
 
 

 

T

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Nível 

Técn

Você receberá
a) uma folh

respostas 
b) esse cade

objetivas, 
(A, B, C, D 

Verifique se s
questões ou f
o fiscal de 
providências. 
As questões o
acima do seu e
Ao receber a f
a) conferir s

número d
identidade

b) ler atenta
folha de re

c) marcar na
relativo à 
caderno q

d) assinar se
caneta esf

Durante a apli
a) qualquer t
b) levantar d

sala; 
c) portar ap

celular, ag
gravador, 
digital, co
relógio de
acessórios
etc. e, ai
e/ou borra
sumária do

 

G
Co
Pro

Médio 

nico

á do fiscal de sa
a de respost
das questões o
rno de prova c
cada qual com
e E). 

seu caderno e
falhas. Caso co
sala para qu

objetivas são id
enunciado. 
folha de respos
seus dados pe
de inscrição e
e; 
mente as instr
espostas; 
a folha de resp

confirmação d
ue você recebe

eu nome, apen
ferográfica de t
icação da prova
tipo de comuni

da cadeira sem 

arelhos eletrô
genda eletrônic

máquina de 
ontrole de ala
e qualquer mod
s de chapelaria
nda, lápis, lap
acha. Tal infraç
o candidato. 

overn
ompanhia
ova Escrita

– Assis

o Op
T

ala: 
tas destinada 
objetivas; 
contendo 60 (s

m cinco alterna

stá completo, 
ntrário, notifiq

ue sejam tom

dentificadas pe

tas da prova ob
essoais, em es
e o número d

ruções para o 

ostas da prova
do tipo/cor de 
eu; 
as nos espaço

tinta azul ou pre
a não será perm
cação entre os 
a devida autor

nicos, tais com
ca, notebook, p

calcular, má
rme de carro

delo, óculos esc
a, tais como ch
piseira (grafite)
ção poderá acar

no do 
a Pernam
 Objetiva

 

stente d

pera
TIPO 1

Inform

à marcação 

sessenta) quest
ativas de respo

sem repetição
ue imediatame

madas as dev

lo número situ

bjetiva você dev
special seu no
do documento

preenchimento

a objetiva o cam
prova, conform

s reservados, c
eta. 

mitido: 
candidatos; 

rização do fisca

mo bipe, telef
palmtop, recep
áquina fotográ
 etc., bem co

curos ou quaisq
hapéu, boné, go
), corretor líqu
rretar a elimina

Estad
mbucana d

de Sane

acion
1 – BR
mações 

das 

tões 
ostas  

o de 
ente 
vidas 

uado 

ve: 
ome, 

 de 

o da 

mpo 
me o 

com 

al de 

fone 
ptor, 
áfica 
omo 
quer 
orro 
uido 
ação 

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

do de P
de Saneam

amento

nal 
RANCA

Gerais

O preenchime
responsabilida
esferográfica d
permitida a 
candidato. 
O tempo dis
4 (quatro) ho
folha de respo
Reserve temp
respostas. Pa
consideração 
respostas da 
informações r
meio que não 
Somente após
você poderá r
caderno de pr

 Somente no 
período da pr
caderno de pr

 Ao terminar a
da sala e de
entregar, será

 A FGV realiza
na folha de re

 Os candidatos
de metais qu
durante a rea
da prova, o ca

 Os gabaritos
divulgados n
www.fgv.br/fg

 O prazo p
gabaritos pr
27/05/2014
observado o
www.fgv.br/fg
Sistema Eletrô

 

Perna
mento – 

o e Ges

(Me
A 
s 

ento das respos
ade do candida
de tinta indelév
troca da fol

sponível para 
oras, já incluíd
ostas da prova o
po suficiente 
ara fins de 
apenas as ma
prova objetiv

relativas às su
seja o próprio 

s decorrida um
retirar-se da sa
rovas. 

decorrer dos 
rova, você pod
rovas. 
a prova, entreg
eixe o local de
á eliminado do c
rá a coleta da 
spostas. 

s poderão ser s
uando do ing

alização das pro
andidato não po
s preliminares
o dia 26/05/
gvprojetos/con

para interposiç
reliminares se

até às 23h
 horário ofic
gvprojetos/con

ônico de Interpo

mbuc
COMPES

tão – M

ecân

stas da prova o
ato, deverá ser
vel de cor preta
ha de respos

a realização 
o o tempo pa
objetiva. 
para o preenc
avaliação, se

arcações realiz
va, não sendo 
as respostas e
caderno de pro

ma hora e meia 
la de prova, co

últimos sess
derá retirar-se 

gue a folha de 
e prova. Caso 
concurso. 
impressão digi

ubmetidos a sis
resso e da sa
ovas. Ao sair d
oderá usar o sa
s das provas 
/2014, no en
cursos/compes
ção de recu
erá das 0h
h59min do 
cial de Recif
cursos/compes

osição de Recurs

co 
A 

Manhã

nica

objetiva, de int
r feito com can
a ou azul. Não s
stas por erro 

da prova é 
ara a marcação

chimento de s
erão levadas 
zadas na folha

permitido an
em qualquer o
ovas. 

do início da pr
ontudo sem lev

senta minutos
da sala levand

respostas ao fi
você se negu

ital dos candida

stema de detec
aída de sanitá
a sala, ao térm
nitário. 

objetivas se
dereço eletrô
sa. 
ursos contra 
h00min do 
dia 29/05/20

fe, no ende
sa, por meio 
so. 

)

teira 
neta 
será 

do 

de  
o da 

suas 
em 

a de 
otar 
utro 

rova 
var o 

do 
do o 

iscal 
ue a 

atos 

cção 
ários 
mino 

erão  
nico 

os  
dia  

014,  
reço 

do 



 

 



Companhia Pernambucana de Saneamento – 2014 FGV - Projetos

 

Nível Médio – Assistente de Saneamento e Gestão – Técnico Operacional (Mecânica) Tipo 1 – Cor Branca – Página 3 

 

Língua Portuguesa 

Dia do Trabalho 
Em abril de 1886, eclodiram nos Estados Unidos diversas 

greves, nas quais os operários reivindicavam jornada de trabalho 
de oito horas diárias. Essa reivindicação baseava-se em um 
raciocínio muito simples: se o dia tem 24 horas, deveria ser 
dividido logicamente em três partes de oito horas – uma para o 
trabalho, outra para descanso e lazer e outra para o estudo. 

Em 1º de maio do mesmo ano, milhares de trabalhadores de 
Chicago iniciaram uma greve geral. Três dias depois, a praça 
Haymarket, na cidade, foi ocupada por operários anarquistas 
reunidos em um grande comício para protestar contra a morte de 
grevistas na porta de uma fábrica no dia anterior. Quase no fim 
da manifestação, a polícia ordenou que os operários 
abandonassem imediatamente a praça. Nesse momento uma 
bomba foi atirada na direção dos policiais, matando um deles e 
ferindo vários outros. Seguiu-se um tiroteio, no qual foram 
mortos vários manifestantes. 

Os anarquistas foram acusados de atirar a bomba, o que 
motivou uma grande campanha na imprensa para reprimir o 
movimento. Alguns dias depois, oito líderes foram presos e 
julgados rapidamente. Sete deles foram condenados à morte sem 
provas conclusivas sobre seu envolvimento no atentado. Ao final 
do processo, dois condenados à morte tiveram a pena 
transformada em prisão perpétua, um se suicidou na prisão e 
quatro foram enforcados em praça pública. 

Esses manifestantes passaram a ser lembrados como os 
“mártires de Chicago”. Em homenagem a eles, a partir de 1890 
correntes ideológicas do movimento operário internacional e 
organizações sindicais passaram a comemorar em 1º de maio o 
Dia do Trabalho, realizando grandes manifestações em todo o 
mundo, exceto nos Estados Unidos. Curiosamente, no país onde 
ocorreu o massacre de Chicago, o Dia do Trabalho é comemorado 
oficialmente na primeira segunda-feira de setembro, desde 1894. 

(Marcos Napolitano e Mariana Villaça) 

01 
“nas quais os operários reivindicavam ...” / “Essa reivindicação...” 
O segundo termo sublinhado estabelece com o primeiro o 
mesmo tipo de relação de coesão que ocorre em 
(A) Construir estradas de ferro parece ser uma solução para o 

transporte de mercadorias, mas os construtores reclamam 
das más condições de trabalho. 

(B) Aderir a manifestações de rua virou moda no Brasil, mas a 
adesão já trouxe muitos problemas a alguns manifestantes. 

(C) Os movimentos grevistas cresceram no país, mas crescer não 
significa obrigatoriamente aumento de consciência política. 

(D) Eclodiram nos Estados Unidos diversas greves e essa explosão 
acarretou mudanças nas leis trabalhistas. 

(E) Dividir o dia em três partes é uma criação engenhosa, mas 
dividirem-no assim atende a interesses dos patrões. 

02 
A divisão do dia, segundo a proposta do primeiro parágrafo do 
texto, tem inúmeros pressupostos, dentre os quais não se 
encontra: 
(A) o trabalho necessita de contínuo aperfeiçoamento. 
(B) a qualificação da mão de obra é indispensável. 
(C) a remuneração do trabalho deve crescer continuamente. 
(D) o trabalhador necessita de tempo livre para si mesmo. 
(E) a atividade de trabalho não deve ocupar a maior parte do dia. 

 

03 
“Seguiu-se um tiroteio, no qual vários manifestantes foram 
mortos”. 
A estruturação sintática dessa frase provoca o seguinte resultado: 
(A) os responsáveis pelas ações verbais não são identificados. 
(B) a primeira ação é mostrada como consequência da segunda. 
(C) as duas ações verbais são vistas como independentes. 
(D) o tempo da segunda ação é apresentado como distante da 

primeira ação. 
(E) a segunda ação verbal funciona como crítica à ação anterior. 

04 
“Operários anarquistas” 

Com o termo “anarquistas”, o texto faz referência a operários 
(A) que desejavam promover atos de vandalismo. 
(B) que pretendiam criar anarquia nas fábricas. 
(C) que tinham a intenção de promover confusão ou desordem. 
(D) que tencionavam resistir à ordem estabelecida pela 

resistência pacífica. 
(E) que se filiavam à teoria política do anarquismo. 

05 
“Nesse momento uma bomba foi atirada na direção dos policiais, 
matando um deles e ferindo vários outros”. 
Sobre os componentes desse segmento do texto, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) “Nesse momento” se refere ao momento da morte do policial. 
(B) “foi atirada” se refere a uma ação praticada pela “bomba”. 
(C) “na direção dos policiais” indica uma ação involuntária. 
(D) “matando” e “ferindo” são ações praticadas pelo mesmo 

agente. 
(E) “um deles” indica um policial qualquer, não uma quantidade. 

06 
Assinale a opção que indica a finalidade do texto “Dia do 
Trabalho”. 
(A) Denunciar atos de violência contra operários. 
(B) Mostrar o despreparo dos policiais diante de manifestações 

públicas. 
(C) Informar sobre a razão de o dia 1º de maio ser o “dia do 

trabalho”. 
(D) Criticar a violência gratuita de manifestantes. 
(E) Registrar datas simbólicas como obra do acaso. 

07 
Assinale a opção que apresenta o segmento do texto que mostra 
uma voz verbal diferente das demais. 
(A) “Os anarquistas foram acusados de atirar a bomba...”. 
(B) “Alguns dias depois, oito líderes foram presos e julgados 

rapidamente”. 
(C) “Sete deles foram condenados à morte sem provas 

conclusivas...”. 
(D) “Ao final do processo, dois condenados à morte tiveram a 

pena transformada em prisão perpétua...”. 
(E) “... e quatro foram enforcados em praça pública”. 
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08 
Em todos os segmentos a seguir há a presença de formas do 
infinitivo. 
Assinale a opção em que a substituição nominal dessas formas 
ocorre de maneira inadequada. 
(A) “para protestar contra a morte de grevistas” / para protesto 

contra a morte de grevistas 
(B) “Os anarquistas foram acusados de atirar a bomba” /  

Os anarquistas foram acusados pelo atiramento da bomba 
(C) “para reprimir o movimento” / para a repressão do 

movimento 
(D) “o dia (...) deveria ser dividido em três partes” / a devida 

divisão do dia em três partes 
(E) “organizações sindicais passaram a comemorar em 1º de 

maio” / a comemoração feita em 1º de maio pelas 
organizações sindicais 

09 
“Alguns dias depois, oito líderes foram presos e julgados 
rapidamente”. O advérbio “rapidamente” indica 
(A) uma crítica a um trabalho mal feito. 
(B) um elogio à eficiência da justiça. 
(C) uma satisfação aos sindicatos de operários. 
(D) uma alusão ao poder da imprensa. 
(E) uma provocação pela comparação com os nossos processos 

penais. 

10 
“Esses manifestantes passaram a ser lembrados como os 
‘mártires de Chicago’. Em homenagem a eles, a partir de 1890 
correntes ideológicas do movimento operário internacional e 
organizações sindicais passaram a comemorar em 1º de maio o 
Dia do Trabalho, realizando grandes manifestações em todo o 
mundo, exceto nos Estados Unidos”. 
Nesse segmento do texto há três ocorrências do vocábulo em.  
Assinale a opção que mostra uma afirmativa correta sobre essas 
ocorrências. 
(A) As duas primeiras ocorrências mostram valor de tempo. 
(B) As três ocorrências mostram valor semântico diferente. 
(C) As duas últimas ocorrências mostram o mesmo valor 

semântico. 
(D) A última ocorrência tem valor de “causa”. 
(E) A primeira ocorrência tem valor de explicação. 

11 
Os advérbios terminados pelo sufixo –mente são criados pela 
junção desse sufixo à forma feminina do adjetivo. O exemplo a 
seguir que não mostra essa formação em sua estrutura é: 
(A) “Curiosamente, no país onde ocorreu o massacre de 

Chicago...” 
(B) “...oito líderes foram presos e julgados rapidamente” 
(C) “o Dia do Trabalho é comemorado oficialmente...” 
(D) “...deveria ser dividido logicamente em três partes...” 
(E) “...abandonassem imediatamente a praça...” 

 

12 
Assinale a frase em que não ocorre a presença de um sujeito 
posposto. 
(A) “Curiosamente, no país onde ocorreu o massacre de 

Chicago...”. 
(B) “... o Dia do Trabalho é comemorado oficialmente na primeira 

segunda-feira de setembro, desde 1894”. 
(C) “Em abril de 1886, eclodiram nos Estados Unidos diversas 

greves...”. 
(D) “Seguiu-se um tiroteio...”. 
(E) “...no qual foram mortos vários manifestantes”. 

13 
“Em homenagem a eles, a partir de 1890 correntes ideológicas do 
movimento operário internacional e organizações sindicais 
passaram a comemorar em 1º de maio o Dia do Trabalho”. 
A substituição de um termo desse segmento que é adequada ao 
contexto é 
(A) Em homenagem a eles / Em sua homenagem 
(B) a partir de 1890 / desde 1890 
(C) e organizações sindicais / assim como organizações sindicais 
(D) passaram a comemorar / decidiram comemorar 
(E) em 1º de maio / no dia 1º de maio 

14 
“Em abril de 1886, eclodiram nos Estados Unidos diversas greves, 
nas quais os operários reivindicavam jornada de trabalho de oito 
horas diárias. Essa reivindicação baseava-se em um raciocínio 
muito simples: se o dia tem 24 horas, deveria ser dividido 
logicamente em três partes de oito horas – uma para o trabalho, 
outra para descanso e lazer e outra para o estudo”. 
Assinale a opção em que a troca dos elementos provoca 
alteração de sentido. 
(A) “Em abril de 1886, eclodiram nos Estados Unidos diversas 

greves...” 
(B) “...nas quais os operários reivindicavam jornada de trabalho 

de oito horas diárias” 
(C) “Essa reivindicação baseava-se em um raciocínio muito 

simples...” 
(D) “Essa reivindicação baseava-se em um raciocínio muito 

simples...” 
(E) “Em abril de 1886, eclodiram nos Estados Unidos diversas 

greves” 

15 
“Em abril de 1886, eclodiram nos Estados Unidos diversas 
greves”. 
Assinale a opção que indica a forma de reescrever esse segmento 
do texto que mostra pontuação inadequada. 
(A) Em abril de 1886 eclodiram nos Estados Unidos diversas 

greves. 
(B) Em abril de 1886 eclodiram, nos Estados Unidos, diversas 

greves. 
(C) Em abril de 1886, eclodiram nos Estados Unidos, diversas 

greves. 
(D) Eclodiram nos Estados Unidos, em abril de 1886, diversas 

greves. 
(E) Em abril de 1886, eclodiram, nos Estados Unidos, diversas 

greves. 
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30 
Sobre os objetivos da regulação, segundo a Lei nº 11.445/07, 
assinale a afirmativa correta. 
(A) Mantém a independência decisória, incluindo autonomia 

administrativa, orçamentária e financeira da entidade 
reguladora. 

(B) Exige transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade 
das decisões. 

(C) Previne e reprime o abuso do poder econômico, ressalvada a 
competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de 
defesa da concorrência. 

(D) Garante o cumprimento das condições, sem estabelecer 
metas. 

(E) Estabelece padrões e normas para a adequada prestação dos 
serviços, sem relevância sobre a satisfação dos usuários. 

Conhecimentos Específicos  

31 
Sobre os motores com ciclo diesel de 2 tempos, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A admissão e escape ocorrem ao mesmo tempo da 

compressão e expansão. 
II. No 1º tempo, o pistão está em movimento ascendente, cobre 

as janelas de admissão e as válvulas de escape fecham-se. 
III. No 2º tempo, o pistão está em seu movimento descendente, 

e descobre as janelas de admissão, dando entrada ao ar. O ar 
expulsa os gases queimados, que saem através de passagens 
abertas pelas válvulas de escape. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

32 
Em um motor com ciclo diesel de 4 tempos, a fase em que o 
pistão desce acionado pela força dos gases queimados e as 
válvulas de admissão e escape estão fechadas, é chamada de 
(A) expansão. 
(B) compressão. 
(C) combustão. 
(D) escape. 
(E) injeção. 

33 
Em um motor de combustão interna com quatro cilindros, um 
cilindro possui diâmetro de 80 mm e distância, entre os pontos 
mortos superior e inferior, igual a 200 mm. 
Admitindo π = 3,0, a cilindrada desse motor é 
(A) 1920cm3. 
(B) 3840cm3. 
(C) 4220cm3. 
(D) 4800cm3. 
(E) 5620cm3. 

 

34 
O motor trifásico de uma bomba de 3740 W trabalha sob tensão 
de 220 V e, além disso, possui fator de potência e rendimento 
iguais a 0,80. A corrente nominal solicitada por esse motor, 
admitindo que √3 = 1,7, vale 
(A) 10,000 A. 
(B) 15,625 A. 
(C) 31,250 A. 
(D) 62,500 A. 
(E) 80,000 A. 

35 
No projeto de um motor elétrico, é necessário usar um motor de 
corrente contínua com velocidade aproximadamente constante 
desde a carga zero até a plena carga. Assinale a opção que 
apresenta o motor mais adequado para essa aplicação. 
(A) Motor compound 
(B) Motor série 
(C) Motor síncrono 
(D) Motor shunt 
(E) Motor de indução com elevada resistência do rotor 

36 
A figura a seguir apresenta, esquematicamente, a ligação de um 
gerador trifásico à rede que ele alimenta. 

c  
Sabe-se que a corrente de fase, i, é igual a 10 A e que a tensão 
entre fases, u, é de 220 V. 
A corrente de linha, I, e a tensão de linha, U, assumindo  √3 = 1,7, valem, respectivamente, 
(A) 10 A e 200 V. 
(B) 17 A e 200 V. 
(C) 10 A e 374 V. 
(D) 17 A e 374 V. 
(E) 17 A e 118 V. 

37 
Em um projeto de instalação elétrica, o diagrama que apresenta 
as principais partes de um sistema elétrico, identificando o 
número de condutores e seus trajetos por um único traço,  
é chamado de diagrama 
(A) unifilar. 
(B) funcional. 
(C) multifilar. 
(D) de distribuição. 
(E) de circuitos. 
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38 
A figura a seguir apresenta a planta baixa da ligação de uma 
lâmpada através de interruptores paralelos. 

 

Para que a lâmpada funcione adequadamente, no eletroduto 
assinalado com a letra X deve haver, no mínimo, 
(A) um fio fase e um fio neutro. 
(B) um fio fase, um fio neutro e um fio de retorno. 
(C) um fio fase, um fio neutro e dois fios de retorno. 
(D) dois fios de retorno. 
(E) três fios de retorno. 

39 
A figura a seguir apresenta um símbolo muito utilizado no projeto 
de instalações elétricas. 

 
Esse símbolo indica uma tomada de 
(A) luz alta. 
(B) luz baixa. 
(C) luz no teto. 
(D) força no teto. 
(E) força no piso. 

40 
O EPI (Equipamento de Proteção Individual) é um dispositivo de 
uso individual destinado a neutralizar ou atenuar um possível 
agente agressivo contra o corpo do trabalhador. 
Sobre as responsabilidades do empregado no uso do EPI, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. O empregado deve adquirir o EPI adequado para o exercício 

de sua função. 
II. A guarda e a conservação do EPI é de responsabilidade do 

empregado. 
III. A manutenção periódica e a higienização são de 

responsabilidade do empregado. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 

41 
Uma tubulação escoa água de um ponto A para um ponto B. 
O ponto A possui cota 50,0 m e a pressão de água vale 10 tf/m3. 
No ponto B, a cota é de 40 m, a pressão de água vale 35 tf/m3 e a 
velocidade é de 10 m/s. 
Admitindo que a água tem peso específico de 1 tf/m3 e a 
aceleração da gravidade é de 10 m/s2, a velocidade da água no 
ponto A é de 
(A) 5 m/s. 
(B) 10 m/.s 
(C) 15 m/s. 
(D) 20 m/s. 
(E) 25 m/s. 

42 
A velocidade econômica para uma longa linha de recalque é de 
3,0 m/s. Sabendo que a vazão necessária fornecida pelas bombas 
é de 900 m3/hora e admitindo que π = 3,0, o diâmetro mínimo 
requerido para essa linha de recalque vale, aproximadamente, 
(A) 20 cm. 
(B) 30 cm. 
(C) 33 cm. 
(D) 66 cm. 
(E) 100 cm. 

43 
Um fluido escoa por uma tubulação com uma velocidade de  
20 m/s. A perda de carga localizada associada à passagem desse 
fluido por uma válvula borboleta, admitindo que o coeficiente de 
perda de carga seja igual a 0,30 e a aceleração da gravidade é de 
10 m/s2, é de 
(A) 3,0 m. 
(B) 6,0 m. 
(C) 9,0 m. 
(D) 12,0 m. 
(E) 15,0 m. 

44 
A figura a seguir apresenta uma tubulação que conduz água de 
um reservatório R1 para um reservatório R2. 

 
Sobre essa tubulação, entre os pontos A e B 
(A) a pressão efetiva é positiva. 
(B) o uso de ventosas comuns é benéfico para a tubulação. 
(C) é difícil evitar a formação de bolsas de ar. 
(D) há aumento de vazão do líquido. 
(E) não há necessidade de escorva. 



Companhia Pernambucana de Saneamento – 2014 FGV - Projetos

 

Nível Médio – Assistente de Saneamento e Gestão – Técnico Operacional (Mecânica) Tipo 1 – Cor Branca – Página 9 

 

 

45 
Sobre o escoamento de um fluido por uma tubulação em regime 
turbulento, analise as afirmativas a seguir. 
I. Quanto maior a vazão na tubulação, maiores as perdas de 

carga. 
II. O aumento do diâmetro diminui as perdas de carga na 

tubulação. 
III. O material da tubulação não influencia nas perdas de carga 

na tubulação. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

46 
A figura a seguir apresenta, em corte transversal, um elemento 
empregado para permitir a mudança de diâmetro entre tubos. 

 
Esse elemento é denominado 
(A) niple. 
(B) cap. 
(C) união. 
(D) luva de redução. 
(E) bucha de redução. 

47 
A figura a seguir apresenta a seção transversal de um tipo de 
válvula muito empregado em instalações hidráulicas. 

 
Essa válvula é conhecida como 
(A) válvula globo. 
(B) válvula esfera. 
(C) válvula borboleta. 
(D) válvula diafragma. 
(E) válvula de aperto. 

48 
Antes de pôr em funcionamento qualquer bomba, deve-se 
encher a canalização de sucção com o líquido a ser bombeado. 
Esse processo é denominado escorva. Quando uma bomba 
trabalha com o eixo abaixo do nível do líquido a ser deslocado, 
pode ser escorvada pelo processo 
(A) bomba submersa. 
(B) ejetor. 
(C) bomba de vácuo. 
(D) válvula-de-pé. 
(E) automático. 

 

49 
A figura a seguir apresenta, em corte transversal, um tipo de 
ligação entre duas tubulações. 

 
Esse tipo de ligação é conhecido como 
(A) ligação soldada. 
(B) ligação ponta e bolsa. 
(C) ligação flangeada. 
(D) ligação roscada. 
(E) ligação por adesão. 

50 
Sobre os fatores que podem influenciar na velocidade máxima de 
fluidos nas tubulações, analise as afirmativas a seguir. 
I. Considerações econômicas não afetam a velocidade máxima 

admissível na tubulação. 
II. A limitação da perda de carga na tubulação modifica a 

velocidade máxima na tubulação. 
III. Ruídos nas tubulações não modificam a velocidade máxima 

de fluidos nas tubulações. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

51 
Sobre o uso de gaxetas em bombas, assinale a afirmativa correta. 
(A) Cada anel de gaxeta deve ser cortado de forma que as 

extremidades não se toquem ao fecharem o anel em torno do 
eixo. 

(B) As gaxetas devem ser posicionadas sempre muito apertadas. 
(C) Se o líquido a ser bombeado é abrasivo, deve ser introduzido, 

nas gaxetas, líquido limpo para vedação. 
(D) As gaxetas independem do tipo de fluido a ser bombeado. 
(E) As gaxetas independem das condições de bombeamento. 

52 
Assinale a opção que apresenta uma medida que diminui a 
possibilidade de cavitação em uma bomba. 
(A) Aumento da vazão. 
(B) Diminuição da altura de sucção. 
(C) Aumento da rotação da bomba. 
(D) Aumento da velocidade do fluido na tubulação. 
(E) Diminuição da pressão absoluta na tubulação. 
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53 
Uma bomba centrífuga possui altura de sucção igual a 2,0 m. 
Sabendo que o desnível entre o fluido a ser elevado e o 
reservatório é de 10,0 m e as perdas de carga ao longo da 
tubulação valem 1,0 m, a altura manométrica e a altura de 
recalque dessa bomba valem, respectivamente, 
(A) 10,0 m e 8,0 m. 
(B) 10,0 m e 9,0 m. 
(C) 11,0 m e 8,0 m. 
(D) 11,0 m e 9,0 m. 
(E) 12,0 m e 9,0 m. 

54 
Um conjunto elevatório para bombeamento de água possui vazão 
de 2,5 m3/s, altura manométrica de 20,0 m e rendimento global 
de 67%. 
A potência instalada nesse conjunto elevatório deve ser de 
(A) 1,0 hp. 
(B) 1,5 hp. 
(C) 2,0 hp. 
(D) 2,5 hp. 
(E) 4,0 hp. 

55 
Com o aumento da altura manométrica real de uma bomba 
centrífuga 
(A) a vazão e a potência absorvida aumentam. 
(B) a vazão aumenta e a potência absorvida diminui. 
(C) a vazão diminui e a potência absorvida aumenta. 
(D) a vazão e a potência absorvida diminuem. 
(E) a vazão e a potência absorvida permanecem inalteradas. 

56 
Duas bombas hidráulicas iguais com capacidade de 40 L/s e altura 
manométrica de 10,0 m são compradas e ligadas em série.  
O conjunto resultante tem capacidade e altura manométrica 
iguais, respectivamente, a 
(A) 20 L/s e 10,0 m. 
(B) 40 L/s e 10,0 m. 
(C) 40 L/s e 20,0 m. 
(D) 80 L/s e 10,0 m. 
(E) 80 L/s e 20,0 m. 

57 
Assinale a opção que apresenta uma causa para que a pressão de 
uma bomba, durante o bombeio, seja insuficiente 
(A) A bomba pode não estar escorvada. 
(B) Vazamento na linha de sucção. 
(C) A altura de sucção está acima da permitida. 
(D) O engaxetamento está defeituoso. 
(E) A rotação está muito alta. 

 

58 
Sobre a lubrificação de mancais, analise as afirmativas a seguir. 
I. O mancal interno de uma bomba deve ser lubrificado pelo 

operador. 
II. O mancal externo de uma bomba é lubrificado pelo próprio 

fluido bombeado. 
III. O aquecimento dos mancais pode ser causado tanto pelo 

excesso quanto pela falta de lubrificação. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

59 
Assinale a opção que apresenta uma medida preventiva do 
fenômeno conhecido como golpe de aríete em uma tubulação. 
(A) Fechamento rápido de válvulas ao longo da tubulação. 
(B) Eliminação dos tubos piezométricos ao longo das tubulações. 
(C) Remoção das válvulas de Blondelet. 
(D) Diminuição da espessura das tubulações. 
(E) Instalação de câmaras de ar comprimido. 

60 
As tubulações podem ser constituídas de diferentes materiais.  
O cobre e o latão são materiais empregados 
(A) nas linhas adutoras. 
(B) nas linhas de recalque. 
(C) nos oleodutos. 
(D) nas instalações prediais de água quente. 
(E) nas tubulações para escoamento forçado em usinas. 
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