proporcio-
nais (como o vertedor Sutro) são executados com uma forma 
especial para a qual a vazão é diretamente proporcional à

(A) largura da base.

(B) altura da lâmina líquida.

(C) largura da crista.

(D) espessura da soleira.

(E) altura do degrau.
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44. Os condutos livres são os que apresentam pressão igual à at-
mosférica, em qualquer ponto da superfície livre. Considere os 
seguintes condutos: canaletas, sifões invertidos, calhas e tubu-
lações de recalque. Dentre esses, são condutos livres, apenas

(A) canaletas e sifões invertidos.

(B) canaletas e calhas.

(C) sifões invertidos e tubulações de recalque.

(D) canaletas, sifões invertidos e calhas.

(E) sifões invertidos, calhas e tubulações de recalque.

45. Ao elaborar o projeto da estrutura de uma marquise de co-
bertura, optou-se por uma laje maciça de concreto armado 
em balanço. A espessura mínima dessa laje é

(A) 3 cm.

(B) 5 cm.

(C) 7 cm.

(D) 10 cm.

(E) 12 cm.

46. A figura ilustra as partes componentes da rede de esgoto de 
um banheiro de um apartamento num edifício de 6 andares.

O componente identificado com F é

(A) ramal de descarga.

(B) ramal de esgoto.

(C) subcoletor.

(D) coluna de ventilação.

(E) tubo de queda.

47. Quando da utilização de uma planilha eletrônica do programa 
Microsoft Excel®, do pacote de aplicativos Office XP®, se 
para resultado de uma fórmula o programa exibir ##### então

(A) a autocorreção não pôde corrigir a fórmula.

(B) uma das operações da fórmula não é válida.

(C) o valor numérico da célula é maior que a coluna.

(D) um valor não se encontra disponível para a fórmula.

(E) o programa não reconhece o texto em uma fórmula.

48. Um canal de concreto mede 2,00 m de largura e foi projetado 
para funcionar com uma profundidade útil de 1,00 m (figura). 
O dobro do raio hidráulico é

(A) 0,80 m.

(B) 1,00 m.

(C) 1,20 m.

(D) 1,60 m.

(E) 2,00 m.

49. Considerando os recursos do Autocad® (versão 2008, em 
inglês, na sua configuração padrão) classifique as afirmações 
I, II e III em verdadeiras (V) ou em falsas (F).

 I. A forma mais adequada para se traçar uma circunferência 
é por meio do comando “Line” do menu “Draw”.

 II. Não é possível converter as medidas de um desenho que 
estejam em polegadas para centímetros.

 III. Não é possível inserir blocos nos desenhos.

A sequência correta é

(A) I (V); II (V); III (V).

(B) I (V); II (V); III (F).

(C) I (F); II (F); III (V).

(D) I (F); II (V); III (F).

(E) I (F); II (F); III (F).

50. Cada programa de computador tem um formato de arquivo 
padrão com uma extensão que ele está habilitado para abrir. 
O Autocad® abre duas extensões e possibilita o acesso  
a outras extensões por intermédio do comando importar 
(import). As duas extensões de arquivo padrão e uma exten-
são de arquivo acessível pelo comando importar (import) são, 
respectivamente,

(A) dwg; dgn; jpg.

(B) dwg; jpg; dgn.

(C) dgn; dxf; jpg.

(D) dxf; dwg; dgn.

(E) jpg; dxf; dgn.







