
#02 LISTA DE EXERCÍCIOS
FGV PROJETOS – PREF. SALVADOR

SANEAMENTO E HIDROLOGIA | PROF.
GUILHERME DALL’AGNOL

01. FGV, DPE/MT, 2015 -  Para acompanhar a vazão de um rio ao
longo  do  tempo,  foi  instalada  uma  estação  fluviométrica  para
medição  contínua  do  nível  d’água  e  foram  realizadas  algumas
campanhas de medição de vazão para determinação de uma curva-
chave.

Essa curva é uma expressão que relaciona, em uma seção do rio, o
nível d’água H (em m) com sua respectiva vazão Q (em m3 /s), do
tipo: Q = a . Hn, em que a e n são coeficientes.

Após  uma  campanha  para  calibração  de  uma  curva-chave  foram
obtidos os dados mostrados na tabela a seguir.

A  partir  dos  dados  dessa  campanha  pode-se  afirmar  que  os
coeficientes da curva-chave são:

(A) a = 1,0 e n = 1.

(B) a = 2,0 e n = 1/2.

(C) a = 4,0 e n = 1/3.

(D) a = 1/2 e n = 2,0.

(E) a = 1/3 e n = 4,0.

02. FGV, TJ/SC, 2018 - A figura abaixo mostra a curva de variação
do consumo de água de um município, no dia de maior consumo.
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De acordo com essa curva, o coeficiente da hora de maior consumo
desse município é:

(A) K2 = 1,4;

(B) K2 = 1,6;

(C) K2 = 1,8;

(D) K2 = 2,0;

(E) K2 = 2,2.

03. FGV, TJ/SC, 2018 - Observe o sistema de abastecimento de uma
cidade que tem como demanda média de água 1.220 m3 /dia.
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Sabendo-se que o coeficiente do dia de maior consumo K1 é 1,2, que
o coeficiente da hora de maior consumo K2 é 1,4, e que o consumo
da ETA é de 5%, a vazão de dimensionamento da adutora III é:

(A) 1.220 m3/dia;

(B) 1.464 m3/dia;

(C) 1.537 m3/dia;

(D) 1.708 m3/dia;

(E) 2.152 m3/dia.

04. FGV, TJ/SC, 2018 - As precipitações são classificadas segundo o
mecanismo de ascensão do  ar  úmido  em alguns  tipos.  Observe  a
figura:

Esses  tipos  de  precipitação  são  típicas  das  regiões  tropicais.  O
aquecimento desigual da superfície terrestre provoca o aparecimento
de  camadas  de  ar  com  densidades  diferentes,  o  que  gera  uma
estratificação térmica da atmosfera em equilíbrio instável, que, uma
vez  quebrado  (vento,  superaquecimento),  provoca  uma  ascensão
brusca do ar menos denso, gerando chuvas de grande intensidade e
curta duração, concentradas em pequenas áreas.

Esse tipo de precipitação é conhecido como:

(A) orográfica;      (C) convectiva;    (E) frontal.

(B) fisiográfica;    (D) occipital;

05. FGV, TJ/SC, 2018 - A Estação de Tratamento de Água (ETA) de
um sistema foi  projetada originalmente  para  tratar  uma vazão  de
18.000 m3/dia, com decantadores convencionais, usando uma taxa
de aplicação superficial (Tes) de 40 m3/(m2.dia). Atualmente a ETA foi
repotencializada  com  o  emprego  de  decantadores  de  lâminas
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paralelas  com uma taxa de aplicação superficial  (Tes)  de 115 m3/
(m2.dia).

Sabendo que os demais componentes da ETA foram adequados para
obter o mesmo ganho da mudança realizada nos decantadores, a ETA
agora é capaz de tratar uma vazão de:

(A) 6.261 m3/dia;

(B) 25.044 m3/dia;

(C) 37.565 m3/dia;

(D) 50.087 m3/dia;

(E) 51.750 m3/dia.

06.  FGV,  TJ/SC,  2018  -  O  esquema  apresenta  o  sistema  de
esgotamento  sanitário  de  uma  cidade  fictícia.  As  linhas  contínuas
mostram as tubulações (as setas indicam a direção do escoamento) e
os círculos denotam os poços de visita. As áreas de expansão, que
futuramente  serão  ocupadas  com  as  mesmas  características  da
cidade, aparecem indicadas por setas tracejadas.

Nessa cidade, a densidade populacional é de 120 hab/ha, o consumo
per capita de água é de 200 litros / (hab.dia), o coeficiente de retorno
é de 0,8, a taxa de infiltração TI é de 0,001litros/(s.m), o coeficiente
do dia de maior consumo K1 é de 1,2, o coeficiente da hora de maior
consumo K2 é de 1,5, e a densidade de tubos nas áreas existente e
de expansão é de 100 m/ha.

A  vazão  futura  Q  da  rede  coletora  de  esgotos  que  sai,  após  a
expansão, do poço de visita mais a jusante é:

(A) 0,92 L/s;    (C) 3,68 L/s;     (E) 4,60 L/s.

(B) 1,10 L/s;    (D) 3,90 L/s;

07. FGV, TJ/SC, 2018 -  A transposição de um rio foi realizada por
meio de um canal  retangular  aberto com largura de 6 m e vazão
constante.  Observe  a  curva  de  variação  da  energia  específica  em
função  da  profundidade,  traçada  para  as  diversas  configurações
apresentadas pelo canal.
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Na seção com profundidade de 0,70 m o canal apresenta declividade:

(A) superior à crítica e regime de escoamento fluvial;

(B) superior à crítica e regime de escoamento torrencial;

(C) igual à crítica e regime de escoamento torrencial;

(D) inferior à crítica e regime de escoamento fluvial;

(E) inferior à crítica e regime de escoamento torrencial.

08. FGV, TJ/SC, 2018 - Um alojamento provisório para atender 150
habitantes necessita de sistema de tratamento de esgoto dotado de
uma  fossa  séptica  e  um  filtro  anaeróbio  invertido.  No
dimensionamento deve ser adotada uma contribuição por pessoa de
80 l / dia, um período de detenção dos esgotos “T” de 0,75 dias, uma
taxa total de acumulação de lodo “K” de 57 dias e uma contribuição
de lodo fresco Lf de 1 l / (hab.dia).

O volume do filtro anaeróbio, segundo metodologia da NBR13.969 de
1997, será de:

(A) 6,80 m3;     (C) 14,40 m3;    (E) 18,55 m3.

(B) 12,00 m3;   (D) 17,55 m3;

09.  FGV,  COMPESA,  2018  -  As  vazões  afluentes  a  uma  seção
transversal  de  um  curso  de  água,  onde  será  construído  um
reservatório de controle de cheias, para regularizar pela vazão média,
são apresentadas na tabela abaixo.
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O volume mínimo do reservatório de regularização é de

(A) 4600 m3     (C) 8500 m3     (E) 14400 m3

(B) 6200 m3     (D) 11300 m3

10.  FGV,  COMPESA,  2018  -  A  NBR  12.209  de  2011  trata  da
elaboração  de  projetos  hidráulicosanitários  de  estações  de
tratamento de esgotos sanitários.

Segundo  esse  instrumento  legal  um  decantador  primário,  que
precede  processo  de  lodo  ativado,  deve  ser  dimensionado  com a
vazão máxima e com uma taxa de escoamento superficial menor ou
igual a

(A) 60 m3 / (m2.d).     (C) 90 m3 / (m2.d).

(B) 80 m3 / (m2.d).     (D) 120 m3 / (m2.d)

(E) 160 m3 / (m2.d). 

11. FGV, COMPESA, 2018 - Em uma planta de tratamento de água
com desinfecção utilizando cloro livre, após o lançamento do agente
desinfectante no tanque de contato são formados ácido hipocloroso e

íons hipoclorito.

Com relação a esse processo, analise as afirmativas a seguir.

I.  O  íon  hipoclorito  tem menor  poder  de  desinfecção  que  o  ácido
hipocloroso.

II. Com pH alto o percentual de íon hipoclorito na água é menor que o
de ácido hipocloroso.

III. Com pH básico o cloro predomina na forma de íon hipoclorito.

Está correto o que se afirma em

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

(B) II, apenas.   (D) I e III, apenas.
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GABARITO

01. C

02. C

03. B

04. C

05. E

06. E

07. D

08. C

09. E

10. C

11. D
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