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A expressão Desenvolvimento Sustentável vem
sendo utilizada de diversas formas, na promoção do que
se espera ser uma grande evolução da humanidade. Há
alguns anos, essa expressão, além das prerrogativas
associadas a ela, foi determinada por meio de diversas
reuniões dos grupos de estudo no âmbito das
Universidades e mesmo dos organismos da ONU. Uma
comissão, denominada Comissão de Brundtland, foi
criada no intuito de formar grupos técnico/científicos que
promovessem a compreensão dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais.
Um relatório final foi publicado pela Oxford
University em 1987, intitulado “Our Common Future”.
Desse documento surge o que se pode chamar da
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, que trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento sem que se cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das próximas gerações.
Essa definição é apoiada, segundo o relatório, em outros
dois conceitos chave. Um deles trata das necessidades
básicas para sobrevivência, priorizando políticas para
os países mais pobres. O outro trata das limitações
impostas ao crescimento das nações em geral,
associadas principalmente ao estado de desenvolvimento
tecnológico e de organização social em que se
encontram.
E o papel do profissional de Engenharia nesse novo
perfil de desenvolvimento? Com toda essa evolução nos
conceitos de produção e consumo, principalmente com
foco para a eficiência nos processos e na redução das
emissões, é certo que os engenheiros possuam posição
de destaque no Desenvolvimento Sustentável. Todas as
modalidades de engenharia, além de economia e das
inúmeras outras, são extremamente importantes para a
compreensão desses novos conceitos já conhecidos e
aplicados mundialmente. Nesse caso, devemos difundir,
através dos mais diversos veículos de comunicação, a
importância da educação para formação de bons
engenheiros, comprometidos com o meio ambiente, e
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que consigam assimilar, com mais profundidade, as
questões econômicas e sociais atreladas às inovações
tecnológicas.
Para um engenheiro, o Desenvolvimento
Sustentável é praticamente intrínseco à função, uma vez
que ele concebe, projeta, cria e inova em diversos
segmentos, sempre com a visão de longo prazo. Um
bom exemplo é sem duvida o das grandes obras
hidrelétricas, como a barragem de Itaipu, que foi
reconhecida à época como grande obra da engenharia
moderna e até hoje provê grande parte de nossa energia
e orgulha a nós, brasileiros, com o titulo de maior
hidrelétrica do mundo em capacidade de geração anual.
Enfim, para as indústrias e empresas que
empregam engenheiros, o Desenvolvimento Sustentável
é um objetivo fundamental a ser perseguido, tendo em
vista as novas exigências do mercado globalizado.
Certamente as chances de uma empresa prosperar são
cada vez menores se ela não levar em conta os aspectos
sustentáveis na sua corporação e, nesses aspectos,
devem estar bem claras as questões sociais, ambientais
e econômicas, sendo que cabe aos engenheiros
interpretar as inovações e garantir a correta aplicação
daquilo que tange suas áreas de atuação.

POLIQUEZI, Augusto. O Papel da Engenharia no Desenvolvimento
Sustentável. Disponível em: <http://pactoglobalcreapr.wordpress.com/
2011/02/04/o-papel-da-engenharia-no-desenvolvimento-sustentavel/>.
Acesso em: 5 jan. 2013.

Questão

1

De acordo com o texto, o papel da engenharia no
desenvolvimento sustentável
01) não é reconhecido, pois muitas corporações ainda não
compreenderam a importância de um modelo econômico
que não cause impacto na perpetuação de gerações
futuras.
02) alicerça-se na capacidade dos engenheiros de aplicar os
elementos próprios de sua área de atuação,
compreendendo e respeitando as exigências voltadas
para os aspectos sustentáveis.
03) está diretamente relacionado ao crescimento econômico
de corporações que supervalorizam engenheiros
comprometidos com a preservação ambiental na
contemporaneidade.
04) só terá relevância se a sociedade entender a importância
do engenheiro no processo de preservação ambiental
para a manutenção das gerações futuras.
05) exige uma mudança de comportamento e de valores dos
engenheiros, que ainda praticam técnicas que vão de
encontro às propostas de desenvolvimento sustentável.
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Questão

2

A análise do fragmento em destaque está correta na
alternativa:

A partir da leitura do texto, é correto afirmar:
01) O setor que mais se discute a necessidade do
desenvolvimento sustentável é o da engenharia, em todas
as suas modalidades.
02) O principal objetivo da criação da Comissão Brundtland
foi a garantia da mudança de comportamento por parte
dos países desenvolvidos em relação ao desenvolvimento
sustentável.
03) É constatada a importância da educação na formação de
engenheiros comprometidos com a preservação do meio
ambiente, pois são capazes de compreender a realidade
econômica e social no contexto das novas tecnologias.
04) Embora a engenharia pressuponha uma atividade de
impacto ambiental, o engenheiro tem obrigação de
comprometer-se com as demandas do desenvolvimento
sustentável na contemporaneidade.
05) As corporações que empregam engenheiros precisam
assegurar a formação de profissionais que estejam
conectados com os projetos de preservação ambiental.
Questão

3

Leia as afirmações:
I.

II.

III.

Para o relatório “Our Common Future”, o âmago da
discussão versa sobre a sobrevivência de países mais
pobres, que não conseguem se inserir em projetos de
desenvolvimento sustentável de alto de custo.
A essência do Desenvolvimento Sustentável explicita a
necessidade de um crescimento econômico que não
comprometa a existência das gerações futuras.
O conceito de Desenvolvimento Sustentável alicerça-se na
necessidade de sobrevivência e nos limites impostos ao
crescimento das nações.

Está correto, apenas, o contido em
01) I
02) II
03) III
Questão

04) I e II
05) II e III

4

01) A palavra “comissão” é o núcleo do termo agente da ação
verbal.
02) Há, em todo o fragmento, dois termos subjetivos e um
complemento verbal.
03) A expressão “no intuito de formar grupos técnico/científicos”
é um modificador verbal que explicita uma ideia de modo.
04) O termo preposicionado “dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais” modifica o substantivo “compreensão”.
05) A oração “que promovessem a compreensão dos efeitos
da acelerada deterioração do meio ambiente e do
esgotamento dos recursos naturais” funciona
morfologicamente como adjetivo, restringindo o sentido do
substantivo “grupos”.
Questão

6

Quanto aos elementos coesivos que asseguram a
progressão temática do texto, é correto afirmar:
01) O pronome “ela” (l. 5) retoma, na tessitura do texto, o termo
humanidade.
02) O termo preposicionado “Desse documento” (l. 15) retoma
a expressão “relatório final” (l. 13), acrescentando-lhe novo
conceito.
03) O termo coesivo “segundo” (l. 20) retoma um termo já
citado a partir de uma comparação.
04) Em “para formação de bons engenheiros” (l. 39-40) a
preposição “para” apresenta semântica equivalente ao da
frase “Para um engenheiro, o Desenvolvimento
Sustentável é praticamente intrínseco à função” (l. 44-45).
05) O elemento coesivo “uma vez que” (l. 45-46) pode ser
substituído por “quando”, sem prejuízo semântico.
Questão

7

Na frase “Certamente as chances de uma empresa prosperar
são cada vez menores se ela não levar em conta os
aspectos sustentáveis na sua corporação” (l. 58-60), a
expressão que substitui o SE, fazendo as devidas alterações,
mas sem comprometer o sentido, está presente na
alternativa

No trecho “Todas as modalidades de engenharia, além de
economia e das inúmeras outras, são extremamente
importantes para a compreensão desses novos conceitos
já conhecidos e aplicados mundialmente.” (l. 33-37), os
advérbios “além de economia e das inúmeras outras”
e “extremamente” expressam, respectivamente, ideia de

01) ainda que.
02) se bem que.
03) caso.

01)
02)
03)
04)
05)

01) “essa expressão, além das prerrogativas associadas a
ela, foi determinada por meio de diversas reuniões dos
grupos de estudo” (l. 4-6).
02) “Um deles trata das necessidades básicas para
sobrevivência” (l. 21-22).
03) “é certo que os engenheiros possuam posição de
destaque no Desenvolvimento Sustentável” (l. 32-33).
04) “Nesse caso, devemos difundir, através dos mais diversos
veículos de comunicação, a importância da educação”
(l. 37-39).
05) “orgulha a nós, brasileiros, com o titulo de maior
hidrelétrica do mundo em capacidade de geração anual”
(l. 52-53).

adição e intensidade.
concessão e modo.
condição e adição.
comparação e lugar.
causa e efeito.

Questão

5

“Uma comissão, denominada Comissão de Brundtland, foi
criada no intuito de formar grupos técnico/científicos que
promovessem a compreensão dos efeitos da acelerada
deterioração do meio ambiente e do esgotamento dos
recursos naturais.” (l. 7-12)
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Questão

04) embora.
05) conquanto.

8

A alternativa cujo texto explicita um sujeito paciente é a
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Questão

9

O uso do sinal de interrogação em “E o papel do profissional
de Engenharia nesse novo perfil de desenvolvimento?”
(l. 28-29) objetiva

Questões 11 e 12
Texto:

01) negar a ideia desenvolvida no parágrafo anterior por meio
de uma pergunta que já é respondida no primeiro
parágrafo.
02)

introduzir um questionamento que não será respondido
pelo articulista ainda que ele saiba a resposta.

03) levantar uma dúvida quanto a um fato apresentado como
verdade absoluta por profissionais da área de engenharia.
04) explicitar o diálogo direto entre o articulista e seu
interlocutor, trazendo-o para dentro da própria construção
de sentido do texto.
05) retificar uma ideia defendida nos primeiros parágrafos
que vai de encontro à ideologia do articulista.
Questão

10

“Desse documento surge o que se pode chamar da definição
mais completa e ampla de Desenvolvimento Sustentável,
que trata exatamente da garantia de manter o
desenvolvimento sem que se cause incapacidade de recursos
para a perpetuação das próximas gerações.” (l. 15-19)

Mantendo o sentido original, o fragmento do texto está
devidamente reescrito em:
01) Surgindo desse documento, o que se pode chamar da
definição mais completa e ampla é o Desenvolvimento
Sustentável, de que trata exatamente a garantia de manter
o desenvolvimento, mesmo que se cause a incapacidade
de recursos para a perpetuação das próximas gerações.
02) Desde que não cause incapacidade de recursos a fim de
que as próximas gerações se perpetuem, surge desse
documento, o que se pode chamar da definição mais
completa e ampla de Desenvolvimento Sustentável, o que
trata exatamente de garantir a manutenção do
desenvolvimento.
03) O que se pode chamar da definição mais completa e
ampla de Desenvolvimento Sustentável surge desse
documento, o qual trata da garantia de manter exatamente
o desenvolvimento, antes que cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das próximas gerações.
04) Surge, desse documento, aquilo que se pode chamar da
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, o qual trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento sem causar incapacidade de recursos
a fim de que as próximas gerações perpetuem.
05) Surge o que desse documento pode se chamar de
definição mais completa e ampla de Desenvolvimento
Sustentável, o que trata exatamente da garantia de manter
o desenvolvimento, ainda que não cause incapacidade de
recursos para a perpetuação das gerações próximas.
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PARA UMA PROFISSÃO... Disponível em: <http://www.fanor.edu.br/
acontece/feliz-dia-do-engenheiro!/459#.UOXdKnc2eSo>. Acesso em :
6 jan. 2013.

Questão

11

A partir da análise dos elementos verbais e não verbais que
compõem o anúncio em destaque, é correto afirmar que o
principal objetivo desse texto é
01) divulgar as principais funções do profissional da área de
engenharia.
02) enumerar as particularidades do profissional de
engenharia no contexto contemporâneo que exige um
olhar voltado para a preservação do meio ambiente.
03) expressar deferência a um profissional de mérito diante
de seus grandes compromissos com sociedade.
04) persuadir os leitores desse texto sobre a importância dos
engenheiros para o desenvolvimento econômico de uma
sociedade.
05) validar a importância do profissional de engenharia como
aquele que é responsável pelo meio ambiente.
Questão

12

No que se refere à análise dos elementos linguísticos que
compõem o texto verbal do anúncio em destaque, está
correta a alternativa
01) A preposição “para” é um elemento coesivo que sugere
uma ideia de avaliação quanto ao profissional
apresentado.
02) A palavra “nobre”, no contexto em que está inserida, pode
ser substituída por “inerte” sem prejuízo morfossintático
e semântico.
03) A palavra “tão” explicita a ideia de quantidade em relação
à diversidade de engenharias.
04) A forma verbal “é” evidencia um desvio em relação à
concordância proposta pela norma culta, já que o seu
sujeito é o termo “parabéns”.
05) A vírgula que separa as duas estruturas que compõem
a frase pode ser substituída por dois pontos, sem prejuízo
de sentido.
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Questão

13

O jogo de palavras que se estabelece na charge analisada permite
inferir:
01) A construção civil é vista pelo cidadão como o grande causador
da destruição ambiental.
02) É necessária uma reflexão sobre a conduta ética dos engenheiros
que trabalham nos grandes centros urbanos.
03) O desenvolvimento de um centro urbano, respaldado pela
construção civil, não pode perder de vista o comprometimento com
a preservação ambiental.
04) Os grandes desastres ecológicos têm suas origens em
construções civis que não se preocupam com as ações que geram
impactos ambientais.
05) É responsabilidade dos governantes a garantia de um
desenvolvimento sustentável no que diz respeito às atividades da
construção civil.

Questões 14 e 15

Disponível em: <http://engenhariacivile meioambiente.
blogspot.com.br/2010/05/charge-acima-mostra-queengenharia.html>. Acesso em: 5 jan. 2013.

POR QUE a gente faz... Disponível em: <http://colunistas.ig.com.br/cip/tag/responsabilidade-social/>. Acesso em: 7 jan. 2013.

Questão

14

Infere-se do anúncio publicitário que
01) a empresa em destaque não prescinde de sua responsabilidade social diante de sua principal atividade.
02) o principal objetivo do enunciador do texto é divulgar o comprometimento das empresas que trabalham na área da construção
civil com o desenvolvimento sustentável.
03) algumas empresas já garantem a produção de cimentos que não geram impacto no meio ambiente.
04) a empresa anunciante é representante de uma ideologia com a qual os leitores do anúncio não concordam.
05) a empresa em destaque não prioriza sua principal atividade, desvirtuando-se de sua função essencial.
Questão

15

A palavra “só”, em todas as ocorrências no texto publicitário, explicita ideia de
01) limite.
02) condição.
03) exclusão.

04) inclusão.
05) intensidade.
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Atualidades — Questões de 16 a 25
Questão

16

05) O aterro sanitário representa o que há de mais primitivo
em termos de disposição final de resíduos sólidos, pois
contamina os mananciais subterrâneos e descaracteriza
os ambientes naturais pela liberação de odores
desagradáveis.
Questão

18

O saneamento básico é fator de proteção à qualidade de
vida, e sua inexistência compromete a saúde pública, o
bem-estar e o meio ambiente.
Sobre os efeitos das ações de saneamento básico na
saúde, é correto afirmar:

Disponível em: <http://www.google.com.br/mgres?q=Sistemas+
ide+disposi%C3%A7%C3%A3o+e+de+tratamento+de+lixo,+limpeza+p%C3>
Acesso em: 7 jan. 2013.

A charge apresentada tem como principal mensagem
evidenciar:
01) O esgotamento dos recursos naturais do Planeta.
02) Os impactos ambientais sofridos pelo Planeta,
decorrentes da ação antrópica.
03) Os riscos de doenças endêmicas, provocadas pelo
aquecimento global, e a perda do ozônio.
04) As consequências dos desmatamentos, afetando a
sustentabilidade do Planeta.
05) A ineficiência de políticas públicas voltadas para a
preservação do meio ambiente.
Questão

17

A incerteza da destinação final de resíduos sólidos implica
a ocorrência de problemas sociais, sanitários e poluição do
meio.
Sobre os sistemas de disposição e tratamento do lixo no
Brasil, é correto afirmar:
01) Uma técnica importante, em razão da composição do lixo
urbano no país, é a compostagem, forma de tratamento
biológico da parcela orgânica do lixo.
02) Os resíduos patológicos, sépticos e hospitalares são
tratados pelo método conhecido como reciclagem
industrial que, antes da destinação final, trata os resíduos,
evitando a contaminação do meio ambiente.
03) O aterro controlado é a forma de disposição mais usada
no país, porque os problemas ambientais, relacionados
à contaminação do solo, da água e do ar, são evitados,
em decorrência do uso de tecnologias avançadas em
engenharia e saneamento.
04) A incineração é o tratamento mais indicado e adequado
à realidade das cidades brasileiras, além de ser o método
de disposição final mais seguro, pois evita a emissão de
gases tóxicos para a atmosfera.
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2012 - CERB - Analista de
Processos Técnicos - cod. 204

01) A redução e controle da doença de Chagas está
diretamente relacionada ao esgotamento sanitário
adequado.
02) As melhorias sanitárias domiciliares são fatores que
contribuem para a eliminação da leptospirose e da
leishmaniose.
03) A incidência de casos de escabiose diminui a partir do
acondicionamento e destino final adequado dos resíduos
sólidos.
04) A água de boa qualidade, aliada ao seu fornecimento
contínuo, assegura a redução e o controle de doenças
como a disenteria bacilar e o tracoma.
05) A eliminação de locais de reprodução de insetos, através
da drenagem, é responsável pela extinção de doenças,
a exemplo da dengue e da toxoplasmose.
Questão

19

A finalidade do saneamento básico está em proteger e
melhorar as condições de vida da população. Com o seu
crescimento acelerado, os problemas relativos ao esgoto
aumentaram em grande escala, devido à deficiência de
processos adequados de manipulação dos dejetos,
originando diversos tipos de contaminação ambiental. Os
artrópodes têm grande importância na saúde pública por
transportarem agentes infecciosos, causando diversas
moléstias. Entre esses, podem-se citar os de maior interesse
sanitário, como os insetos, aracnídeos e escorpiões.
Observa-se que as moscas e as baratas transmitem a febre
tifoide e a diarreia infecciosa, por meio do transporte de microorganismos patogênicos em suas patas para os alimentos
e utensílios. BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de
saneamento. Brasília: MS/FUNASA, 2004. p. 328.

Levando-se em consideração as informações do texto
apresentado, dentre as medidas para o controle da
transmissão das doenças causadas por insetos estão,
exceto:
01) Higiene do meio e conhecimento da biologia do inseto,
seus hábitos de vida, características e reprodução.
02) Ecologia do ambiente e vigilância sanitária.
03) Conscientização e cooperação da comunidade.
04) Eliminação dos meios favoráveis ao desenvolvimento dos
insetos e vigilância epidemiológica.
05) Queimadas ou destruição da vegetação para evitar a
proliferação dos insetos.
Conhecimentos Gerais - Atualidades
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Questão

20

Questão

22

Os desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais
estão interligados e todas as pessoas comprometidas
podem forjar soluções includentes.
Pensando assim, identifique com V as afirmativas que
podem apontar para essas soluções e com F, as demais.

Disponível em <http://www.google.com.br/search?num=10&hl=ptR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=455&q=Fundamentos+da+
ecologia+humana&oq=Fundamentos+da+ecologia+humana&gs_l=img.>
Acesso em: 10 jan. 2013.

Historicamente, a partir do advento da fase agrícola, com
a domesticação de plantas e animais, e diante do avanço
cientifico e da inovação da tecnologia industrial, o homem,
em seu sentido genérico, passou a ser o grande modificador
do ambiente.
Por isso, determina-se que ecologia humana depende da
contribuição de várias áreas do conhecimento como:
engenharia, arquitetura, matemática, geografia, geologia,
saúde ocupacional, epidemiologia, sociobiologia, genética,
cibernética, ciências políticas, sociologia, entre outras, que
procuram caracterizar a ecologia humana como o estudo
interdisciplinar das interações entre o homem e o ambiente,
num plano sistêmico.
Associando-se a imagem ao texto apresentado, a unidade
funcional básica, que inclui tanto organismo, como o
ambiente abiótico e cada um influenciando as propriedades
do outro e necessários para a conservação da vida na terra,
denomina-se:
01) Biosfera.
02) Ecossistema.
03) Ecologia humana.
Questão

04) Biodiversidade.
05) Autoecologia.

21

A Educação Ambiental deve envolver uma perspectiva
holística, enfocando a relação entre o ser humano, a
natureza e o universo de forma interdisciplinar.
Deve também estimular a solidariedade, a igualdade e o
respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias
democráticas e de interação entre as culturas.
Levando-se em consideração as afirmativas apresentadas,
pode-se inferir que a Educação Ambiental deve
01) ter como base o pensamento crítico e inovador, em
qualquer tempo ou lugar, em seus modos formal e
informal, promovendo a transformação e a construção da
sociedade.
02) ser neutra, porque não é um ato político.
03) tratar as questões particulares críticas, suas causas e
interrelações em uma perspectiva isolada, fora do seu
contexto social e histórico.
04) desconsiderar a cooperação mútua e equitativa nos
processos de decisão para não dificultar as ações
educativas.
05) valorizar as diferentes formas de conhecimento por ser
diversificado, acumulado e produzido socialmente, para
que seja patenteado ou monopolizado.
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( ) Formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos
outros e não arriscar a destruição e a diversidade da vida.
( ) Determinar mudanças fundamentais de valores,
instituições e modos de vida.
( ) Entender que, quando as necessidades básicas forem
atingidas, o desenvolvimento humano será primariamente
voltado a ser mais e não a ter mais, pensando nas
gerações futuras.
( ) Usar a informação, a ciência e a tecnologia necessárias
para atender a todos, visando a reduzir os impactos ao
meio ambiente.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é:
01) V V V V
02) F V V F
03) V V F F
Questão

04) V F V F
05) F F V F

23

O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em
biodiversidade. Abriga cerca de 20% de todas as espécies
conhecidas, mas também é onde se localizam dois dos
hotspots do Planeta, que se constituem em áreas
riquíssimas em biodiversidade ameaçada de destruição.
Os hotspots a que o texto faz referência correspondem:
01)
02)
03)
04)
05)

Ao Complexo do Pantanal e à Mata de Araucária.
À Mata Atlântica e ao Cerrado.
À Mata de Araucária e à Floresta Amazônica.
Ao Cerrado e ao Complexo do Pantanal.
À Floresta Amazônica e à Mata Atlântica

Questão

24

Atualmente, existem vários processos de tratamento de
esgoto, individuais ou combinados.
Com relação aos tratamentos de esgoto, identifique com V
as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Os processos em que há predominância de atividades
de decantação e incineração podem ser classificados
como químicos, pois, para essas atividades, utiliza-se a
adição de elementos minerais.
( ) O tratamento preliminar consiste na remoção de
poluentes específicos, sendo bastante utilizado no Brasil.
( ) A utilização de micro-organismos para que os processos
possam se efetivar, caracteriza o tratamento terciário.
( ) O tratamento secundário corresponde à etapa, na qual a
remoção de matéria prima se dá por meio de processos
aeróbicos ou anaeróbicos.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é:
01) V V V V
02) F V V F
03) V V F F

04) V F V F
05) F F V V
Conhecimentos Gerais - Atualidades
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Questão

25

A Lei 9985, de 18 de julho de 2000, dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza que define
Unidade de Conservação como “o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as áreas juridicionais, com
características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público, com o objetivo de conservar os limites definidos,
sob regime espacial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.”
Considerando-se o texto e os conhecimentos sobre Unidades de Conservação, associe a Unidade de Conservação expressa
na Coluna I às suas características, contidas na Coluna II.
(1) Área de Relevante Interesse Ecológico
(2) Monumento Natural
(3) Parque Estadual
(4) Áreas de Proteção Ambiental

( ) Criados com a finalidade de proteção integral dos elementos
bióticos e abióticos, com objetivos científicos, educacionais e
turismo ecológico.
( ) Apresenta certo grau de ocupação humana, cujo objetivo é
proteger a diversidade biológica e assegurar a sustentabilidade
do uso dos recursos.
( ) Faz parte do grupo de proteção integral, cujo objetivo básico é
preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza
cênica.
( ) Pequenas extensões sem ocupação humana, onde abrigam
exemplares raros da biota regional

A alternativa que indica a associação correta, de cima para baixo, é
01) 1, 2, 3, 4
02) 3, 4, 2, 1
03) 2, 3, 1, 4
04) 4, 3, 2, 1
05) 3, 2, 1, 4

# # #
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Conhecimentos Específicos
Engenharia Mecânica - Questões de 26 a 50
INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

Questão

Questão

26

27
φ

φ

300 mm

kN

500 N
Com base na figura apresentada, as reações em A e B estão
determinadas em:

400 mm

500 N

01) Ra= 40 kN
Rb= 60 kN

500 mm
02) Ra= 72,7 kN
Rb= 27,3 kN

As reações da estrutura apresentada estão determinadas
em:
01) M=130 Nm

03) Ra= 50 kN
Rb= 50 kN

Rx=400 N
Ry=200 N

20 mm

04)A Ra= 150 kN
Rb= 50 kN

10 mm

B

100
02) M=250 Nm
Rx=400 N
Ry=200 N

05) Ra= 72,7 kN
Rb= 27,3 kN

1,0 m

1,5 m

Questão

28
A

03) M=250 Nm

b

Rx=200 N

C

Ry=400 N

b

b

c
a
B

04) M=130 Nm

a

D
60 kN

Rx=200 N
Ry=400 N

Na figura apresentada, considere que a=4m; b=5m e c=3m
Nessas condições, os carregamentos dos elementos CD e
BD da estrutura estão determinados em:

05) M=250 Nm
Rx=400 N
Ry=200 N
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01)
02)
03)
04)
05)

CD
CD
CD
CD
CD

80 kN tração e BD 100 kN compressão.
100 kN compressão e BD 80 kN tração.
100 kN tração e BD 80 kN compressão.
100 kN compressão e BD 40 kN tração.
40 kN tração e BD 100 kN compressão.
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Questão

29

Dado o estado plano de tensões do elemento fundamental, as tensões
principais e a máxima tensão de cisalhamento são, respectivamente:

80 MPa

01) σ1 = 90 MPa e σ2 = 0 e tm = 60 MPa
02) σ1 = 90 MPa e σ2 = 0 e tm = 75 MPa
03) σ1 = 45 MPa e σ2 = 45 MPa e tm = 75 MPa

30 MPa

04) σ1 = 90 MPa e σ2 = -10 MPa e tm = 50 MPa
05) σ1 = 120 MPa e σ2 = -30 MPa e tm = 60 MPa
Questão

30

Os diagramas de esforço cortante e momento fletor correspondente ao carregamento estão corretamente
apresentados em:
01)

V

Mf
M/L

M

M

x

x

L

-M/L

02)

V

Mf

M/L

x

x

-M/L

03)

M

V

Mf
M

x

x

04)

V

Mf
M

M/L

x

x

05)

V

Mf

x

x
-M
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Questão

31

Questão

33

A figura a seguir representa um quadrante de volante.

O
O momento de inércia em relação ao eixo de rotação (0)
do volante, corresponde a:
01) JO= 123,5πL
02) JO= 128πL
03) JO= 110πL

Na figura apresentada, considere que m1=4m2 e g a
gravidade local.

4

Assim, a aceleração do sistema corresponde a:
01)

4

02) g

πL

4

04) JO=

05) JO= 126πL
Questão

4

4

03)

32
04) 4g
A
F 10
mm
φ
20mm

Carga
distribuída
vertical 1 kN/m

05)
Questão

50
0

0m
20

mm

x

0
40

34

m

mm

Dos aços listados a seguir, o que tem mais dificuldade de
obter os resultados típicos do tratamento de têmpera é:
01) ABNT 1010
02) ABNT 1045

Na estrutura apresentada, a deformação angular em radiano,
em relação ao eixo x na seção A, é igual a:

03) ABNT 1080
04) ABNT 1040
05) ABNT 1020

01)

02)

03)

Questão

35

A sequência de tratamentos térmicos que promove o
aumento da dureza e alívio de tensões superficiais está
indicada em:
01) recozimento e carbonetação.
02) têmpera e revenimento.

04)

03) carbonetação e têmpera.
04) revenimento e têmpera.

05)
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05) normalização e revenimento.
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Questão

36

Em um processo de mudança de fase, uma determinada
substância pura atingiu a região de saturação, em que o
líquido e o vapor podem ser encontrados em equilíbrio. Para
caracterizar inteiramente o estado dessa substância, a
qualquer momento, é preciso identificar duas propriedades
consideradas independentes.
Nessas condições, duas propriedades termodinâmicas que
não podem ser consideradas propriedades independentes,
dentro da região de saturação, são:
01) volume específico e temperatura.
02) pressão e entalpia.
03) pressão e temperatura.
04) título e pressão.
05) energia interna e temperatura.
Questão

37

Em um ciclo Rankine ideal, pode-se considerar que a turbina
a vapor realiza um processo de expansão adiabático
reversível. Aplicando-se a primeira e a segunda leis da
Termodinâmica e desprezando-se a variação de energia
cinética e potencial, pode-se fazer as seguintes afirmações:
I.
II

A entropia do vapor na entrada da turbina é igual à entropia
do vapor na saída da turbina.
O calor dissipado na turbina (Q) pode ser determinado
por: Q = mv * cp * ΔT, onde:

Questão

Um cilindro de ar comprimido, com uma pressão interna de
3
7kPa e 5m de ar, é deixado exposto às variações da
temperatura ambiente externa, mantendo a pressão
constante.
Dados:
Temperatura mínima diária: 50C
Temperatura máxima diária: 400C
Calor específico do ar a pressão constante: 1,0048kJ/kg 0C
Densidade do ar: 1,20 kg/m3

Considerando-se o ar como gás ideal, pode-se afirmar que
o trabalho realizado e o calor absorvido pelo cilindro, em
função da variação da temperatura externa, são,
respectivamente,
01) 4,41kJ e 211kJ
02) 245kJ e 211kJ
03) 4,41kJ e 237,6kJ
04) 0kJ e 211kJ
05) 245kJ e 237,6kJ
Questão

Sabendo-se que o coeficiente de transferência global é
0
0
U=3.509W/(m2 . C) e água [cp=4.180J/(kg . C)], o
comprimento aproximado de tubos para atender a esse
processo de condensação corresponde, em metros, a
aproximadamente:

mv – vazão mássica de vapor
cp – calor específico do vapor
ΔT – diferenca de temperatura do vapor entre a entrada
e a saída da turbina

III.

A potência gerada na turbina (W) pode ser determinada
por: W = mv * Δh, onde:

01) 4,25

mv – vazão mássica de vapor
Δh – diferenca de entalpia do vapor entre a entrada e a
saída da turbina

03) 8,50

Dentre as afirmações apresentadas, as que se aplicam à
turbina a vapor de um ciclo Rankine ideal são:

Questão

01)
02)
03)
04)
05)

01)

apenas I.
I e II
I e III
II e III
I, II e III

Questão

38

Em um ciclo ideal de refrigeração por absorção, os
equipamentos em que ocorre dissipação de calor para
algum meio ou ambiente externo são
01)
02)
03)
04)
05)

gerador e condensador.
evaporador e absorvedor.
retificador e dispositivo de expansão.
condensador e absorvedor.
gerador e evaporador.

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2012 - CERB - Analista de
Processos Técnicos - cod. 204

40

Um condensador de vapor d’água, de casco e tubos, com
tubos horizontais de diâmetro externo 2,5cm e um passe
0
nos tubos, é utilizado para condensar o vapor a T=54 C. A
0
água de resfriamento entra nos tubos com T=18 C e vazão
0
de 0,7kg/s e sai a T=36 C.

•
•
•

•
•

39

02) 7,42
04) 10,62
05) 11,50

41

Das funções a seguir, não está relacionada à atuação do
lubrificante em um compressor alternativo:
Redução do desgaste dos pistões, cilindros, anéis das
superfícies dos mancais, diminuindo o atrito entre esses
componentes.

02) Resfriamento das superfícies dos mancais, com a
retirada do calor gerado por atrito.
03) Limpeza das superfícies e retirada das partículas
metálicas oriundas do desgaste.
04) Auxílio na vedação entre pistões e cilindros através da
formação de um “filme” entre os anéis e parede do cilindro
05) Redução da viscosidade do fluido de processo
comprimido, facilitando o seu fluxo nos equipamentos e
tubulações de interligação.
Conhecimentos Específicos - Engenharia Mecânica
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Questão

42

Questão

Em um ciclo Rankine ideal, encontraram-se os seguintes
valores referentes ao fluxo energético:
•
•
•

Calor absorvido na caldeiras: 800MW
Potência gerada na turbinas: 550MW
Calor dissipado no condensadores: 275MW

Com base no balanço energético apresentado, o rendimento
do ciclo é de, aproximadamente
01) 65,6%
02) 66,7%
03) 68,8%
Questão

04) 75,3%
05) 95,70%

43

Água escoa numa tubulação de área transversal constante.
O diâmetro do tubo é de 50mm, e a velocidade média de
escoamento é de 1,5 m/s. Na entrada do tubo, a pressão
manométrica é de 590 kPa. A saída do tubo situa-se 25
metros acima da entrada e a pressão na saída é atmosférica
(101,30 kPa). Considere 1mca = 9,808kPa.
Com base nessas informações, a perda de carga entre a
entrada e a saída do tubo é de, aproximadamente
01)
02)
03)
04)
05)

243,5kPa
245,2kPa
344,8kPa
391,8kPa
488,7kPa

46

O ciclo Brayton ideal, que embasa o funcionamento das
turbinas a gás, é caracterizado por:
01) Dois processos isoentálpicos e dois processos
isotérmicos.
02) Dois processos isoentrópicos e dois processos
isobáricos.
03) Um processo isoentrópico, um processo isoentálpico e
dois processos isobáricos.
04) Dois processos isoentrópicos, um processo isotérmico
e um processo isobárico.
05) Um processo isoentrópico, um processo isoentálpico, um
processo isotérmico e um processo isobárico.
Questão

47

Em uma turbina a gás, o caminho percorrido pelos gases,
desde a sua entrada até a saída do equipamento, é:
01) Turbina, câmara de combustão, bocal de expansão e
compressor.
02) Bocal de expansão, câmara de combustão, compressor
e turbina.
03) Compressor, turbina, compressor, bocal de expansão.

Questão

44

O Ciclo Otto é o ciclo termodinâmico ideal de potência que
embasa a operação do motor de combustão interna de
ignição por centelha.
Pode-se considerar como uma característica do motor de
ignição por centelha:
01) Entrada somente de ar pela válvula de admissão.
02) Ignição espontânea da mistura ar-combustível.
03) Utilização de combustíveis com alto índice de cetanas.
04) Maior taxa de compressão.
05) Ignição iniciada com a atuação da vela.
Questão

45

A função de um economizador, quando instalado em um
sistema de caldeiras da produção de vapor, é
01) Reduzir a quantidade de combustível enviado para
queima.
02) Pré-aquecer o ar para combustão, utilizando os gases de
exaustão como fonte e calor.

04) Bocal de expansão, compressor, turbina, câmara de
combustão.
05) Compressor, câmara de combustão, turbina e bocal de
expansão.
Questão

48

Em controle automático de processos em malha fechada,
em que é necessário um controle sofisticado, é muito utilizado
o sistema PID. Esse sistema elimina as oscilações, o desvio
de off-set e fornece ao sistema uma ação antecipativa,
evitando, previamente, que o desvio se torne maior quando o
processo se caracteriza por ter uma correção lenta comparada
com a velocidade do desvio, como por exemplo, alguns
controles de temperatura. Um exemplo de utilização é no
controle da temperatura ambiente de sistemas de ar
condicionado com controle VAV (volume de ar variável).

A sigla PID significa:
01) Ação proporcional inteira com desvio.

03) Pré-aquecer a água de alimentação, utilizando os gases
de exaustão como fonte de calor.

02) Ação parcial integral desviada.

04) Pré-aquecer o combustível, utilizando os gases de
exaustão como fonte de calor.

04) Ação proporcional integral derivativa.

05) Reduzir a quantidade de ar enviado para queima.
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03) Ação principal integral dividida.

05) Ação parcial inteira dedicada.
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Questão

49

A Norma NR-10 – Segurança em Serviços e Instalações de Eletricidade, fixa as condições mínimas exigidas para garantir
a segurança e a saúde das pessoas que trabalham em instalações elétricas nas fases de geração, transmissão, distribuição
e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e
quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades.
Com base nessa norma, marque V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas as afirmativas.
( ) Para atuar, todos os profissionais devem passar por treinamento de segurança específico para suas atividades, com carga
horária de 32 horas.
( ) Manter, atualizados, de fácil acesso, os diagramas elétricos de força, comando e os intertravamentos elétricos entre todos
os quadros e equipamentos da instalação (quadros de distribuição, quadros para bombas, compressores, etc).
( ) Os serviços em Eletricidade devem prever e adotar medidas de proteção coletiva, como desenergização elétrica
(prioritariamente), tensão de segurança, isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de
seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento automático.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixa, é
01) V, V, V
02) V, F, V
03) V, F, F
04) F, V, V
05) F, F, F
Questão

50

Um sistema de bombeamento móvel, com um motor elétrico de indução trifásico de 20cv, pode ser utilizado em redes
com alimentação 220V e 380V.
Considerando-se que o motor tem um rendimento de 90% e fator de potência 0,92, tem-se, respectivamente, uma corrente
nominal de operação para as tensões de alimentação 220V e 380V iguais a aproximadamente:
01) 46,6A e 27,0A
02) 80,8A e 46,8A
03) 93,3A e 54,0A
04) 40,4A e 23,4A
05) 38,6A e 22,4A

# # # # # #
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