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Escolha e responda apenas 8 (oito) das 10 (dez) questões (Respostas na FOLHA DE RESPOSTAS). 

1. A projeção cartográfica Universal Transversa 
de Mercator é amplamente utilizada em projetos 
de saneamento. Ela é uma projeção conforme, 
com 60 fusos, sendo que o primeiro fuso (Fuso 1) 
está localizado no antimeridiano de Greenwich, e 
os números dos fusos são crescentes no sentido 
anti-horário. A cidade de Goiânia está localizada 
na longitude 49o 15' W, logo o fuso UTM é: 
Resposta : 22 

 

2. Construir ou tornar uma cidade resiliente é 
uma preocupação mundial. Há vários anos a Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) e, no Brasil, o 
Ministério da Integração por meio da Defesa Civil, 
vem trabalhando na assistência e perspectiva de 
redução dos desastres naturais e no estudo de 
vulnerabilidades. As prioridades para construir 
cidades resilientes são amplas e as Nações Unidas 
estabelece ações para os gestores e convoca à 
participação e reunião de esforços da sociedade 
civil (acadêmica) organizações voluntárias e inicia-
tiva privada. O resultado esperado ao adotar estas 
prioridades de ações é de reduzir substancialmen-
te as perdas em termos de vidas e de bens sociais, 
econômicos e ambientais (Fonte: FUNASA, 2015). 
Em relação às cinco prioridades de ação elabora-
das pelas Nações Unidas, indique verdadeiro (V) 
ou falso (F) para as afirmações a seguir: 
A1: (V) A construção da capacidade institucional 
significa garantir que a redução de riscos de de-
sastres seja uma prioridade nacional e local com 
forte base institucional para sua implantação. 
A2: (V) Conhecer os próprios riscos permite identi-
ficar, avaliar e monitorar os riscos de desastres e 
melhorar os alertas e alarmes. 
A3: (F) Construir conhecimento e sensibilização é 
uma ferramenta que utilizar conhecimento, ino-
vação e educação para construir uma cultura de 
segurança e resiliência para os grupos alvo. 

A4: (V) Reduzir riscos significa reduzir os fatores 
subjacentes ao risco por meio do planejamento 
do uso e ocupação do solo, e de medidas ambien-
tais, sociais e econômicas. 
A5: (V) Estar preparado e pronto para agir permite 
fortalecer a preparação para desastres para uma 
resposta efetiva em todos os níveis. 
 

3. A equação de Kirpich (equação 1) é uma equa-
ção empírica e estabelece o tempo de concentra-
ção (tc) de uma bacia de pequenas dimensões. O 
tempo de concentração é definido como o tempo 
que uma gota de chuva que atinge a região mais 
remota da bacia leva para chegar ao exutório. A 
equação de Kirpich é dada por: 
 =  (1) 
onde L é o comprimento do curso d'água principal 
(km), S é a declividade do curso principal (adimen-
sional) e K, a e b são constantes (adimensionais). 
Isto posto, quais são os valores prováveis para as 
constantes K, a e b , respectivamente? 
Resposta: 57; 1,115 e -0,385 
 

4. Em um canal trapezoidal simétrico escoa uma 
vazão em regime permanente e uniforme, com 
lâmina normal que satisfaz o critério de máxima 
eficiência hidráulica. A lâmina de máxima eficiên-
cia hidráulica, para um canal trapezoidal, aconte-
ce quando o raio hidráulico é igual a metade da 
lâmina normal. Se o canal apresentar lâmina nor-
mal de máxima eficiência hidráulica para a seguin-
te situação: vazão de 8,0 m³/s, velocidade média 
de 0,8 m/s, inclinação dos taludes da seção de 
1H:2V e largura de fundo de 2,97 m, quanto vale, 
aproximadamente, a lâmina normal (em m)? 
Resposta: 2,4 
 

5. A potência de uma bomba hipotética é de 350 
W. Devido a um defeito, pela falta de peças simi-
lares, trocou-se o rotor da bomba por um de diâ-
metro 20% menor. Assumindo condição de seme-
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lhança entre os escoamentos antes e depois da 
troca do rotor e que a velocidade de rotação da 
bomba não é alterada, quanto será a potência da 
bomba (em W) devido à troca do rotor? Adote 
que a eficiência mecânica unitária. 
Resposta: 115 
 

6. O tanque de contato de uma estação de tra-
tamento de esgoto foi construído com uma rela-
ção largura:comprimento de 1:10. Ao existirem 
espaços mortos dentro do mesmo, pode se espe-

rar que o tempo de detenção da massa líquida 
efluente dessa unidade seja: 
Resposta: igual ao tempo de detenção real; 
 

7. Analisando os resultados da análise da DBO de 
uma amostra coletada a montante do tanque de 
aeração de uma estação de tratamento de esgoto, 
notou-se um comportamento segundo a Figura 1. 
Examinando a Figura 1, pode-se inferir que o po-
luente que está presente junto com a matéria 
orgânica biodegradável nesse despejo líquido é: 
Resposta: o nitrogênio 

 
Figura 1: Questão 7. 

8. Em um condomínio horizontal ecológico, o 
tratamento do esgoto doméstico é efetuado indi-
vidualmente aplicando a técnica de biorremedia-
ção (vala verde). Descrever a tecnologia alternati-
va aplicada nesse caso e os mecanismos que par-
ticipam na mesma. 
Resposta esperada: A fossa verde consiste na 
construção de uma vala de alvenaria impermea-
bilizada com dimensões variáveis, apresentando 
uma estrutura interna em forma de câmara, em 
que os furos dos tijolos ficam, preferencialmen-
te, inclinados em um ângulo de aproximadamen-
te 30°. O esgoto é direcionado para dentro da 
câmara e em seguida passa a escoar para a parte 
externa desta estrutura, preenchida por materi-
ais porosos que servem como filtro, tais como 
entulho, casca de coco e material terroso, onde 
são cultivadas as plantas. A digestão anaeróbia 
associada ao tanque séptico consome a matéria 
orgânica proveniente do dejeto domiciliar, em 
conjunto com a ação dos microrganismos anae-
róbios na zona de raízes das plantas. A água é 
usada de modo consuntivo pela vegetação e so-
fre evapotranspiração. 

9. Em uma cidade com 100% de atendimento de 
abastecimento de água e 100% de coleta de esgo-
to sanitário, a empresa concessionária dos servi-
ços tem recebido reclamações decorrentes da 
incidência de doenças de veiculação hídrica. Por 
este motivo, foi delineada uma campanha para 
verificar se a qualidade da água atende à Portaria 
MS no 2914 de 12/12/2011. A equipe técnica de-
cidiu efetuar uma das análises utilizando nutrien-
tes indicadores (ONPG e MUG) que, hidrolisados 
por enzimas específicas, provocam mudança de 
cor. Essa análise é baseada no princípio de: 
Resposta: substrato cromogênico definido 
 

10. Considerando um reator por batelada para 
realizar desinfecção com hipoclorito de cálcio, 
qual o volume do reator (em m³) para vazão de 
100 L/s, considerando tempo de contato de 12 h e 
qual a quantidade de hipoclorito de cálcio com 
60% de cloro ativo (em kg) necessária para fazer a 
desinfecção desse volume de água, aplicando uma 
dosagem de 100 mg/L, respectivamente? 
Resposta: 4320 e 720 
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