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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 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A área de forma necessária à execução dos pilares P1,
P3, P4, P5 e P7, em m², é:

(A) 18,52

(B) 19,02 

(C) 19,52 

(D) 20,02 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A área de forma necessária à execução das vigas da parte
do pavimento mostrada no desenho, em m², é:

(A) 29,73 

(B) 30,23 

(C) 30,73 

(D) 31,23 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O custo direto total, em reais, do serviço necessário à exe-
cução do revestimento da parede sobre a viga V2 é:

(A) 420,58 

(B) 462,64 

(C) 504,69 

(D) 546,75 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o preço, em reais, do serviço necessário à execu-
ção do piso da parte do pavimento mostrada no desenho?

(A) 5.386,08 

(B) 6.193,99 

(C) 7.001,90 

(D) 7.809,81 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Fazem parte da composição do BDI os gastos, na obra,
com

(A) transporte, carga e descarga de equipamentos a se-
rem instalados no canteiro. 

(B) consultor  técnico  para  resolver  problemas  específi-
cos. 

(C) equipamentos especiais não remunerados por custo
horário de operação. 

(D) oficina destinada à manutenção de veículos. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Lei n. 8.666/1993 (lei de licitações), um projeto
básico deve conter:

(A) soluções  técnicas  globais  e  localizadas,  suficiente-
mente detalhadas. 

(B) elementos necessários e suficientes à execução com-
pleta da obra. 

(C) orçamento preliminar com levantamento dos quantita-
tivos.

(D) estudo de viabilidade técnica e econômica.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Prefeitura Municipal de Goianésia pretende escolher um
projeto de monumento a ser edificado em uma praça públi-
ca da sede municipal. O edital para tal licitação deve ser
publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de

(A) 30 dias. 

(B) 45 dias. 

(C) 60 dias. 

(D) 75 dias. 
  

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

À Prefeitura Municipal de Goianésia é inexigível a licitação
para contratação de  

(A) serviços de publicidade a serem executados por pro-
fissionais de notória especialização. 

(B) perícias técnicas a serem executadas por profissional
cujo trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais
adequado. 

(C) obras e serviços destinados a atender vítimas de des-
lizamentos de encostas.

(D) instituições que integrem a administração pública. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Lei n. 8.666/1993 (lei de licitações), a licitação
da construção de um colégio municipal  somente poderá
ser efetuada quando existir o

(A) orçamento detalhado. 

(B) projeto executivo. 

(C) estudo de viabilidade técnica e econômica. 

(D) projeto estrutural. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para  fazer  as  obras  destinadas  à  drenagem urbana  de
uma determinada região, verificou-se que a modalidade da
licitação deverá ser a tomada de preços. Para tal, o valor
limite, em reais, é:

(A) 80.000,00. 

(B) 150.000,00. 

(C) 650.000,00. 

(D) 1.500.000,00. 

conhecimentos_específicos_engenheiro_civil
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Há regulamentos que estabelecem que certas estruturas
de uso público devem ser submetidas a uma prova de car-
ga. Este é o caso das pontes, rodoviárias ou ferroviárias,
quando sobre elas passarão cargas pesadas não previstas
no projeto. Essa prova de carga é classificada, quanto à
grandeza do carregamento, como

(A) estática. 

(B) básica. 

(C) aumentada. 

(D) extraordinária. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Seja um pilar pré-moldado de concreto com seção trans-
versal de 40 cm x 40 cm submetido a uma força normal
(Nk) de 1400 kN e a um momento fletor (Mk) de 80 kNm,

atuando  concomitantemente  à  força  normal.  Segundo  a
norma ABNT NBR 9062, o comprimento mínimo, em cm,
de embutimento desse pilar em uma fundação com super-
fícies de contato lisas deve ser de

(A) 30 

(B) 60 

(C) 90 

(D) 120 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Seja uma viga de concreto armado com seção transversal
de 15 cm x 50 cm confeccionada com um concreto com
resistência característica à compressão (fck) de 25 MPa.

Essa viga está armada com uma área de aço de flexão
igual a 11,85 cm², em aço CA-50 (fyk = 500 MPa), e foi di-

mensionada na fronteira entre os domínios 3 e 4 especifi-
cados pela  norma ABNT NBR 6118 para  o  dimensiona-
mento à flexão de elementos lineares. Sabendo-se que a
distância do centro de gravidade da armadura de flexão à
face mais tracionada da viga vale 5 cm, o máximo momen-
to fletor, de cálculo, em kNm, que essa viga pode resistir
no Estado Limite Último, é de

(A) 174. 

(B) 214. 

(C) 254. 

(D) 294. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Seja uma laje de concreto armada em apenas uma dire-
ção com espessura de 10 cm e confeccionada com um
concreto com resistência característica à compressão (fck)

de 20 MPa. Se na direção principal a armadura positiva for
composta de barras de aço com 8 mm de diâmetro espa-
çadas a cada 10 cm, em CA 50, segundo a norma ABNT
NBR 6118, a armadura positiva secundária na outra dire-
ção dessa laje deve ser, em cm²/m, igual a, no mínimo,

(A) 0,4 

(B) 0,6 

(C) 1,0 

(D) 1,5 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma viga de concreto protendido nível 3, com seção trans-
versal retangular de largura igual a 20 cm e altura igual a
100 cm, está submetida a um momento fletor de 600 kNm
determinado para a combinação rara de ações. Essa viga
é confeccionada com um concreto com resistência cara-
cterística à compressão (fck) de 35 MPa. Sabendo-se que

o cabo equivalente de protensão se situa a 10 cm da fibra
tracionada, pode-se afirmar que a força de protensão final
na seção transversal dessa viga, isto é, depois de todas as
perdas de protensão, vale, em kN, aproximadamente,

(A) 470 

(B) 670 

(C) 870 

(D) 1070 

conhecimentos_específicos_engenheiro_civil
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A solução do problema constituído por uma carga pontual
aplicada na superfície horizontal de um semiespaço infinito
de material elástico, homogêneo e isotrópico é denomina-
da solução de  

(A) Mindlin. 

(B) Newmark. 

(C) Love. 

(D) Boussinesq. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Traba-
lho na Indústria da Construção, nas atividades da indústria
da construção com mais de dois pavimentos a partir do ní-
vel do meio-fio, executadas no alinhamento do logradouro,
é  obrigatória  a construção de galerias  sobre  o  passeio,
com altura interna livre, em m, de no mínimo

(A) 2,20 

(B) 2,60 

(C) 3,00 

(D) 3,20 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Traba-
lho na Indústria da Construção, os canteiros de obras de-
vem dispor de instalações sanitárias situadas em locais de
fácil  e seguro acesso, não sendo permitido um desloca-
mento, do posto de trabalho aos gabinetes sanitários, su-
perior a

(A) 200 m 

(B) 150 m 

(C) 100 m 

(D) 50 m 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Traba-
lho na Indústria da Construção, as frentes de trabalho com
cinquenta ou mais trabalhadores devem dispor de

(A) alojamento. 

(B) ambulatório. 

(C) cozinha. 

(D) área de lazer. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A resistência à tração indireta do concreto pode ser deter-
minada por meio do ensaio de tração por compressão dia-
metral em corpos de prova cilíndricos. Ao realizar esse en-
saio em um corpo de prova de 150 mm de diâmetro por
300 mm de comprimento, foi determinada uma força de ru-
ptura de 56 kN. Em MPa, a resistência à tração indireta
desse concreto vale

(A) 1,0 

(B) 2,5 

(C) 4,0 

(D) 5,5 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O concreto autoadensável é classificado pela norma ABNT
NBR 15823-1:2010 em função das suas propriedades no
estado fresco, as quais são definidas em função de sua
aplicação. Uma dessas propriedades é a habilidade pas-
sante, em fluxo livre, que é determinada por meio do

(A) método do anel J.

(B) método do funil V. 

(C) método do cone de Abrams. 

(D) método da coluna de segregação. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na determinação do teor  de umidade superficial  em um
agregado miúdo pelo método do frasco de Chapman, es-
pecificado pela norma brasileira ABNT NBR 9775:2011, fo-
ram introduzidos no frasco 500 g de um agregado miúdo
úmido. Após repouso de 45 segundos, foi realizada a leitu-
ra do nível atingido pela água no gargalo do frasco, tendo
sido  anotado o valor  de 406 mL. Sabendo-se que esse
agregado possui uma densidade na condição saturada su-
perfície seca (SSS) de 2,61 g/cm3, o percentual do teor de
umidade superficial presente nesse agregado vale

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um estudo de dosagem do concreto, foi determinado o
seguinte traço para confecção de um metro cúbico de con-
creto: cimento (307 kg/m³): areia (794 kg/m³): brita (1127
kg/m³): água (152 kg/m³). Após a moldagem do concreto,
foi determinada a sua massa específica, tendo sido obtido
o valor de 2351 kg/m³. Com base nessas informações, o
percentual do teor de ar desta mistura vale, aproximada-
mente,

(A) 1,2 

(B) 2,7 

(C) 4,2 

(D) 5,7 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Seja um circuito elétrico em corrente alternada monofásica
com tensão de 220 V. Se a esse circuito for ligado um mo-
tor elétrico com potência ativa de 1500 W e fator de potên-
cia igual a 0,9, a corrente nesse circuito e a potência reati-
va valem, em A e var, respectivamente,

(A) 7,6 e 726 

(B) 9,6 e 926 

(C) 11,6 e 1126 

(D) 13,6 e 1326 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Seja um circuito elétrico em corrente alternada monofásica
com tensão de 220 V. A esse circuito são ligados quatro
motores elétricos iguais com potência ativa de 814 W, fator
de potência igual a 0,974 e corrente de partida igual a 18
A. No instante em que um desses motores for ligado, ad-
mitindo-se os  outros  três  em funcionamento na  máxima
potência, a corrente no alimentador desse circuito vale, em
A, aproximadamente,

(A) 10 

(B) 15 

(C) 20

(D) 25 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No projeto das instalações prediais de esgoto sanitário, a
profundidade da camada líquida medida entre o nível de
saída do desconector e o ponto mais baixo da parede ou
do colo inferior que separa os compartimentos ou ramos
de  entrada  e  saída  dos  aparelhos  sanitários  é  definida
como

(A) sumidouro. 

(B) altura do fecho hídrico. 

(C) bujão. 

(D) câmara de retenção. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a figura a seguir para responder à questão. 

Figura  8 – Calha retangular  de concreto  liso com lâmina de
água a meia altura, K = 60000 (CREDER, H.  Instalações hi-
dráulicas e sanitárias. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. p. 277).

Seja uma área construída de 1500 m² localizada na cidade
de Goianésia, com intensidade pluviométrica de 178 mm/h
determinada para uma chuva intensa com duração de cin-
co minutos e tempo de retorno de cinco anos. Caso se de-
seje utilizar,  para escoar a vazão de água pluvial dessa
área  construída,  uma  calha  retangular  de  concreto  liso
com lâmina de água à meia altura, declividade (d) de 1% e
altura (b) de 30 cm, a menor largura (a) dessa calha deve
ser, em cm, de 

(A) 17 

(B) 32 

(C) 47 

(D) 62 

conhecimentos_específicos_engenheiro_civil


