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CADERNO DE QUESTÕES 
 
INSTRUÇÕES 

 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 

RESPOSTA. 

 Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha 

de respostas a alternativa que julgar correta. 

 Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e 

Códigos Jurídicos. 

 O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 

 Tempo máximo para entrega da prova: 3 horas 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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Disciplina: Sistemas de Abastecimento de Água e Coleta de Esgotos 
Prof: Marcelo Jacomini Moreira da Silva 
 
Questão 01 
Um sistema de abastecimento possui 4 adutoras ligando seus demais 
componentes, conforme o fluxo a seguir. 
 
O sistema funciona 24 horas por dia para atender a uma população de 
75.000 habitantes; o consumo por pessoa é de 240 L/(hab.dia); o 
coeficiente da hora de maior consumo, K2, é 1,45; o coeficiente do 
dia de maior consumo, K1, é 1,15, o reservatório regulariza a vazão e 
o consumo da ETA é desprezível. A vazão de dimensionamento da 
adutora do trecho II é de 
 
A. 20.700 m3/dia. B. 23.400 m3/dia. C. 26.100 m3/dia. D. 28.058 m3/dia. 
 
Questão 02 
Observe os dados dos censos da tabela. 
Com base nos dados da tabela, segundo 
o método aritmético, calcule a população 
a ser abastecida no ano de 2030. 

Ano População (hab) 
1980 26.300 
2000 48.700 

 

 
(A) 59.900 hab. (B) 71.100 hab. (C) 82.300 hab. (D) 93.500 hab. 
 
Questão 03 A malha hidráulica abaixo foi dimensionada por seccionamento fictício, 
realizando a secção no Nó D, sendo as cotas piezométricas nós dadas pela tabela, avalie 
as assertivas abaixo: 
 

 

 
Nó Pressão (m.c.a.) 
A 20 
B 17 
C 14 
D 12,5 

 

I – A pressão do Nó D não atende o limite mínimo de pressão, 
II – O trecho AB, atende o critério: ℎ ≤ 8 , 

III - O trecho CD, atende o critério: ℎ ≤ 8 , 

 
A) Apenas o item I está correto 
B) Apenas o item II está correto 
C) Apenas o item III está correto 
D) Os itens II e III estão corretos 
.  
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Disciplina: Instalações Elétricas Prediais  
 Prof.. Luciano de Oliveira Lacerda 
 
Questão 04 
Qual a alternativa errada: 
a) O dispositivo de proteção instalado juntos ao quadro de distribuição, atuam em caso 

de o valor da corrente exceder o valor nominal da corrente pré-fixado. 
b) A potência aparente mínima para cada cômodo é de 100 W até 6m2. 
c) A NBR 5410 não estabelece critério para iluminação externa.  
d) As correntes de falta, são correntes produzidas por curto-circuito.  

 
Questão 05 
Considere as afirmações 
I. Os disjuntores se destinam a proteção do condutor e não do equipamento; 

II. O Dispositivo Residual (DR) protege as pessoas contra choque elétrico provocado 
por contato direto e indireto; 

III. As Tomadas de uso específicos (TUE) são destinadas a ligação de equipamentos 
fixos e estacionários; 

IV. As Tomadas de uso geral (TUG) se destinam a ligação de equipamentos, e nelas 
são sempre ligados aparelhos móveis ou portáteis. 

 
Com relação as afirmações acima podemos considerar que: 

 
a) As afirmativas I e II estão corretas; 
b) Todas estão corretas; 
c) As afirmativas I e II estão erradas; 
d) As afirmativas I, III e IV estão erradas.  

 
 
Questão 06 
Entre os tópicos necessários para o planejamento de uma construção, deve-se levar em 
conta o projeto das instalações elétricas e a previsão da carga instalada. Para uma sala 
retangular de 6 m por 3 m, a carga mínima de iluminação é? 
a. 160 VA 
b. 150 VA 
c. 340 VA 
d. 240 VA 
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Disciplina: Projetos Integrados  
 Profº: José Antônio de Lima Vieira 
 
Questão 07 
Segundo a norma NBR 13532, são informações técnicas do projeto de arquitetura todas 
as relacionadas nas alternativas abaixo, EXCETO: 

a) Condições climáticas, de localização e de utilização. 
b) Identificação e referências. 
c) Serviços técnicos. 
d) Logística e procedimentos. 
 
Questão 08 
Responda à questão, considerando a composição de custo unitário a seguir  

 

 
Assinale a alternativa que informa corretamente quantos metros quadrados de parede 
divisória uma equipe com 2 marmoristas consegue executar em uma semana de 44 
horas trabalhadas. 
 
a) 88,00 m² 
b) 44,00 m² 
c) 22,00 m² 
d) 110,00 m² 

 
Questão 09 
 
Com base na estrutura de custos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI), os riscos estão inseridos na parcela de: 
 
a) despesas financeiras. 

b)  custo indireto. 

c) benefícios e despesas indiretas (BDI). 

d) tributos. 
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Disciplina: Seminários Integrados para Engenharia Civil 
Prof. Renato Cardoso de Oliveira 
 
Questão 10 
No dimensionamento de escadas de concreto armado, quando há um gradil de proteção e 
este não estiver diretamente sobre a viga de apoio, sua carga deverá ser considerada no 
cálculo da laje. De modo geral o valor da carga do gradil é aproximadamente: 
 
A) 0,4 kN/m 
B) 2,0 kN/m 
C) 2,5 kN/m 
D) 1,0 kN/m 
 
Questão 11 
No que concerne ao método utilizado em sala para dimensionamento de escadas de 
concreto armado usuais para edifícios assinale a resposta correta. 

 
A) A carga variável a ser utilizada deverá ser de 2,0 kN/m² de acordo com a NBR 6120 
B) Os lances são considerados apoiados nos patamares. 
C) O espaçamento máximo entre as armaduras depende do diâmetro da barra. 
D) É impossível alterar a vinculação existente entre as vigas de bordo. 

 
Questão 12 
Segundo a NBR 6120, ao longo dos parapeitos e balcões deve ser considerada uma 
carga horizontal de: 

 
A) 0,8 kN/m 
B) 2,0 kN/m 
C) 0,5 kN/m 
D) 3,0 kN/m 
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Disciplina: Georreferenciamento  
Prof: Teófanes Antônio Stacciarini Duarte 
 
Questão 13 
Com relação a digitação dos dados coletados no trabalho de campo, no software Google 
Earth, é incorreto afirmar que: 
 

a. Não há nenhuma restrição quanto a utilizar o mesmo nome para pontos coletados 
no mesmo local; 

b. Somente os pontos coletados em coordenadas UTM podem ser digitados, sendo 
que coletas feitas em outros padrões de coordenadas devem ser obrigatoriamente 
descartadas; 

c. Coordenadas coletadas na região 22 K não podem ser substituídas pelas 
coordenadas coletadas na região 22 L; 

d. Ao identificar que algum ponto está deslocado mais de 100m do local da coleta, 
a orientação é não excluí-lo, para poder se avaliar a extensão do erro. 

 
Questão 14 
 No Google Earth, é possível se trabalhar com diversas unidades para localização 
geográfica. Entretanto uma delas é mais usada pela compatibilidade direta com o 
AutoCad, através da representação cartesiana, no padrão par ordenado X, Y. Trata-se do 
sistema: 
 

a. Graus Decimais 
b. Graus, Minutos, Segundos 
c. Universal Transversa de Mercator 
d. Sistema Militar de Referência da Grade 

 
Questão 15 
 Em 26/09/2017, Lucas Carvalho, do site Olhar Digital, publicou a seguinte matéria:  
 
"O GPS que vem embarcado nos smartphones modernos está prestes a ficar mais preciso 
do que nunca. Durante um evento realizado em Oregon, nos Estados Unidos, a fabricante 
Broadcom revelou uma nova geração do seu chip de posicionamento global. Hoje em dia, 
o GPS dos smartphones mais avançados tem uma precisão que varia de três a cinco 
metros. Ou seja, ele não é capaz de determinar exatamente em qual cômodo da sua casa 
você está, ou mesmo se você está acima ou abaixo de um viaduto, por exemplo. 
Com o novo chip da Broadcom, porém, o nível de precisão vai saltar para até 30 
centímetros. O modelo ganhou o nome industrial de BCM47755, segundo informações 
do site IEEE Spectrum, e, além de ser mais preciso, também vai consumir até 50% menos 
bateria de smartphones." 
 
fonte: https://olhardigital.com.br/noticia/precisao-do-gps-sera-de-ate-30-centimetros-
em-smartphones-do-ano-que-vem/71278 
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Com a realização do trabalho de campo, você observou que a precisão de cinco metro é 
muito difícil de ser alcançada. Valores da ordem de 20 a 30 metros são bem mais comuns, 
com alguns desvios chegando a passar dos 100 metros, como é possível se observar na 
figura abaixo, que mostra a representação de seis pontos georreferenciados, apresentados 
na tela do Google Earth, sendo três na portaria da FAMA e três no cavalete de água, 
próximo às catracas.  
 

 
 
Com base no texto acima e sua experiência com o trabalho de campo, das afirmações 
abaixo, a única incorreta é:  

a. Com o tempo nublado, os dados mostrados na figura não permitem calcular uma 
posição média a partir das coordenas coletas, nem tampouco avaliar o desvio 
padrão das leituras; 

b. O Sistema de Posicionamento Global (GPS), embora tenha sido desenvolvido 
para fins militares, apresenta enorme benefício para outros grupos, como 
organizações governamentais e grupos privados de levantamento; 

c. O objetivo original do Sistema de Posicionamento Global (GPS) é a determinação 
instantânea de posição, velocidade e tempo de um usuário em qualquer lugar da 
Terra, com base em medidas de distâncias; 

d. O Sistema de Posicionamento Global (GPS) permite associar a informação de 
latitude e longitude aos dados obtidos de um local específico do campo. 

 


