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Nº DE INSCRIÇÃO: _________________ 

 

ORIENTAÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO DP PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM 

RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO - EDITAL 02/2019. 

 

1) A prova terá início às 9 (nove) horas (Horário de Brasília) e terá duração de 3 (três) horas. 

 

2) A prova de conhecimentos específicos deverá ser escrita individualmente, sem consulta, em 

caneta esferográfica da cor azul ou preta, não sendo admitidos outros meios, sob pena de 

eliminação do processo seletivo. 

 

3) Durante a realização da prova de conhecimentos específicos, será permitido o uso e manuseio 

de calculadora científica simples ou financeira E NÃO PROGRAMÁVEL E/OU GRÁFICA. 

Entretanto não será permitido o uso de qualquer outro equipamento eletrônico, como exemplo, 

computador, telefone celular, tablet, etc.  

 

4) Será permitido ir ao banheiro um candidato por vez, acompanhado de um fiscal.  

 

5) O candidato somente poderá deixar o local da prova de conhecimentos específicos a partir de 30 

(trinta) minutos após o início da mesma. 

 

6) A interpretação das questões faz parte da prova, portanto, o candidato não deverá, em momento 

algum, fazer questionamentos sobre as mesmas. 

 

 

 

Maceió, 29 de novembro de 2019. 

Coordenação do PPGRHS 
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PROVA DE HIDRÁULICA 

 

1) Com base na Política Nacional de 

Recursos Hídricos (Lei 9.433/97), bem 

como nas leis posteriores que de alguma 

forma a alteraram, analise as afirmativas 

abaixo: 

 Um dos objetivos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos (Incluído pela Lei nº 

13.501, de 2017) consiste em incentivar 

e promover a captação, a preservação e 

o aproveitamento de águas de reuso. 

 Os valores arrecadados com a cobrança 

pelo uso de recursos hídricos deverão 

ser aplicados integralmente na bacia 

hidrográfica em que foram gerados. 

 Na implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos, cabe aos Poderes 

Executivos Estaduais e do Distrito 

Federal, na sua esfera de competência, 

promover a integração da gestão de 

recursos hídricos com a gestão 

ambiental.  

 Compete ao Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (Incluído pela Lei nº 

12.334, de 2010) zelar pela 

implementação da Política Nacional de 

Segurança de Barragens (PNSB).     

 Nos Comitês de Bacia Hidrográfica a 

representação dos poderes executivos 

da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios não poderá exceder à 

metade mais um do total dos membros. 

 

Considerando cada afirmativa como verdadeira (V) 

ou falsa (F), a sequência correta é: 

(A) VFVVV 

(B) VVFFV 

(C) FVFVV 

(D) FFVVF 

 

2) Em relação à gestão dos recursos hídricos 

no Brasil, assinale a alternativa incorreta: 

A) O enquadramento dos corpos de água nas 

classes de uso é proposto pela Agência de Águas 

ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacia 

Hidrográfica. 

B) A Agência Nacional de Águas (ANA) integra o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. 

C)  Toda outorga de direitos de uso de recursos 

hídricos far-se-á por prazo não excedente a trinta e 

cinco anos. 

D) Compete ao Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos propor aos Comitês de Bacia Hidrográfica 

as áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à 

proteção dos recursos hídricos. 

 

3) O balanço hídrico é o somatório das 

quantidades de água que entram e saem de 

uma certa porção do solo em um determinado 

intervalo de tempo. O resultado é a quantidade 

líquida de água que nele permanece disponível 

às plantas. O Banco de Dados Climáticos do 

Brasil, composto de várias redes de estações 

meteorológicas espalhadas pelo país e 

organizadas pela Embrapa, disponibiliza dados 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13501.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13501.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12334.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12334.htm#art20
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climáticos para muitas localidades brasileiras. 

Nas figuras é apresentado o extrato do balanço 

hídrico climatológico para as cidades de Maceió 

e Palmeira dos Índios, em Alagoas. 

 

 

Maceió 

 

Palmeira dos Índios 

 

Com base nas figuras apresentadas, avalie as 

afirmações que se seguem. 

I. As figuras podem ser utilizadas para identificar 

a época do ano e o local mais adequado para 

uma determinada espécie vegetal ser 

cultivada. 

II. A cidade de Maceió apresenta, no verão, 

balanço hídrico positivo, quando comparado a 

Palmeira dos Índios. 

III. Para uma mesma área de irrigação, mesma 

espécie e mesmas condições de solo, a 

demanda por água ao longo do ano é bem 

maior em Palmeira dos Índios, quando 

comparado a Maceió. 

IV. As variáveis meteorológicas possuem papel 

secundário no cálculo do balanço hídrico.  

É correto somente o que é afirmado em 

A) I e II. 

B) I e III.  

C) II e III. 

D) II e IV. 

 

4) Uma solução plausível para drenar 

pequenas bacias, devido às chuvas de grande 

intensidade, é o uso de barragens. A altura da 

crista da barragem é igual à soma da altura da 

lâmina de água normal (Hn) com a altura da 

lâmina de água do ladrão (H1), acrescida da 

folga (F), como ilustrado na figura a seguir. O 

valor de H1 pode ser assumido igual a 1,0 m e 

recomenda-se que F corresponda a, no mínimo, 

0,5 m. 

 

 

O gráfico apresenta o volume acumulado para 

as cotas da bacia em m³ (x106).  
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Qual o valor da cota da barragem (H = Hn + H1 

+ f) para um volume máximo de cheia de 36 x 

106 m³? 

A) 3,5 m. 

B) 5,5 m. 

C) 7,5 m. 

D) 9,5 m.  

 

5) O conhecimento dos padrões de 

variação da vazão dos rios pode contribuir para 

a definição de diretrizes de uso dos recursos 

hídricos em bacias hidrográficas. Uma análise 

estatística utilizada em hidrologia para essa 

finalidade é o desenvolvimento da curva de 

permanência, que expressa a relação entre 

vazão e frequência com que esta é igualada ou 

superada. A figura abaixo apresenta uma curva 

de permanência na estação fluviométrica Boa 

Fortuna (código 39770000 – Agência Nacional 

de Águas) localizada no rio Mundaú, obtida a 

partir de vazões diárias de uma série histórica 

de 33 anos. Considerando esta a curva e a sua 

aplicação para o conhecimento das vazões do 

rio, avalie as afirmações que se seguem.  

I. O rio apresenta vazões aproximadamente 

constantes. 

II. A construção de um reservatório a montante 

do ponto analisado tornará a curva de 

permanência mais horizontalizada. 

III. A vazão que ocorre no intervalo entre 2,0 m3 

/s e 3,0 m3/s é igualada ou superada em 50% 

do tempo e, portanto, é denominada de Q50. 

IV. As vazões que ocorrem em menos de 10% 

do tempo são as vazões mais críticas para 

eventos de poluição em períodos de estiagem. 

 

 

É correto apenas o que é afirmado em 

A) II. 

B) IV. 

C) I e III. 

D) II e III.   

 

6) A determinação do hidrograma de 

projeto em uma bacia hidrográfica depende de 

dois componentes principais: a separação do 

volume de escoamento superficial e a 

propagação desse volume para jusante. Esse 

último componente dos modelos hidrológicos 
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pode ser obtido via hidrograma unitário (HU). A 

tabela 1 a seguir apresenta os dados referentes 

ao HU de uma bacia, para a chuva com uma 

hora de duração. 

 

Tabela 1. HU para chuva de 1h de duração 

Tempo (horas) Vazão (m3/s.mm) 

0 0 

1 22 

2 35 

3 14 

4 0 

 

Tabela 2. Chuva de intensidade constante igual 

a 2 mm/h 

Tempo (horas) Chuva (mm/h) 

0 3 

1 3 

 

Calculando-se o HU para uma chuva 

apresentada na tabela 2, com intensidade 

constante de 2 mm/h, obtém-se a estimativa de 

vazão de pico igual a  

A) 66 

B) 147 

C) 98 

D) 171 

 

7) Se o aporte de água sobre uma camada 

de solo é mantido constante, a taxa de 

infiltração diminui. Uma expressão bastante 

empregada para representar esta resposta da 

camada de solo ao aporte de água é a Eq. de 

Horton, dada por: 

     (     ) 
    

onde f é a taxa de infiltração no tempo t, f0 é a 

taxa de infiltração inicial, fc é a taxa de infiltração 

quando a camada de solo está saturada e k é 

uma constante de decaimento da taxa de 

infiltração ao longo do tempo. 

Um ensaio com um infiltrômetro de anel 

registrou uma taxa de infiltração inicial de 10.5 

cm/hr. Após 2 horas, a taxa de infiltração 

registrada foi de 1 cm/hr e se manteve 

constante até o final do ensaio. Sabendo disto, 

encontre os parâmetros da Eq de Horton que 

representaria a variação da taxa de infiltração 

nesta camada de solo. 

A) f0 = 10.5 cm/hr; fc = 1.0 cm/hr; k = 4.75 hr-1; 

B) f0 = 1.0 cm/hr; fc = 10.5 cm/hr; k = 4.75 hr-1; 

C) f0 = 1.0 cm/hr; fc = 10.5 cm/hr; k = 1.18 hr-1; 

D) f0 = 10.5 cm/hr; fc = 1.0 cm/hr; k = 1.18 hr-1; 

 

8) Suponha que um aquífero livre tenha as 

dimensões apresentadas na figura abaixo. Use 

a Lei de Darcy para estimar a taxa de recarga 

na face direita deste aquífero, assumindo que o 

solo é homogêneo, tem uma condutividade 

hidráulica de 10-5 m/s e que o regime de 

escoamento é permanente. 
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A) 10-5 m³/s; 

B) 50 m³/s; 

C) 5 x 10-5 m³/s; 

D) 120 m³/s; 

 

As figuras a seguir representam três tipos de 
chuvas diferentes. 

 

A partir da análise das figuras e dos conceitos 

acerca de hidrologia, assinale a alternativa 

incorreta 

 

A) As chuvas representadas na figura I 

caracterizam-se pela baixa intensidade e a 

longa duração.  

B) As chuvas representadas na figura II 

caracterizam-se por abrangerem grande área, 

possuírem  intensidade de baixa e moderada e 

serem contínuas. 

C) As chuvas representadas na figura III 

caracterizam-se por serem de alta intensidade e 

de curta duração. intensidade de baixa a 

moderada e serem contínuas. 

D) A figura I representa a típica "chuva de 

verão". 

 

10. A equação que descreve o fluxo de águas 

subterrâneas em um meio poroso homogêneo e 

isotrópico é denominada equação de  

A) Newton.  

B) Laplace. 

C) Bernolli. 

D) Poiseuille.  
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PROVA SANEAMENTO 

 

1) Sobre as diferentes técnicas e 

concepções de disposição final e tratamento de 

resíduos sólidos, é possível afirmar que: 

 

I. A compostagem pode ser definida como 

uma bioxidação aeróbia exotérmica de um 

substrato orgânico heterogêneo, caracterizada 

pela produção de CO2, CH4, H2O, liberação de 

substâncias minerais e formação de matéria 

orgânica estável. 

II. A incineração não é considerada uma 

tecnologia de disposição final e sim de 

tratamento (térmico): sempre será necessário 

um aterramento final para os remanescentes, 

ainda que sejam escórias. 

III. Os aterros controlados recebem 

impermeabilização do solo e seus resíduos 

recebem uma cobertura de solos. No entanto, 

diferente dos aterros sanitários, neles não são 

encontrados sistema de dispersão de gases e 

de tratamento do chorume gerado. 

IV. Os biodigestores geram biogás (como 

alternativa renovável de energia) e também 

produzem composto orgânico (que pode 

aumentar a produtividade das lavouras). 

Sobre as afirmações acima, é possível afirmar 

que: 

 

A) – Todas estão corretas 

B) Estão corretas I, II e IV 

C) Estão corretas II e IV 

D) Estão corretas I e II  

 

2) Sobre as principais rotas de 

decomposição da matéria orgânica, é possível 

afirmar que: 

I. A redução de nitratos (desnitrificação) 

ocorre em condições anóxicas. 

II. A metanogênese ocorre em condições 

anaeróbias e é realizada pelas bactérias 

facultativas e arqueias metanogênicas. 

III. A redução de sulfatos (dessulfatação) 

ocorre em condições anaeróbias.  

IV. A amonificação e a nitrificação ocorrem 

em condições anaeróbias. 

 

Sobre as afirmações acima, é possível afirmar 

que: 

A) Todas estão corretas 

B) Estão corretas I, II e III 

C) Estão corretas I e III 

D) Estão corretas II, III e IV 

 

3) Dadas as afirmativas abaixo a respeito 

do projeto de Estação de Tratamento de Água 

para abastecimento público, 

 

I – A elaboração do projeto da Estação de 

Tratamento de Água compreende diversas 

atividades, como a elaboração dos projetos de 

instalações elétricas, hidráulico-sanitárias, 

drenagem pluvial, drenagens, esgotamento 

geral da ETA, com indicação da disposição final 

e projetos complementares; definição dos 

processos de tratamento; elaboração das listas 

de materiais e equipamentos; elaboração do 
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orçamento; elaboração do manual de operação 

e manutenção. 

II – As águas naturais para abastecimento 

público do Tipo A, ou seja, águas subterrâneas 

ou superficiais, provenientes de bacias 

sanitariamente protegidas o seu tratamento 

mínimo consiste em desinfecção e correção do 

pH. 

III – Os aeradores destinam-se a remover 

sólidos finos não-coloidais em suspensão. 

IV - ETA deve ser projetada levando-se em 

conta, entre outros fatores, a disposição das 

tubulações, a topografia natural do terreno, as 

descargas de fundo e o recebimento de 

produtos químicos. 

 

Verifica-se que estão CORRETAS 

A)  I, II e IV, apenas. 

B)  I e II, apenas. 

C)  III e IV, apenas. 

D)  I, II, III e IV. 

 

4) A alcalinidade da água é representada 

pela presença dos íons hidróxido (OH-), 

carbonatos (CO3
2-) e bicarbonato (HCO3

-). 

Esses íons têm características básicas, assim, 

reagem quimicamente com soluções ácidas. A 

respeito da análise de alcalinidade assinale a 

alternativa CORRETA. 

A) A alcalinidade decorrente de hidróxidos e 

carbonatos ocorre em pH > 9,4. 

B) Alcalinidade decorrente somente de 

bicarbonatos ocorre quando: 8,3 ≤ pH < 9,4. 

C) A alcalinidade decorrente de carbonatos e 

bicarbonatos ocorre quando: 4,4 ≤ pH < 8,3. 

D) A alcalinidade intermediária de uma amostra 

ocorre quando existe a presença de ânions de 

ácidos fracos (bicarbonato, borato, silicato e 

fosfato). 

 

5) Uma indústria de laticínios produz um 

efluente líquido contendo diversos 

componentes, dentre eles a lactose (C12H22O11) 

a uma concentração de 2500 mg/L. Qual a 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

correspondente a essa concentração de 

lactose? 

A) 2227 mg/L 

B) 2500 mg/L 

C) 2807 mg/L  

D) 342 mg/L 

 

6) Segundo Boscov (2008), a contaminação 

do solo é a principal causa da deterioração das 

águas subterrâneas. O tempo necessário para a 

contaminação varia de anos até séculos, 

dependendo das condições de permeabilidade 

do maciço. Por isso é necessário que se 

conheça os mecanismos de transporte de 

poluentes no solo. Sobre o transporte de 

contaminantes em meios porosos, assinale a 

alternativa que representa o transporte por 

Advecção. 

A) Corresponde ao processo no qual o soluto é 

carregado pela água em movimento devido a 

existência de um gradiente hidráulico, mantendo 

constante a concentração da solução. 

B) Corresponde ao processo que causa o fluxo 

de partículas do soluto das regiões de maior 
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concentração para as regiões de menor 

concentração. 

C) Corresponde ao processo da mistura 

mecânica que ocorre devido inteiramente pela 

movimentação do fluido. 

D) Corresponde ao processo físico-químico no 

qual o soluto adere às superfícies dos sólidos 

devido às forças de atração físicas e químicas. 

 

7) A erosão corresponde ao processo de 

desagregação e remoção de partículas de solo 

ou rocha, pela ação combinada da gravidade 

com a água, gelo, organismos. Com essa 

informação, assinale a alternativa que 

representa a sequência CORRETA de evolução 

do processo erosivo. 

A) Erosão em Sulcos; Erosão Laminar; Erosão 

em Voçorocas; Erosão em Ravinas. 

B) Erosão Laminar; Erosão em Voçorocas; 

Erosão em Sulcos; Erosão em Ravinas.  

C) Erosão em Voçorocas; Erosão em Sulcos; 

Erosão Laminar; Erosão em Ravinas. 

D) Erosão Laminar; Erosão em Sulcos; Erosão 

em Ravinas e Erosão em Voçorocas 

 

8) Em relação aos fatores naturais 

condicionantes da Erosão, analise as seguintes 

afirmativas: 

I – A água da chuva pode provocar erosão pelo 

impacto da gota da chuva, bem como através 

do fluxo concentrado do escoamento superficial; 

II – A cobertura vegetal é fator importante na 

defesa natural do solo, controlando o 

escoamento superficial e a infiltração. 

III - A declividade e o comprimento da rampa da 

encosta não interferem diretamente na 

velocidade do escoamento superficial das águas 

pluviais. 

IV - A erodibilidade é a capacidade do solo em 

resistir à erosão. São as características dos 

mesmos que conferem maior ou menor 

resistência a erosão. 

Considerando as afirmativas apresentadas está 

(ão) CORRETA(S): 

A) Somente a afirmativa I. 

B) Somente as afirmativas II e III. 

C) Somente as afirmativas I, II e IV. 

D) Somente as afirmativas III e IV. 

 

9) Sempre que a cota do nível d’água na 

saída de qualquer órgão acessório de uma rede 

coletora estiver acima de qualquer das cotas 

dos níveis d’água de sua entrada deve ser 

verificada a influência do remanso no trecho de 

montante. Para isso deve-se: 

A) Alinhar as tubulações pela geratriz 

superior ou pelo nível d’água no final de plano; 

B) Alinhar as tubulações pela geratriz 

superior ou pelo nível d’água no início de plano; 

C) Alinhar as tubulações pela geratriz 

inferior ou pelo nível d’água no final de plano; 

D) Alinhar as tubulações pela geratriz 

inferior ou pelo nível d’água no início de plano. 

 

10) No controle de processos por sistemas 

biológicos, a baixa concentração de DBO 

solúvel no efluente final e a baixa concentração 

de sólidos suspensos são alguns dos resultados 

desejáveis. Para isso, constuma-se monitorar o 
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IVL que é um parâmetro bem conhecido, 

utilizado para a quantificação das propriedades 

do lodo, particularmente sua sedimentabilidade. 

Tal parâmetro está diretamente relacionado com 

a relação alimento/microrganismos (A/M) 

encontrada nos sistemas reacionais e pode ser 

escrito como: 

(
 

 
)  

    
   

 

Sendo: 

Q → Vazão de alimentação usualmente 

expressa em L/s; 

SO → Substrato quantificado usualmente como 

DBO; 

V → Volume reacional expresso usualmente em 

L; 

X → Microrganismos quantificados usualmente 

em SSV. 

 

A boa sedimentabilidade é garantida, para 

casos específicos, quando a relação (A/M) fica 

entre 0,3 e 0,6 KgDBO/KgSSV.dia. Para um 

caso hipotético com sistema operando com TDH 

igual a 12 horas, DBO afluente de 300 mg/L e 

concentração de sólidos suspensos de 3000 mg 

SSV/L, qual o valor da relação (A/M)? 

 

A) 0,00833 KgDBO/KgSSV.dia; 

B) 0,2 KgDBO/KgSSV.dia; 

C) 0,1 KgDBO/KgSSV.dia; 

D) 0,0002 KgDBO/KgSSV.dia 
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Nº INSCRIÇÃO:____________________ 

 

FOLHA DE RESPOSTA HIDROLOGIA 

 

QUESTÃO 1 A B C D 

     

QUESTÃO 2 A B C D 

     

QUESTÃO 3 A B C D 

     

QUESTÃO 4 A B C D 

     

QUESTÃO 5 A B C D 

     

QUESTÃO 6 A B C D 

     

QUESTÃO 7 A B C D 

     

QUESTÃO 8 A B C D 

     

QUESTÃO 9 A B C D 

     

QUESTÃO 10 A B C D 
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Nº INSCRIÇÃO:____________________ 

 

FOLHA DE RESPOSTA SANEAMENTO 

 

QUESTÃO 1 A B C D 

     

QUESTÃO 2 A B C D 

     

QUESTÃO 3 A B C D 

     

QUESTÃO 4 A B C D 

     

QUESTÃO 5 A B C D 

     

QUESTÃO 6 A B C D 

     

QUESTÃO 7 A B C D 

     

QUESTÃO 8 A B C D 

     

QUESTÃO 9 A B C D 

     

QUESTÃO 10 A B C D 

 


