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Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 06.

Texto 1
O barquinho que se tornou "O Barquinho"
                                              Rober to Menescal
Com 14 anos, ganhei um material para mergulho. Coisa mui-
to simples, uma máscara de mergulho, um pé de pato e um
canudo  para  respirar  na  superfície.  Como  sou  capixaba,
mesmo morando no Rio de Janeiro, era no Espírito Santo
que passava todas as férias.

Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina, tornan-
do-me um terrível predador, querendo caçar todos os gran-
des peixes que via.

Aos 17 anos, comecei em Vitória a tocar violão, e no fim des-
sas férias, voltando ao Rio com essa novidade, descobri que
Nara Leão, minha namoradinha nessa época, também tinha
começado a tocar o instrumento em suas férias em Campos
do Jordão.

Foi uma maravilha, pois quase todas as noites eu ia a seu
apartamento para tocarmos. Sempre aparecia alguém para
cantar e tocar com a gente, e assim foi-se armando um gru-
po que em dois anos começou a compor suas músicas e se
tornou o que foi chamado de "a turma da bossa nova".

A turminha da gente de vez em quando ficava chateada co-
migo, pois várias vezes fugi de entrevistas e mesmo de al-
guns shows porque tinha pescaria marcada.

Claro que minhas histórias de pescador, comprovadas por fo-
tos, faziam sucesso nos nossos encontros e cada vez mais
minhas músicas nasciam do mar.

Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de fim de
semana.  Pegamos  um barco alugado em Arraial  do Cabo
(RJ) e começamos nossa aventura. O dia estava lindíssimo,
com águas claras e quentes, e as poucas ondas, apesar de
assustarem a moçada, não prejudicaram nosso passeio.

Comecei a mergulhar e a pegar lagostas, badejos e outros
peixes, deixando de boca aberta a turma, Nara Leão, Ronal-
do Bôscoli, o pessoal do Tamba Trio, algumas das meninas
que nos acompanharam e minha futura mulher, Yara.

Levei-os para um lugar mais raso onde todos desajeitada-
mente fizeram o batismo no fundo do mar. Lá pelas 15h, des-
ligamos o motor e fomos fazer um lanche, deixando que o
barco deslizasse à vontade por aquele lindo dia.

Quando fomos ligar o motor para continuarmos o passeio,
ele não quis pegar de jeito nenhum, apesar das dezenas de
tentativas que fizemos, até acabar a bateria.

Claro que o pavor crescia cada vez que víamos o quanto es-
távamos longe da ilha. Fiquei tentando acalmar a turma en-
quanto tentava fazer o motor pegar, girando uma manivela.

Para tentar mostrar que tudo ia correr bem, eu cantarolava
junto ao barulho que o motor fazia nessas tentativas de fun-
cionamento.

De repente, perto das 18h, vimos uma grande embarcação
de pesca vindo do horizonte em direção a Cabo Frio. Amar-
ramos algumas roupas coloridas aos remos e fizemos sinais
para que nos vissem.

Em poucos minutos eles mudaram o rumo. Os pescadores
vindo da Bahia nos deram todo o apoio e começaram a nos
rebocar em direção ao Arraial do Cabo.

Neste mesmo momento, Bôscoli e eu fizemos de brincadeira
o verso: "O barquinho vai, e a tardinha cai", refrão que fomos
cantando até nossa chegada ao cais,  enfim são e salvos!
No dia seguinte, no apartamento de Nara Leão em frente ao
mar de Copacabana, Bôscoli me perguntou: "Beto, como foi
aquela melodia que você fez ontem no barco?".  Respondi
cantando: "O barquinho vai, a tardinha cai".

Ele me disse "não, essa eu me lembro, estou falando daque-

la quando você tentava fazer o motor pegar". "Ronaldo", fa-
lei, "não me lembro exatamente, mas foi uma coisa meio sin-
copada, igual  ao barulho de um motor falhando, tá,  tá, tá,
tá...".

Então  começamos  a  compor  esse  que  se  tornaria  nosso
maior sucesso, "O Barquinho".

Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ilustríssima/>. Acesso em: 6 de
jan. 2014. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à escolha lexical, o sentido produzido pelo título do
texto é construído com base 

(A) na distinção do sentido de embarcação como veículo
de passeio e como construção metafórica. 

(B) no modo como aventuras fictícias são transformadas
em experiências poéticas. 

(C) na diferença entre a referência genérica nos nomes
comuns  e  a  referência  específica  nos  nomes  pró-
prios.

(D) no equilíbrio entre as características do barco, peque-
no e alugado, e a maneira como ele era visto pelo
compositor. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, é um recurso linguístico produtivo para demons-
trar o envolvimento afetivo do autor com as experiências
narradas, o uso   

(A) do diminutivo para se referir à sua namorada e à sua
turma. 

(B) da alternância entre os tempos verbais para ancorar
os eventos narrados. 

(C) de numerais para expressar grandezas exatas. 

(D) de locativos para designar nomes de cidades. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  narrador  recorre  à  elaboração  hiperbólica  para  fazer
progredir o tema. Esse recurso está explícito no seguinte
trecho:

(A) “Com 14 anos,  ganhei  um material  para  mergulho.
Coisa muito simples, uma máscara de mergulho, um
pé de pato e um canudo para respirar na superfície ”. 

(B) “Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina,
tornando-me um terrível predador”. 

(C) “Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de
fim de semana. Pegamos um barco alugado em Arrai-
al do Cabo (RJ)”.

(D) “Os  pescadores  vindo  da  Bahia  nos  deram todo o
apoio e começaram a nos rebocar”. 

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A voz do coautor da letra da canção “O Barquinho” é deli-
mitada no texto por  

(A) vírgulas.

(B) verbos de dizer.

(C) substantivos concretos.

(D) aspas.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os elementos da estruturação narrativa que marcam no
texto instâncias temporais  e contribuem para a progres-
são temática são os seguintes:

(A) “maravilha”, “a seu apartamento para tocarmos”, “ar-
mando um grupo”. 

(B) “um dia”, “nesse mesmo momento”, “quando fomos li-
gar o motor”. 

(C) “fugi de entrevistas”, “pescaria marcada”, “pescador”.

(D) “algumas roupas”, “sinais”, “águas claras e quentes”. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A construção metafórica “deixando de boca aberta a tur-
ma” é usada pelo autor para enfatizar suas 

(A) composições musicais. 

(B) habilidades como pescador. 

(C) aventuras amorosas. 

(D) conquistas profissionais. 

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às ques-
tões 07 e 08.

Texto 2
O Barquinho 
                   Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli. 
Dia de luz
Festa de sol
E o barquinho a deslizar
No macio azul do mar
Tudo é verão
O amor se faz
Num barquinho pelo mar
Que desliza sem parar
Sem intenção nossa canção
Vai saindo desse mar
E o sol beija o barco e luz
Dias tão azuis

Volta do mar
Desmaia o sol
E o barquinho a deslizar
E a vontade de cantar
Céu tão azul
Ilhas do sul
E o barquinho é um coração
Deslizando na canção
Tudo isso é paz
Tudo isso traz
Uma calma de verão e então
O barquinho vai
A tardinha cai

Disponível em: <www.letras.mus.br/roberto-menescal>. Acesso em: 6 jan.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os versos curtos da letra de “O Barquinho” fazem uma as-
sociação com o barulho do motor. Essa associação é mar-
cada no Texto 1 por 

(A) ambiguidade.

(B) polissemia.

(C) onomatopeia.

(D) adjetivação.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatos vividos pelo narrador do Texto 1 inspiraram a cria-
ção do Texto 2. O verso “O amor se faz” remete   

(A) ao casamento com Yara e constitui uma paráfrase.

(B) à paixão de Menescal pelo mar e instaura correfe-
rencialidade.

(C) à chateação da turminha com as ausências do com-
positor e configura uma paródia.

(D) ao namoro com Nara Leão e promove intertextualidade.

língua_portuguesa_superior
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Leia o Texto 3 para responder às questões 09 e 10.

Texto 3

Disponível em: <googleimagens.com>. Acesso em: 21 nov. 2013.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O quadrinho é uma homenagem aos 50 anos da Bossa
Nova. Para produzir o efeito de humor,  

(A) subverte-se a essência da composição de Menescal
e  Bôscoli,  traduzida  na  leveza  e  na  suavidade  de
seus versos. 

(B) apresenta-se  um  casal  temporalmente  distante  da
produção daquele período da história da música bra-
sileira. 

(C) constrói-se uma versão cujas  escolhas lexicais dei-
xam de remeter à obra original. 

(D) estabelece-se uma referência a partir  das experiên-
cias amorosas do enunciador.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O verbo achar é usado na fala da personagem como parte
da estratégia de  

(A) evidenciação da fonte radiofônica.

(B) avaliação do fato. 

(C) imposição de verdade. 

(D) modalização do discurso. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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'▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma cidade gera esgoto sanitário, o mesmo que, depois
de tratado, deve ser disposto de acordo com a legislação
ambiental.  O conjunto de  parâmetros  que servem como
base para avaliar o impacto do lançamento sobre a quali-
dade do corpo receptor estão definidos na Resolução do
Conselho Nacional do Meio Ambiente

(A) n. 3/1990. 

(B) n. 357/2005. 

(C) n. 430/2011. 

(D) n. 457/2013. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De forma a desenvolver o projeto de um sumidouro, é cal-
culado o valor da taxa máxima de aplicação diária, dando
um valor igual a 0,2 m³/m² dia. Se a vazão de esgoto é de
20 m³/dia, a área de infiltração necessária, em metros qua-
drados, será de

(A)     5 

(B)   10 

(C)   23 

(D) 100 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No projeto de um sistema de macrodrenagem, o período
de retorno utilizado para o dimensionamento de um canal,
em anos, é de

(A)     5 

(B)     9 

(C)   10 

(D) 100 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Se uma vazão Q tem um período de recorrência de 50
anos isto  significa que,  em média,  esta vazão tem uma
probabilidade de ser igualada ou excedida de

(A) 0,02 

(B) 0,2 

(C) 0,5 

(D) 1

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o gráfico a seguir.

Disponível em: <http://ce.imbil.com.br/>. Acesso em: 6 dez. 2013. (Adaptado).

O gráfico corresponde à especificação de

(A) uma bomba hidráulica. 

(B) um agitador rápido. 

(C) um compressor de ar. 

(D) um soprador de ar.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O dispositivo hidráulico que permite a medição de vazão
por meio da medição da diferença de pressões é conheci-
do como

(A) calha Parshall. 

(B) hidrômetro.

(C) medidor Venturi. 

(D) vertedor triangular. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O dispositivo que permite a medição da altura correspon-
dente à energia cinética, no escoamento em uma tubula-
ção de água, é o

(A) barômetro. 

(B) manômetro. 

(C) piezômetro. 

(D) pitot.

conhecimentos_específicos_engenheiro_ambiental
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▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a ABNT, o tempo de amostragem para determi-
nação da concentração de material  particulado total  em
suspensão na atmosfera, em horas, é de 

(A)   1

(B)   6

(C) 12

(D) 24

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O valor da relação DQO/DBO que melhor indica a necessi-
dade definitiva de incorporar tratamento físico-químico em
um projeto de estação de tratamento de águas residuárias
é:

(A) 0,1 

(B) 0,25 

(C) 1,0 

(D) 2,5 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O mecanismo de coagulação mais  indicado para operar
uma estação de tratamento de água com a técnica da fil-
tração direta é:

(A) adsorção e neutralização de carga.

(B) floculação e sedimentação. 

(C) interceptação. 

(D) varredura. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O equipamento que apresenta a menor eficiência na remo-
ção de poluentes  atmosféricos particulados é  conhecido
como

(A) câmara gravitacional. 

(B) ciclone. 

(C) coifa.

(D) precipitador eletrostático. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A maneira mais indicada de fornecer o aceptor de elétrons
para a nitrificação de esgoto sanitário é a introdução na
massa líquida de

(A) ar difuso. 

(B) coagulante químico. 

(C) gás metano. 

(D) polímero sintético. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em dois reatores de lodos ativados, funcionando sequen-
cialmente em batelada, enquanto o primeiro acaba a fase
de enchimento, o outro deve ter completado as fases de

(A) coagulação, agitação e retirada de sobrenadante. 

(B) precipitação e descarga de sobrenadante. 

(C) aeração, sedimentação e descarga de sobrenadante. 

(D) sedimentação e descarga de lodo. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na equação de conservação de massa aplicada à disper-
são de um poluente num corpo de água, o fenômeno da
advecção representa com mais propriedade o efeito da

(A) pressão da coluna líquida. 

(B) velocidade do escoamento. 

(C) temperatura da água no rio. 

(D) variação de concentração do poluente na água. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O conjunto de elementos necessários e suficientes para
caracterizar a obra ou o serviço a ser licitado, elaborado
com base em indicações dos estudos técnicos prelimina-
res,  que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento  do  impacto  ambiental  do  empreendimento,  e
que possibilitem a avaliação do custo da obra e a definição
dos métodos e do prazo de execução, é a definição de 

(A) um manual de operação. 

(B) uma análise da concepção. 

(C) um projeto básico. 

(D) um relatório executivo. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A expressão as built caracteriza um conjunto de documen-
tos que apresentam

(A) a avaliação das alternativas estudadas. 

(B) as especificações técnicas do projeto. 

(C) a justificativa dos aditivos ao projeto.

(D) as ações efetivamente executadas na obra. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A área de escoamento de água na sarjeta é um dos parâ-
metros utilizados para o projeto de um sistema de

(A) abastecimento de água. 

(B) drenagem urbana. 

(C) esgotamento sanitário. 

(D) tratamento de água para abastecimento. 

conhecimentos_específicos_engenheiro_ambiental
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As curvas IDF (intensidade, duração, frequência) são utili-
zadas no projeto de

(A) coletores secundários. 

(B) filtros rápidos. 

(C) galerias pluviais. 

(D) interceptores principais. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Inversor de frequência é um dispositivo utilizado para con-
trolar

(A) o desempenho de um decantador. 

(B) a limpeza de um leito de secagem. 

(C) a vazão de uma bomba. 

(D) o funcionamento de um ciclone. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A solução mais  indicada para  realizar  a desinfecção de
água em assentamentos precários e afastados é a aplica-
ção de

(A) osmose reversa.

(B) permanganato de potássio. 

(C) radiação ultravioleta. 

(D) sedimentação simples. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  dos  componentes  dos  equipamentos  para  amostra-
gem e determinação da presença de poluentes atmosféri-
cos é:

(A) o aerador mecânico.

(B) o agitador rápido. 

(C) a bomba centrífuga. 

(D) a bomba de vácuo. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O item de maior custo na implantação de uma rede de es-
gotos sanitários é:

(A) o escoramento de valas. 

(B) a instalação de canteiro. 

(C) a reposição de pavimento. 

(D) o reaterro do terreno. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das condições para a licitação de uma obra de sa-
neamento é que ela 

(A) esteja incluída nas metas estabelecidas na Lei de Di-
retrizes Orçamentárias. 

(B) possua licença de operação.

(C) possua estudo de impacto ambiental. 

(D) tenha pronta a instalação do canteiro. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sistema condominial  é  uma  solução  de  menor  custo
para a implantação de uma rede de

(A) transporte de água pluvial. 

(B) coleta de esgotos sanitários. 

(C) retirada de resíduos sólidos.

(D) distribuição de água. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto e o gráfico a seguir.

O balanço hídrico superficial permite avaliar áreas críticas em
termos de quantidade de água por meio do confronto entre a
disponibilidade  hídrica,  como  as  vazões  naturais  Q95% ou

Q7,10, e as demandas consuntivas por trecho de rio. 

Para diagnosticar os trechos críticos na Bacia Hidrográfica
do rio Paraíba, a relação limite foi de 0,5 e o resultado en-
contra-se apresentado a seguir.

Fonte: Plano de Recursos Hídricos e do Enquadramento dos Corpos Hídri-
cos Superficiais da Bacia Hidrográfica da Bacia do rio Paranaíba – Relatório
Síntese (2013) Disponível em:
<http://www.paranaiba.cbh.gov.br/PRH/PRH_ParanaibaRelatorioSintese_20
132406.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2013.

A análise das informações contidas no texto e no gráfico
permite verificar que, considerando

(A) a vazão Q95%, 5.584 km de rios apresentam disponi-
bilidade superior a 50% da demanda. 

(B) a vazão Q7,10, esta é mais restritiva do que a vazão
Q95%, dada a diferença do número de trechos críti-
cos. 

(C) a vazão de referência Q95%, mais de 50% dos tre-
chos apresentam situação crítica.

(D) a vazão de referência Q7,10, 10% dos trechos apre-
sentam demandas consuntivas significativas. 

conhecimentos_específicos_engenheiro_ambiental



UFG/CS                                                                                  CONCURSO PÚBLICO                                                   PREF. MUNICIPAL DE GOIANÉSIA

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as atividades consideradas no cálculo das vazões
de demanda consuntiva utilizadas na avaliação do balan-
ço hídrico de uma bacia hidrográfica, indica-se o seguinte:

(A) geração de energia elétrica. 

(B) diluição e transporte de esgotos. 

(C) aquicultura e pesca. 

(D) abastecimento público. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a análise da demanda bioquímica de oxigênio a
cinco dias e 20 ºC, em uma amostra de efluente industrial, 
a  concentração  de  oxigênio  dissolvido  no  meio  líquido,
após cinco dias de incubação, encontrava-se abaixo do li-
mite  de  detecção do equipamento  utilizado,  que era  de
0,01mg L-1 de oxigênio dissolvido. Neste sentido, a condu-
ta adequada do analista para essa situação é:

(A) repetir o ensaio com o mesmo efluente, porém dimi-
nuir o tempo de incubação. 

(B) considerar a concentração de OD depois de quatro
dias igual a 0,0 mg L-1 e calcular a DBO do efluente. 

(C) repetir o ensaio com o mesmo efluente, porém utilizar
amostras diluídas. 

(D) borbulhar mais oxigênio no meio líquido e dar prosse-
guimento ao ensaio por mais três dias. 

 
▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a tabela com os resultados das análises físico-quími-
cas realizadas em um curso de água superficial.

Parâmetro Unidade *VMP Valor medido
Alumínio dissolvido mg/L Al 0,2 ND
Amônia (como NH

4
) mg/L N 13,3 6,0

Cloreto total mg/L Cl 250 260
Fósforo total mg/L P 0,05 5,80
Nitrato mg/L N 10,0 18,0
Nitrito mg/L N 1,0 0,01
Sólidos  dissolvidos
totais

mg/L 500 350

Sulfato total mg/L SO
4

250 50

Turbidez UNT 100 80

ND: não detectado
Valor máximo permitido para corpos d´água classe 3, segundo Resolução
CONAMA n. 357, de 17 de março de 2005, alterada pela Resolução n.
410/2009 e pela n. 430/2011.

Considerando a situação hipotética descrita, qual impacto
ambiental este curso de água pode apresentar? 

(A) Assoreamento do leito do curso d’água. 

(B) Erosão das margens do curso d’água. 

(C) Eutrofização. 

(D) Bioacumulação 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir. 

Previamente à execução de uma pesquisa, seja ela uma ini-
ciação científica, dissertação ou tese, necessita-se, para que
seus resultados sejam satisfatórios, o planejamento cuidado-
so alicerçado em reflexões conceituais sólidas e em conheci-
mentos já existentes. 

SILVA, Edna Lúcia; MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da pesqui-
sa e elaboração de dissertação. 4. ed. rev. atual. Florianópolis: UFSC,
2005. p. 138. (Adaptado). Disponível em:
<http://www.convibra.com.br/upload/paper/adm/adm_3439.pdf>.  Acesso
em: 5 dez. 2013. 

O texto apresentado traz informações relativas à elabora-
ção de um

(A) relatório de pesquisa. 

(B) artigo científico. 

(C) estudo de caso. 

(D) projeto de pesquisa. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com o objetivo de determinar, antecipadamente, a neces-
sidade de serviços de manutenção numa peça específica
dos equipamentos utilizados para o controle das emissões
atmosféricas e, assim, eliminar desmontagens desneces-
sárias para inspeção,  uma indústria de cerâmica adotou
um sistema de monitoramento regular das condições me-
cânicas reais das máquinas e do rendimento operativo dos
sistemas de processo. O tipo de manutenção adotada pela
indústria de cerâmica é:

(A) preditiva 

(B) preventiva 

(C) corretiva 

(D) autônoma 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com o intuito de obter eficiência superior a 90% na remo-
ção de material particulado na faixa inalável (PM10) duran-
te a atividade de despoeiramento nas etapas finais da pro-
dução de cimento Portland e, considerando o menor custo
na instalação do sistema e da manutenção simplificada, o
engenheiro responsável pelo projeto propôs a utilização de

(A) sedimentador gravitacional. 

(B) incinerador. 

(C) filtro manga. 

(D) precipitador eletrostático. 
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▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma indústria, que possui um sistema de gestão ambien-
tal  (SGA)  implementado  segundo  a  ABNT  NBR  ISO
14001:2004,  contratou  uma  empresa  de  auditoria  para
avaliar se o desempenho do seu SGA encontrava-se em
conformidade com a sua política ambiental,  assim como
com o cumprimento de seus objetivos e suas metas. Neste
caso, em qual etapa do SGA a empresa se encontra? 

(A) Planejamento 

(B) Verificação 

(C) Execução 

(D) Ação 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Mário Augusto Baggio, em Método de análise e
solução de problemas de perdas d’água,  para identificar
os aspectos relevantes de  perdas  e de faturamento em
sistemas de abastecimento de água e assim priorizar os
esforços e recursos para uma solução, visando aos ga-
nhos de produtividade e de competitividade empresariais,
pode-se utilizar a ferramenta de controle de qualidade de-
nominada:

(A) brainstorming. 

(B) lista de verificação simples. 

(C) fluxograma. 

(D) análise de Pareto. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010, na ges-
tão e no gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser ob-
servada a seguinte ordem de prioridade:

(A) redução,  reutilização,  reciclagem, não geração,  dis-
posição final e tratamento.

(B) reutilização, não geração, redução, tratamento, dispo-
sição final e reciclagem. 

(C) não geração, redução, reutilização, reciclagem, trata-
mento e disposição final. 

(D) reciclagem, disposição final,  não geração,  redução,
tratamento e reutilização. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o esquema a seguir.
O esquema representa um sistema empregado para o trata-
mento da água utilizada na unidade de geração de vapor em
uma usina sucroalcooleira.

Disponível em: <http://www.mecatronicaatual.com.br/educacao/1165-auto-
mao-em-caldeiras-tratamento-de-gua-parte-2?showall=&limitstart=0>.
(Adaptado). Acesso em: 6 dez. 2013.

Analisando as características da água bruta e da água tra-
tada, verifica-se que o sistema é utilizado para remoção de

(A) turbidez. 

(B) dureza. 

(C) cor. 

(D) cloro. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

A demanda de água para atendimentos dos diversos usos
presentes na bacia do Paranaíba é de 315,9 m³/s, enquanto
a vazão de consumo totaliza 211,1 m³/s (66,8% da retirada).
Setorialmente, a atividade agrícola da bacia (irrigação) repre-
senta demanda de 188,9 m³/s, ou seja, 89,5% da demanda
total de consumo. A segunda maior demanda é a desseden-
tação animal, com participação de 4,0%, seguida pela indus-
trial (3,5%) e pelo abastecimento público (2,9%). 

Plano de Recursos Hídricos e do Enquadramento dos Corpos Hídricos
Superficiais da Bacia Hidrográfica da Bacia do rio Paranaíba – Relatório
Síntese (2013). (Adaptado).  Disponível em: <http://www.paranaiba.cbh.-
gov.br/PRH/PRH_ParanaibaRelatorioSintese_20132406.pdf>.  Acesso
em: 4 dez. 2013.

Considerando os elementos de um Plano de Gestão de
Recursos Hídricos, o trecho acima representa 

(A) o diagnóstico. 

(B) as metas. 

(C) os objetivos. 

(D) o foco. 
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco foi cria-
do por decreto presidencial em 5 de junho de 2001. O comitê
tem 62 membros titulares e expressa, na sua composição tri-
partite, os interesses dos principais atores envolvidos na ges-
tão dos recursos hídricos da bacia. Em termos numéricos, os
usuários somam 38,7% do total de membros, o poder público
(federal, estadual e municipal) representa 32,2%, a sociedade
civil detém 25,8% e as comunidades tradicionais 3,3%.

Disponível em: <http://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/o-que-e-um-comite-
de-bacia>. Acesso em: 6 dez. 2013. (Adaptado).

O texto apresentado remete ao seguinte fundamento da
Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei
n. 9433, de 8 de janeiro de 1997: 

(A) a água é um bem de domínio público. 

(B) a água é um recurso natural limitado, dotado de valor
econômico. 

(C) a  gestão  deve  sempre  proporcionar  o  uso múltiplo
das águas. 

(D) a gestão deve ser descentralizada e ter a participa-
ção do poder público, dos usuários e das comunida-
des. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para monitorar a concentração hidrogeniônica nas águas
superficiais próximas à área de entorno de uma refinaria
de petróleo foi utilizado um

(A) condutivímetro. 

(B) espectrofotômetro. 

(C) refratômetro. 

(D) pHmetro.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a sequência verbovisual a seguir.

A sequência de trabalho retratada nas figuras corresponde
ao método: 

(A) estatístico. 

(B) filosófico. 

(C) científico.

(D) dogmático. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao analisar os resultados das análises físico-químicas de
uma amostra de água retirada de uma represa que recebe
esgotos domésticos, o engenheiro verificou diminuição sig-
nificativa na tensão superficial da água. Considerando os
poluentes presentes neste tipo de efluente, conclui-se que
a alteração foi provocada pela presença de 

(A) corantes. 

(B) detergentes. 

(C) nutrientes. 

(D) sólidos dissolvidos. 
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