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ENGENHARIA SANITÁRIA

1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 15 (folha de anotação do candidato), é consti-
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri-
buídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa;
11 a 20 – Fundamentos da Educação e Legislação;
21 a 40 – Conhecimentos Específicos.

2. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a 
substituição deste.

3. Marque no cartão-resposta somente uma alternativa 
para cada questão, preenchendo completamente o cír-
culo, conforme o exemplo abaixo.

01 A B C D E

03 A B C D E

04 A B C D E

3.1 A correção da prova será feita por processo de lei-
tura óptica do cartão-resposta personalizado. Por is-
so, o candidato deverá atentar para a orientação 
contida nesta capa da prova sobre a forma correta de 
preenchimento do campo relativo a cada questão. Se o 
campo for preenchido em desacordo com essa orien-
tação, o candidato arcará com o ônus de não ter com-
putada a exata pontuação alcançada.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem 
ser utilizados para rascunho.

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta.

6. Após 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candida-
to, depois de entregar seu caderno de prova e seu 
cartão-resposta, poderá retirar-se da sala. O candidato 
que insistir em sair da sala de prova antes desse tempo 
deverá assinar termo de desistência, declarando sua 
desistência do concurso.

7. Será permitida a saída de candidatos levando o cader-
no de prova somente na última meia hora de prova.

8. Na página 15 deste caderno de prova, encontra-se a 
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utili-
zada para a transcrição das respostas das questões ob-
jetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, 
para posterior conferência com o gabarito, somente 
após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigato-
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta assina-
do e preenchido.
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ENGENHARIA SANITÁRIA

 QUESTÃO 21 

Com relação às partes componentes de uma instalação de água fria, marque com V as afirmativas 
verdadeiras e com F as falsas: 

(   ) Ramal predial é a tubulação compreendida entre a rede pública de distribuição e o hidrômetro ou peça 
limitadora de vazão. 

(   ) Ramal de alimentação é a tubulação compreendida entre o hidrômetro até a entrada de água no 
reservatório de acumulação, passando ou não pela coluna piezométrica. 

(   ) Rede pública de distribuição de água é aquela existente na rua, de propriedade da entidade responsável 
pelo fornecimento de água.

(   ) Hidrômetro é um dispositivo regulador do nível piezométrico e instalado sempre que o reservatório 
estiver abaixo da cota do meio-fio.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

(A) V – F – V – F.
(B) V – F – V – V. 
(C) F – V – F – V. 
(D) V – V – V –F.
(E) F – V – V – V.
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 QUESTÃO 22 

Considere as afirmações abaixo sobre o pH de uma lagoa facultativa. NÃO está correto o que se afirma em:

(A)  Varia ao longo do dia nas diferentes camadas da massa líquida, prevalecendo valores mais elevados na 
superfície.

(B)  Torna-se mais elevado em períodos compreendidos entre as 14h e as 16h.
(C)  Durante a noite, o pH diminui sensivelmente.
(D)  As algas deixam de consumir gás carbônico durante a noite, ocorrendo o aumento do pH.
(E)  Durante as primeiras horas da manhã, os valores de pH são baixos. 

 QUESTÃO 23 

São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos 
após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: 

I -   óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 
II -   embalagens; 
III -   lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 
IV -   produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

São CORRETAS as afirmativas: 

(A)  I, II e III apenas.
(B)  II e III apenas.
(C)  II, III e IV apenas.
(D)  I, III e IV apenas.
(E)  I, II, III, e IV.

 QUESTÃO 24 

O princípio do processo de lodos ativados com operação intermitente consiste na incorporação de todas as 
unidades, processos e operações normalmente associados ao tratamento tradicional de lodos ativados, 
quais sejam decantação primária, oxidação biológica e decantação secundária, em um único tanque. Os 
ciclos normais do processo de lodos ativados com operação intermitente são, respectivamente:

(A)   Enchimento; coagulação; sedimentação; descarte do efluente e repouso.
(B)   Enchimento; reação; sedimentação; descarte do efluente e repouso.
(C)   Enchimento; sedimentação; reação; descarte do efluente e repouso.
(D)   Enchimento; floculação; sedimentação; descarte do efluente e repouso.
(E)   Enchimento; descanso; sedimentação; descarte do efluente e repouso.

 QUESTÃO 25 

Os principais agentes desinfetantes utilizados no tratamento de água são: 

(A)  Radiação ultravioleta, cloro, cloraminas, dióxido de cloro, ozônio.
(B)  Cloro, cloraminas, flúor, íons, dióxido de cloro, ozônio.
(C)  Radiação ultravioleta, cloro, íons de flúor, dióxido de cloro, ozônio.
(D)  Cloro, oxigenação, fluoreto de cálcio , dióxido de cloro, ozônio.
(E)  Radiação ultravioleta,cloro, fluoreto de sódio, íons de flúor.
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 QUESTÃO 26 

A coluna da esquerda apresenta as partes integrantes de um sistema de esgotamento sanitário, e a da 
direita, seus significados. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

Marque a sequência CORRETA:

(A)  3, 4, 1, 2.
(B)  4, 1, 3, 2.
(C)  3, 2, 1, 4.
(D)  2, 4, 1, 3.
(E)  4, 3, 1, 2.

 QUESTÃO 27 

O choque violento que se produz sobre as paredes de um conduto forçado, quando o movimento do líquido 
é modificado bruscamente, decorrente de manobras dos registros de regulagem das vazões, é denominado:

(A)  Celeridade.
(B)  Golpe de Aríete.
(C)  Fase de canalização.
(D)  Sobpressão.
(E)  Período de pressão.

 QUESTÃO 28 

Quanto à aplicação de interesse da engenharia, importa principalmente conhecer o escoamento superficial. 
O coeficiente de deflúvio é:

(A)  A relação entre a quantidade total escoada pela seção e a quantidade total de água precipitada na bacia 
contribuinte. 

(B)  A relação entre o volume escoado e o intervalo de tempo em que escoa.
(C)  A relação entre vazão e a área da bacia contribuinte.
(D)  A relação entre a diferença de nível entre dois pontos da superfície líquida e a distância entre eles.
(E)  A altura atingida pela água na seção em relação a uma certa referência.

 QUESTÃO 29 

Muitas vezes, a agregação das partículas coloidais presentes em águas naturais é dificultada pelo fato de 
apresentarem algumas características importantes. Quando apresentam dimensões físicas muito reduzidas, 
essas partículas são passíveis de serem bombardeadas pelas moléculas de água e, desse modo, tendem a 

.

.
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adquirir um movimento errático na fase líquida. Tal movimento é chamado de:

(A)   Movimento retardado.
(B)   Movimento turbulento.
(C)   Movimento browniano.
(D)   Movimento retroativo.
(E)   Movimento Tyndall.

 QUESTÃO 30 

A fase da maturação do lixo constitui uma etapa indispensável da compostagem. Nessa fase, além de 
ocorrerem a continuidade da degradação e a redução dos microrganismos patogênicos pela ação dos 
fungos remanescentes, há ainda um fator importante. Qual?

(A)  A diversidade dos nutrientes no solo.
(B)  A geração de toxinas livres.
(C)  Alta relação carbono/nitrogênio. 
(D)  A liberação de amônia no solo.
(E)  A humificação do material previamente estabilizado.

 QUESTÃO 31 

Diversos tipos de instrumentos têm sido utilizados por vários países, entre eles o Brasil, para a 
implementação da Política Ambiental. Estes instrumentos podem ser divididos em dois tipos principais: os 
instrumentos reguladores ou instrumentos de comando e controle (CEC) e os instrumentos econômicos e/
ou instrumentos de mercado (IM).  Analise as afirmativas abaixo e identifique aquelas que constituem 
instrumentos reguladores presentes na legislação ambiental: 

I -  Licença ambiental – é usada pelos órgãos de controle ambiental para permitir a instalação de projetos e 
atividades com certo potencial de impacto ambiental.
II -  Zoneamento – é um conjunto de regras de uso da terra empregado principalmente pelos governos 
locais, a fim de indicar aos agentes econômicos a localização mais indicada para certas atividades.
III -  Taxas ambientais por emissão  – são valores pagos proporcionais às cargas ou ao volume (preços a 
serem pagos, por exemplo, por efluentes líquidos, emissões atmosféricas, ruídos etc.).
IV -  Subsídios – podem ser concessões, incentivos fiscais, como depreciação acelerada e créditos fiscais , ou 
créditos subsidiados, todos destinados a incentivar os poluidores a reduzir as suas emissões.

São CORRETAS as afirmativas:

(A)  I e IV.
(B)  II e III.
(C)  II, III e IV.
(D)  I, II e III. 
(E)  I e II.

 QUESTÃO 32 

As Estações de Tratamento de Água são concebidas para remover os riscos presentes nas águas das fontes 
de abastecimento, por meio da combinação de processos e de operações de tratamento. Na tecnologia de 
ciclo completo, vários processos  e mecanismos ocorrem. Marque  (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) 
para as falsas.

(   ) A água bruta é coagulada com um sal de alumínio ou de ferro no mecanismo de varredura na unidade 
de mistura rápida.

(   ) Após a floculação, a água é encaminhada aos decantadores para que ocorra a sedimentação dos flocos.
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(  ) A água clarificada, produzida nos decantadores, é encaminhada à unidade de filtração e posterior 
desinfecção.

(   ) A água bruta não recebe coagulantes e é encaminhada para unidades de filtração e, depois, desinfecção.

Assinale a sequência CORRETA:

(A)  V, V, V, F.
(B)  V, F, V, F.
(C)  V, V, F, F.
(D)  F, V, F, V.
(E)  F, F, V, V.

 QUESTÃO 33 

A Lei 9.433/97 introduziu o conceito de bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão. O 
sistema de drenagem de uma bacia é constituído pelo rio principal e seus tributários. O estudo das 
ramificações e do desenvolvimento do sistema é importante, pois ele indica a maior ou menor velocidade 
com que a água deixa a bacia hidrográfica. Observando a Figura 1, que apresenta uma rede de drenagem, 
analise a configuração e classifique a ordem correta da  Hierarquia Fluvial dos pontos A, B, C e D .

Fonte:www.ufscar.br/aprender/aprender/2010/06/bacias-hidrografica

(A)  A= 1ª ordem, B= 1ª ordem, C=2ª ordem, D = 3ª ordem.
(B)  A= 1ª ordem, B= 2ª ordem, C=3ª ordem, D = 4ª ordem.
(C)  A= 1ª ordem, B= 2ª ordem, C=2ª ordem, D = 3ª ordem.
(D)  A= 4ª ordem, B= 4ª ordem, C=3ª ordem, D = 2ª ordem.
(E)  A= 1ª ordem, B= 1ª ordem, C=1ª ordem, D = 2ª ordem

 QUESTÃO 34 

Ainda em relação à Figura 1 acima, responda como a Lei de Recursos Hídricos define a dominialidade dos 
rios, considerando que o rio no ponto A está localizado em um município X de Mato Grosso, os pontos B e C 
em outro município do estado de Mato Grosso e o trecho correspondente ao ponto D localiza-se  no estado 
de Mato Grosso do Sul. Nesse contexto, é correto o que se afirma em:

(A)  No ponto A- domínio estadual; pontos B e C- domínio estadual; ponto D – domínio federal.
(B)  No ponto A- domínio municipal; pontos B e C- domínio estadual; ponto D – domínio federal.
(C)  No ponto A- domínio municipal; pontos B e C- domínio municipal; ponto D – domínio estadual.
(D)  No ponto A- domínio estadual; pontos B e C- domínio municipal; ponto D – domínio estadual.
(E)  No ponto A- domínio estadual; pontos B e C- domínio estadual; ponto D – domínio estadual.

 QUESTÃO 35 

A Política de Saneamento - Lei 11.445/2007 completou 10 anos de sua implementação em 2017. Apesar 
disso, a situação de saneamento no Brasil ainda se encontra muito distante dos níveis para se atingir 
padrões de qualidade  requeridos pelas  cidades brasileiras . É correto o que se afirma, em relação às 
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determinações introduzidas pela Lei, em:

(A)  A regulação é uma atividade que deve ser realizada apenas pelos municípios.
(B)  O controle social é uma atividade facultativa e o município pode decidir se constitui um conselho de 

saneamento, de acordo com a sua vontade.
(C)  O plano de saneamento é obrigatório e constitui uma atividade intransferível, e os municípios devem 

realizá-lo de forma obrigatória.
(D)  A prestação do serviço de saneamento deve ser realizado exclusivamente pelo município.
(E)  A participação da iniciativa privada é vedada como forma de prestação de serviços no município.

 QUESTÃO 36 

As águas, ao caírem nas áreas urbanas, escoam inicialmente pelos terrenos até chegarem às ruas. Sendo as 
ruas abauladas (declividade transversal) e tendo inclinação longitudinal, as águas escoarão, rapidamente , 
para as sarjetas e, destas , ruas abaixo. Para se calcular a capacidade de condução hidráulica da sarjeta e 
das ruas , utiliza-se a equação de Manning: 

 , em que o N da equação é:

(A)  Coeficiente de escoamento superficial.
(B)  Coeficiente de infiltração.
(C)  Coeficiente de rugosidade.
(D)  Coeficiente de absorção.
(E)  Coeficiente de reaeração.

 QUESTÃO 37 

A solução para os graves problemas de erosão, dentro da área urbana, passa pela execução do sistema de 
galerias pluviais e pavimentação. Após a implantação do sistema das águas, através das bocas de lobo, 
essas são conduzidas para os coletores principais e emissários que acumulam a contribuição de toda a 
bacia. Dessa forma, para se evitar esse processo de erosão, deve-se implantar ao final dos interceptores:

(A)  Canal de drenagem.
(B)  Dissipadores de energia.
(C)  Galerias de águas pluviais.
(D)  Coletor tronco.
(E)  Valas de infiltração.

 QUESTÃO 38 

A Política Nacional de Recursos Hídricos - Lei 9.433/97 estabelece instrumentos para permitir o uso e o 
gerenciamento dos recursos hídricos, de forma a promover a conservação destes. Sobre a outorga, é 
CORRETO o que se afirma em:

(A)  É um instrumento econômico que estabelece padrões e limites para a utilização de uma parcela da água 
existente em corpo de água para consumo final, inclusive, abastecimento público ou insumo de 
processo produtivo; a utilização de água de aquífero;  disposição final e  lançamento em corpo d’água de 
esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de diluição, transporte ou 
disposição final; e outros usos que NÃO alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 
existente em um corpo hídrico.

(B) É o instrumento que visa fundamentar e orientar a implementação da Política Estadual de Recursos 
Hídricos e o seu respectivo gerenciamento, a partir de um diagnóstico da situação atual dos recursos 
hídricos, análise de cenários alternativos de crescimento demográfico, de evolução de atividades 
produtivas e de modificações dos padrões   de ocupação do solo.

(C) É um instrumento que reconhece a água como um bem econômico e dá ao usuário uma indicação do 
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seu real valor, incentiva a racionalização do uso da água e obtém recursos financeiros para o 
financiamento dos programas e intervenções,  contemplados nos Planos de Recursos Hídricos definidos 
na bacia  hidrográfica.

(D) É um instrumento que estabelece  metas contínuas e progressivas de qualidade das águas definidas pelo 
Comitê de Bacia, para atender aos padrões  vigentes, de forma a evitar os conflitos pelo usos múltiplos 
das águas e garantir uma qualidade de água para esta geração  e a futura.

(E) É um instrumento administrativo que  permite a utilização de derivação ou captação de parcela da água  
existente em corpo de água para consumo final, inclusive, abastecimento público ou insumo de 
processo produtivo; a extração de água de aquífero;  lançamento em corpo d’água de esgotos e demais 
resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de diluição, transporte ou disposição final; 
aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; e outros usos que alterem o regime, a quantidade ou 
qualidade da água existente em um corpo hídrico.

QUESTÃO 39 

A autodepuração é decorrente da associação de vários processos de natureza física (diluição, sedimentação 
e reaeração atmosférica), química e biológica (oxidação e decomposição). No processo de autodepuração, 
há um balanço entre as fontes de consumo e de produção de oxigênio. Nesse contexto, sobre os principais 
fenômenos integrantes no consumo de oxigênio, assinale com (V) as afirmativas verdadeiras e (F) as falsas.

(   ) A oxidação da matéria orgânica.

(   ) A nitrificação.

(   ) A demanda bentônica.

(   ) Reaeração.

(   ) Fotossíntese.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

(A)  V, F, V, F, V.
(B)  V, V, V, F, F.
(C)  V, V, F, F, F.
(D)  F, F, V, F, F.
(E)  F, V, V, F, F.

QUESTÃO 40 

Por digestão anaeróbia em um sistema de tratamento de lodo,  entende-se : 

(A)  Processo biológico de estabilização que opera na ausência de oxigênio, no qual a matéria orgânica 
biodegradável presente nos lodos primários e secundários é convertida em dióxido de carbono e outros 
subprodutos.

(B)  Processo biológico de estabilização que opera com a utilização  de oxigênio, no qual a matéria orgânica 
biodegradável presente nos lodos primários e secundários é convertida em metano, dióxido de carbono 
e outros subprodutos.

(C)  Processo físico de estabilização que opera com a utilização  de oxigênio, no qual a matéria orgânica 
biodegradável presente nos lodos primários e secundários é convertida em metano, dióxido de carbono 
e outros subprodutos.

(D)  Processo físico de estabilização que opera na ausência  de oxigênio, no qual a matéria orgânica 
biodegradável presente nos lodos primários e secundários é convertida em metano, dióxido de carbono 
e outros subprodutos.

(E)  Processo físico-quimico que opera na presença  de oxigênio, no qual a matéria orgânica biodegradável 
presente nos lodos primários e secundários é convertida em metano, dióxido de carbono e outros 
subprodutos.
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