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TÉCNICO DE LABORATÓRIO/HIDRÁULICA 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 
 

1. Aguarde permissão para iniciar a prova. 

2. Identifique-se na parte inferior desta prova. Você será excluído do concurso caso não 
tenha se identificado. Assine somente no local apropriado.  

3. Este caderno contém 20 questões de múltipla escolha, valendo 1,0 ponto cada, e 5 
questões discursivas, valendo 3,0 pontos cada, perfazendo um total de 35,0 pontos. 

4. Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam 
dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao fiscal. 

5. Você dispõe de, no máximo, quatro horas improrrogáveis para responder a todas as 
questões e preencher as Folhas de Respostas. 

6. Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta. 

7. O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 
Preencha-as cobrindo somente uma opção, sem ultrapassar os limites. Use caneta 
azul ou preta. 

 

8. Questões a lápis não serão corrigidas. O candidato que se identificar nas questões 
discursivas será excluído do concurso. Não ultrapasse o espaço destinado às 
respostas das questões discursivas. 

9. Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal as Folhas de Respostas 
e esta prova. 

10. Após o aviso para início das provas, você deverá permanecer por, no mínimo, 
sessenta minutos no local em que elas são realizadas. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Identificação do Candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da Inscrição 

  

Assinatura: 

 

 

 



  

 



  

 
Prova de Conhecimento Específico  

Cargo: Técnico de Laboratório/Hidráulica 
Questões de 01 a 25 

 

 
Observação: Onde se fizer necessário, utilize a aceleração da gravidade igual a 9,8m/s2. 
 
 

01.  As propriedades relacionadas abaixo são consideradas propriedades físicas dos 
fluidos, exceto: 

A) Massa específica 

B) Peso específico 

C) Temperatura 

D) Tensão superficial 

 
 

02. Quanto à viscosidade dos fluidos, marque a alternativa correta. 

A) A viscosidade dos fluidos não depende da temperatura e da pressão a que 
estiverem submetidos. 

B) A viscosidade dos líquidos aumenta se a temperatura aumentar. 

C) A viscosidade dos gases aumenta se a temperatura aumentar. 

D) A viscosidade dos líquidos independe da temperatura. 

 
 

03. O Princípio de Pascal para os fluidos diz que: 

A) a pressão no interior da massa fluida depende da quantidade de fluido 
considerada e deve ser medida com os manômetros. 

B) a pressão varia no interior de um líquido com a altura da coluna de água. 

C) a massa específica dos líquidos pode ser considerada constante, uma vez que 
uma dada massa sempre ocupará o mesmo volume. 

D) a pressão é a mesma em qualquer direção, em qualquer ponto no interior de 
um fluido em repouso. 

 
 

04. Considere uma piscina cheia de água cuja massa específica é 1000 kg/m3, num 
local onde a aceleração da gravidade vale 9,80 m/s2. A pressão da água no fundo 
dessa piscina, com profundidade de 2,0 m, é igual a: 

A) 2,0 kPa. 

B) 9,6 kPa. 

C) 16,0 kPa. 

D) 19,6 kPa. 
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05. Um recipiente cilíndrico A é interligado com outro recipiente de seção transversal 
retangular B, por meio de um tubo flexível de 6 mm de diâmetro interno, conforme 
mostra a figura. Os recipientes A e B estão parcialmente cheio de água, e o tubo 
flexível está completamente cheio da mesma água e sem bolhas de ar.  

 

 

Após estabelecido o equilíbrio em ambos os recipientes, é sabido que os níveis nos 
recipientes A e B são iguais. Adiciona-se, então, um pouco de água no recipiente 
A. Decorrendo um intervalo maior de tempo, pode-se afirmar que: 

A) o nível da água torna-se o mesmo tanto no recipiente A quanto no B. 

B) o nível da água no recipiente A fica mais elevado que no B. 

C) o nível da água no recipiente A fica abaixo do nível no recipiente B. 

D) nada se pode afirmar, já que não foram informadas as áreas das seções 
transversais dos recipientes A e B. 

 
 

06. A água, com uma dada vazão, escoa em uma tubulação de PVC de 50 mm, que é 
reduzida, bruscamente, para uma tubulação de 25 mm, também de PVC. Nesse 
caso, pode-se afirmar que a velocidade da água: 

A) permanece a mesma em ambas as tubulações. 

B) é aumentada de quatro vezes. 

C) é aumentada de duas vezes. 

D) é diminuída de duas vezes. 

 
 

07. A água escoa por uma tubulação de 50 mm a uma vazão igual a 5 litros por 
segundo. Nesse caso, a velocidade média do escoamento será: 

A) 0,13 m/s. 

B) 1,55 m/s. 

C) 2,55 m/s. 

D) 8,00 m/s. 
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08. Qual das unidades relacionadas abaixo não é uma unidade de medida de pressão? 

A) Pascal 

B) Newton 

C) kgf/cm2 

D) psi. 

 
 

09. A água escoa por uma tubulação de 20 mm de diâmetro a partir de um reservatório 
como indicado na figura seguinte, onde a saída em B é livre.  

 

Sabendo que a perda de carga na tubulação (incluindo a entrada da tubulação) é 
de 2,0 m, pode-se afirmar que a velocidade média de escoamento na tubulação 
será: 

A) 1,0 m/s. 

B) 1,5 m/s. 

C) 2,0 m/s. 

D) 3,0 m/s. 

 

 
10. Pode-se afirmar sobre perda de carga contínua nos escoamentos em condutos sob 

pressão, exceto: 

A) a perda de carga é inversamente proporcional ao quadrado do diâmetro da 
tubulação. 

B) a perda de carga é diretamente proporcional ao comprimento da tubulação. 

C) a perda de carga depende da vazão. 

D) a perda de carga depende se o escoamento é turbulento ou laminar. 
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11. A elevação de água de um reservatório mais baixo para um mais elevado pode ser 
realizada por meio de bombas hidráulicas. Numa instalação de bombeamento 
destinada a elevar 10 m3/h de água, a potência da bomba usada é de 5 cavalo-
vapor. A respeito desse enunciado, marque a alternativa correta. 

A) A instalação de uma bomba de maior potência implica, necessariamente, um 
aumento de vazão. 

B) A vazão será aumentada, substituindo a tubulação de recalque (entre a bomba 
e o reservatório mais elevado) por outra de maior diâmetro. 

C) A vazão permanecerá a mesma, substituindo a bomba por outra de mesma 
potência, porém de maior eficiência. 

D) A tubulação envelhece com o passar do tempo, aumentando a sua rugosidade, 
porém a vazão permanece a mesma.  

 
 
 

12. Quando a água escoa por uma tubulação, de uma caixa d’água em que o nível é 
mantido constante, pode-se afirmar que: 

A) diminuindo o diâmetro da tubulação, a vazão aumenta. 

B) aumentando o diâmetro da tubulação, haverá uma maior perda de carga no 
escoamento. 

C) aumentando ou diminuindo o diâmetro da tubulação, a vazão permanece 
sempre a mesma. 

D) aumentando o diâmetro da tubulação, a vazão aumenta. 

 
 

13. Um registro de gaveta, cuja constante de perda de carga é 0,2 quando ele se 
encontra aberto, foi instalado em uma tubulação de 1”. Para uma velocidade na 
tubulação igual a 2,0 m/s, a perda de carga localizada no registro de gaveta será 
de: 

A) 0,02 m. 

B) 0,04 m. 

C) 0,08 m. 

D) 1,20 m. 

 
 

14. As curvas das bombas hidráulicas são utilizadas para: 

A) construir as bombas hidráulicas. 

B) dimensionar as bombas hidráulicas para a instalação elevatória em questão. 

C) mostrar as dimensões geométricas das bombas hidráulicas. 

D) dimensionar as instalações elevatórias. 
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15. Acerca do escoamento por orifícios e bocais, é incorreto afirmar que: 

A) a vazão dos escoamentos pelos bocais ou pelos orifícios é proporcional ao 
quadrado da carga a que estão submetidos. 

B) os bocais são utilizados quando se quer dirigir o jato formado pelo escoamento. 

C) os orifícios podem ser tanto de parede fina ou delgada, quanto de parede 
espessa. 

D) um bocal normal produz maior vazão que um orifício de mesmo diâmetro, 
quando instalado na parede de um reservatório de água, sujeito à mesma 
carga. 

 

 
16. A principal equação utilizada para prever os escoamentos uniformes que se 

observam nos canais é: 

A) equação de Manning. 

B) equação de Hazen-Williams. 

C) equação de Newton. 

D) equação de Navier-Stokes. 

 
 

17. Em um canal onde ocorre um escoamento uniforme, pode-se afirmar que a vazão: 

A) varia diretamente com a declividade do fundo do canal. 

B) independe da rugosidade das paredes e do fundo do canal. 

C) depende da profundidade do escoamento que se forma. 

D) independe da área da seção transversal do escoamento. 

 

 
18. Dos instrumentos relacionados, o único que não é um medidor de vazão de 

líquidos é: 

A) placa de orifício de canto vivo. 

B) rotâmetro. 

C) tubo de Venturi. 

D) tubo de pitot. 

 

 
19. Todos os princípios citados abaixo são usados na medição de vazão de líquidos, 

exceto: 

A) A diferença de pressão entre dois pontos de velocidades diferentes. 

B) O equilíbrio de uma massa sujeita à força de arraste em um tubo cônico vertical. 

C) A medição do tempo de trânsito de ondas de ultrassom. 

D) A diferença de temperatura entre dois pontos do escoamento. 
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20. Ao combater um incêndio, um bombeiro utiliza um jato de água, proveniente de um 
bocal conectado a uma mangueira que, por sua vez, está ligada a uma bomba 
instalada em um caminhão pipa (depósito de água). 

Considerando essa suposição, é incorreto afirmar que: 

A) a distância até o fogo depende do ângulo de inclinação do jato formado. 

B) o jato atinge um ponto mais distante se a área da seção transversal do bocal for 
diminuída. 

C) a vazão é diminuída quando se aumenta apenas o ângulo de inclinação do jato 
d’água, sem alterar a altura do bocal. 

D) o alcance do jato d’água depende da velocidade com que a água deixa o bocal. 

 
 
 

Questões discursivas 
 
 

21. Discorra sobre a finalidade da prensa hidráulica e descreva o princípio de seu  
funcionamento. 

 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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22. Conceitue o escoamento não permanente e o escoamento uniforme que se 
observam nos canais. 

 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 

23. Um medidor de vazão, constituído por uma placa de orifício, precisa ser calibrado 
de modo a obter a equação entre a vazão e a diferença de pressão que se observa 
entre as duas tomadas do referido medidor. Esse medidor está instalado em uma 
tubulação de aço galvanizado de duas polegadas de diâmetro. Descreva, fazendo 
as considerações necessárias, uma maneira de realizar a calibração desse 
medidor, sabendo que a diferença de pressão será medida com um manômetro de 
Bourdon, diferencial, com escala de medição adequada. 

 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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24. Esquematize uma instalação de recalque de água típica, relacione cada um dos 
componentes usuais e descreva a função de cada um. 

 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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25. Relacione os materiais e os equipamentos necessários para medir a perda de 
carga e a vazão no escoamento de água em uma tubulação de PVC de 26 mm de 
diâmetro, cujo comprimento (retilíneo e horizontal) é de 2,60 m. No início e no final 
do trecho de 2,60 m, já se encontram instaladas as tomadas de pressão formadas 
por adaptadores para mangueiras de 6 mm de diâmetro.  

 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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