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Prova I – Língua Portuguesa  
20 questões

TEXTO 1

AS PROFISSÕES DO FUTURO
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(...)
Se nunca foi fácil conquistar as condições básicas para ser cidadão, com emprego, renda, saúde e 

lazer, o desafio torna-se ainda maior ao incluir o acesso ao conhecimento como uma das condições 
fundamentais para o exercício da cidadania. Mas (...) sem uma ampla mobilização que afinal coloque a 
radicalização da cidadania em primeiro lugar, a busca de conhecimento e emprego pode dar em nada. 

(...)
As manchetes de jornais e revistas consagraram a divisão entre 'velha' e 'nova' economia. Mas a 

distinção  tende  a  desaparecer:  simplesmente  a  nova  economia  penetra  todos  os  setores  da  velha 
economia.  Agricultura  é coisa  antiga? As plantações do futuro terão sementes  e  chips de controle. 
Fabricar panos ou toalhas é coisa de tecelão, trabalhador manual? O setor têxtil modernizou-se e hoje 
exibe os mais sofisticados sistemas de design gráfico e automação industrial. O zelador do prédio era 
uma pessoa que no máximo consertava um cano ou cuidava dos faxineiros? Os prédios inteligentes 
exigem zeladores que mais parecem administradores de empresas ou prefeitos. Enquanto isso, surgem 
novas  profissões:  coordenadores  de  projetos,  gerentes  de  terceirização,  programadores  visuais 
multimídia, administradores de comunidades virtuais, engenheiros de redes. 

Essa economia que está surgindo, totalmente nova ou renovando o que já existe, funciona com base 
em  redes  de  conhecimento.  Portanto,  transformar-se  num  elo  de  uma  cadeia  de  transmissão  de 
conhecimento é a melhor forma de ficar próximo a um bom emprego.  (...)  Não basta já ter algum 
diploma  pendurado  na  parede.  Há  quem diga  que  os  diplomas  deveriam ser  dados  com prazo  de 
validade, como leite e outros produtos perecíveis. Para competir no mercado de trabalho, não basta ter 
uma  competência,  é  preciso  ser  competitivo,  ou  seja,  estar  disposto  a  reformular  e  atualizar 
continuamente  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes.  O trabalhador  do  futuro,  seja  qual  for  a  sua 
especialidade ou setor, precisa estar habituado à gestão do próprio conhecimento. E desde os primórdios 
da humanidade é evidente que sabedoria e conhecimento só se atualizam quando proliferam as relações 
entre pessoas que ensinam, debatem, experimentam, pesquisam e dialogam. 

(...)
O paradoxo dramático da nossa época, tão exigente em competição e competências, é que nem as 

escolas estão preparadas para esse novo sistema nem as empresas conseguem resolver suas carências de 
mão-de-obra especializada. Enquanto isso, o desemprego aumenta. Antigamente era o agricultor que ia 
para a cidade ou o estivador que perdia o posto no porto. Agora são os trabalhadores de 'colarinho 
branco', que estavam aparentemente seguros em escritórios e burocracias, os que perdem seus postos 
para  robôs,  softwares,  agentes  virtuais  e  sistemas  automatizados  de  administração  de  empresas  e 
organizações. 

Um olhar mais atento identifica que o desemprego tende a ser mais alto nas populações desprovidas 
de  acesso  a  conhecimento,  informação,  educação.  Nas  populações  com  grau  mais  elevado  de 
escolaridade, as opções de emprego continuam se multiplicando, e as empresas só se queixam de falta 
de mão-de-obra especializada. Ou seja, há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas 
estão sendo incapazes de oferecer.

Conclusão: quanto melhores forem as condições de vida e a distribuição de renda no país, ou seja, 
quanto  melhores  forem  as  condições  de  acesso  ao  conhecimento,  mais  gente  terá  acesso  às 
oportunidades da nova economia do conhecimento, centrada na inovação, na expansão de redes e na 
ampliação da cidadania. 

SCHWARTZ, Gilson. As profissões do futuro. São Paulo: Editora Publifolha. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/publifolha/ult10037u351846.shtml
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01. Segundo o texto 1, é correto afirmar que:
A) é impossível, na economia atual, a prática da cidadania.
B) a velha economia era propícia ao exercício da cidadania ideal.
C) a nova economia é contrária a atividades passadas, como a agricultura.
D) é indispensável a expansão da cidadania para a democratização do conhecimento. 
E) o controle do Estado, em algumas atividades econômicas, elimina as desigualdades.

02. “As profissões do futuro” dizem respeito àquelas que:
A) conciliam competências e espírito competitivo.
B) emergem como novas profissões na moderna economia.
C) se submetem à automação independente da ação humana.
D) excluem as ciências sociais e humanas em favor das tecnológicas.
E) consagram os colarinhos brancos como detentores do saber tecnológico.

03. A “radicalização da cidadania” (linha 04) a que alude o autor pressupõe:
A) o equilíbrio entre os aspectos positivos da velha e da nova economia.
B) o retorno à distinção entre o paradigma da velha e o da nova economia.
C) a abertura do mercado para os que não tiveram acesso ao conhecimento.
D) o regresso ao humanismo, que suprime a competição em favor da competência.
E) a conjunção entre melhor padrão de vida para as pessoas e acesso ao conhecimento.

04. O paradoxo de nossa época é considerado dramático, porque:
A) a tecnologia tende a substituir o homem.
B) há problemas insolúveis na nova economia.
C) há conflitos entre a oferta e a procura de mão-de-obra.
D) as tensões do mercado prenunciam uma grave crise econômica.
E) inexiste especialização para novas profissões da atual economia.

05. Segundo o texto, a automação ameaça de fato:
A) os engenheiros de rede.
B) os coordenadores de projeto.
C) os trabalhadores da indústria têxtil.
D) os trabalhadores de ‘colarinho branco’.
E) os administradores de comunidades virtuais.

06. A expressão “ou seja” (linha 37) indica, no contexto:
A) aproximação entre ideias.
B) incoerência entre ideias.
C) atenuação de ideias.
D) supressão de ideias.
E) mudança de ideias.

07. O texto “As Profissões do Futuro” é, predominantemente, de natureza:
A) descritiva, porque opõe a velha à nova economia.
B) argumentativa, porque advoga as qualidades do trabalhador do futuro.
C) expositiva, porque é neutro quanto às virtudes e defeitos da velha economia.
D) descritiva, devido à riqueza de adjetivos e advérbios de modo, conforme parágrafo 4º.
E) narrativa, historiando a atualização do conhecimento desde os primórdios da humanidade.
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08. Assinale a alternativa em cuja frase o autor provê uma informação como fato partilhado pelo leitor, sem 
necessidade de justificativa.
A) “Nas  populações  com grau  mais  elevado de  escolaridade,  as  opções  de  emprego  continuam se 

multiplicando, e as empresas só se queixam de falta de mão-de-obra especializada” (linhas 33-35).
B) “Portanto, transformar-se num elo de uma cadeia de transmissão de conhecimento é a melhor forma 

de ficar próximo a um bom emprego” (linhas 16-17).
C) “...é evidente que sabedoria e conhecimento só se atualizam quando proliferam as relações entre 

pessoas que ensinam, debatem, experimentam, pesquisam e dialogam” (linhas 23-24).
D) “Para competir no mercado de trabalho, não basta ter uma competência, é preciso ser competitivo, ou 

seja, estar disposto a reformular e atualizar continuamente conhecimentos, habilidades e atitudes” 
(linhas 19-21).

E) “Ou seja, há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas estão sendo incapazes de 
oferecer” (linhas 35-36).

09. O conectivo da frase “Enquanto isso, o desemprego aumenta” (linha 27) exprime:
A) oposição.
B) concessão.
C) conclusão.
D) explicação.
E) proporcionalidade.

10. Assinale a alternativa em que o número de fonemas é maior que o número de letras.
A) nunca (linha 01).
B) pessoas (linha 24).
C) próximo (linha 17).
D) paradoxo (linha 25).
E) trabalhador (linha 21).

11. Uma consoante palatal nasal é representada no dígrafo da palavra:
A) “portanto”
B) “colarinho”.
C) “manchete”.
D) “profissões”.
E) “trabalhador”.

12. Assinale a alternativa em que há uma correta relação entre a palavra e seu processo de formação.
A) ensinam (linha 24): prefixação. 
B) seguros (linha 29): derivação regressiva. 
C) mão-de-obra (linha 35): composição.
D) incapazes (linha 36): sufixação.
E) expansão (linha 39): parassíntese.

13. Assinale a alternativa em que o sufixo altera a classificação morfológica da palavra primitiva.
A) “cidadania”(linha 03). 
B) “faxineiros” (linha 11).
C) “engenheiros” (linha 14).
D) “atitudes” (linha 21).
E) “habilidades” (linha 21). 

14. Assinale a alternativa em que a associação entre a palavra e sua classificação morfológica está correta.
A) “nada” (linha 04) – advérbio de negação.
B) “que” (linha 23) – pronome relativo.
C) “Portanto” (linha 16) – conjunção explicativa.
D) “desde” (linha 22) – conjunção temporal
E) “mais” (linha 38) – pronome indefinido. 
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15. Assinale a alternativa em que a função sintática do pronome relativo é a mesma do seu antecedente.
A) “Mas (...) sem uma ampla mobilização que afinal coloque a radicalização da economia em primeiro 

lugar...” (linhas 03-04).
B) “O zelador do prédio era uma pessoa que no máximo consertava um cano ou cuidava dos faxineiros” 

(linhas 10-11).
C) “Os  prédios  inteligentes  exigem  zeladores  que  mais  parecem  administradores  de  empresas  ou 

prefeitos” (linhas 11-12).
D) “Essa economia que está surgindo (...) funciona com base em redes de conhecimento (linhas 15-16).
E) “... há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas estão sendo incapazes de oferecer” 

(linhas 35-36). 

TEXTO 2
NÃO HÁ VAGAS
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O preço do feijão
não cabe no poema. O preço
do arroz
não cabe no poema.
Não cabem no poema o gás
a luz o telefone
a sonegação
do leite
da carne
do açúcar
do pão.

O funcionário público
não cabe no poema
com seu salário de fome
sua vida fechada
em arquivos.

17
18
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21
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24
25
26
27

28
29
30

Como não cabe no poema
o operário
que esmerila seu dia de aço
e carvão
nas oficinas escuras

─ porque o poema, senhores,
está fechado: "não há vagas"
Só cabe no poema
o homem sem estômago
a mulher de nuvens
a fruta sem preço

 O poema, senhores,
 não fede
 nem cheira.

GULLAR, Ferreira. Toda Poesia. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1980. p. 224 .

16.  Com os versos “O funcionário público/não cabe no poema/com seu salário de fome/sua vida fechada/em 
arquivos” (versos 12-16), o poeta:
A) condena o funcionalismo público pela má distribuição de renda.
B) recusa o funcionário público em geral como matéria de poesia.
C) rejeita o funcionário público cujos altos salários contrastam com a fome do povo.
D) mostra admiração pelo funcionalismo público, embora não queira cantá-lo em versos. 
E) critica o funcionalismo público pela ausência de transparência nos atos administrativos.

17. Com o trecho grifado em “O poema, senhores,/não fede /nem cheira (versos 28-30), o poeta:
A) ressalta o caráter irrelevante da poesia frente às necessidades humanas.
B) mostra que dá pouca importância à forma como se faz um poema.
C) contrapõe o caráter abstrato do poema à realidade cotidiana.
D) exalta a neutralidade na composição e leitura dos poemas.
E) critica a alienação política e social dos poetas brasileiros.

18. O termo grifado em “Como não cabe no poema...” (verso 17) é:
A) conjunção comparativa e relaciona duas estrofes.
B) conjunção integrante, porque une as duas estrofes.
C) conjunção consecutiva, relacionando o verso 16 ao 17.
D) pronome relativo, porque liga o verso 16 à estrofe seguinte.
E) preposição e instaura conformidade entre os versos 12 e 18.
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19. Assinale a alternativa que avalia corretamente a concordância do verbo caber nos versos abaixo.

I. “Não cabem no poema o gás/a luz o telefone/a sonegação...” (versos 05-07).
II. “... não cabe no poema/o operário/que esmerila seu dia de aço” (versos 17-19). 
III. “Só cabe no poema/o homem sem estômago/a mulher de nuvens/a fruta sem preço” (versos 24-27).

A) No item II, a concordância se justifica pela posposição do sujeito.
B) A forma singular no item III é facultativa devido à posição do sujeito.
C) O singular dos itens II e III se justifica pelo fato de o sujeito ser simples.
D) O plural no item I é obrigatório devido ao fato de o sujeito ser composto.
E) No item I, o singular é gramaticalmente possível pela concordância com poema.

20. Assinale a alternativa em que o termo grifado é classificado como complemento nominal.
A) “sonegação do leite” (versos 07-08).
B) “mulher de nuvens” (verso 26).
C) “salário de fome” (verso 14).
D) “fruta sem preço” (verso 27).
E) “dia de aço” (verso 19).
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Prova II – Conhecimentos Específicos    
30 questões

21. A perda de carga representa:
A) a diferença de energia entre dois pontos.
B) a soma de todas as energias.
C) apenas o regime turbulento.
D) a diminuição pura e simples da temperatura.
E) a diferença no valor da viscosidade do fluido.

22. Em cada ponto de um escoamento de um líquido em um conduto, a altura da linha de carga fornece:
A) o coeficiente de rugosidade.
B) o valor da energia disponível.
C) a vazão.
D) a declividade do tubo no terreno.
E) a viscosidade do fluido.

23. Água escoa em um conduto forçado de diâmetro 100 mm entre duas seções de 200 m de comprimento 
com uma velocidade de 3 m/s. Qual a perda de carga distribuída, sabendo-se que o coeficiente de atrito é 
f = 0,02 e a aceleração da gravidade é g = 10 m/s2?
A) 5 m.
B) 10 m
C) 12 m.
D) 18 m.
E) 25 m.

24. Perímetro molhado é:
A) a divisão entre a área e a declividade.
B) a soma dos lados e do comprimento do conduto.
C) qualquer linha horizontal em contato com a água.
D) a semicircunferência em contato com o fluido transportado. 
E) a linha de contorno da seção transversal do conduto em contato com o fluido transportado.

25. Perda de carga unitária é:
A) a razão entre a perda de carga distribuída e o comprimento do conduto.
B) a razão entre o comprimento do conduto e a perda de carga contínua.
C) a razão entre a área da seção e o comprimento do conduto.
D) a perda de energia no conduto de raio unitário.
E) a perda de carga igual à unidade.

26. O Número de Reynolds é sempre:
A) negativo.
B) positivo.
C) menor que 50.000.
D) maior que 50.000.
E) menor que 2.300

27. Chamamos de turbulento o regime nos tubos em que:
A) Re < 2.000.
B) Re < 3.000.
C) Re < 4.000.
D) Re ≥ 4.000.
E) Re ≤ 100.000.
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28. Qual das seguintes características estatísticas de uma amostra de dados hidrológicos mede a dispersão 
dos dados em torno do valor médio?
A) Média.
B) Mediana.
C) Desvio Padrão.
D) Período de Retorno.
E) Coeficiente de Assimetria. 

29. O Ábaco de Moody serve para calcular:
A) o comprimento do conduto.
B) o perímetro molhado.
C) a área da seção do conduto.
D) o coeficiente de atrito.
E) o raio hidráulico.

30. A expressão para o cálculo da perda de carga localizada é em função da:
A) energia cinética.
B) energia térmica.
C) entropia.
D) entalpia.
E) nenhuma das respostas anteriores.

31. Qual método é usado para o cálculo da perda de carga localizada?
A) Método de Hardy-Cross.
B) Método de Moody.
C) Método de Manning.
D) Método das áreas transversais. 
E) Método dos comprimentos equivalentes.

32. A perda de carga localizada em um alargamento brusco de uma tubulação, normalmente, é:
A) menor que a perda de carga localizada por estreitamento brusco.
B) exatamente igual à perda de carga localizada por estreitamento brusco.
C) maior que a perda de carga localizada por estreitamento brusco.
D) a maior perda de carga localizada encontrada entre todas as outras perdas.
E) a menor perda de carga localizada encontrada entre todas as outras perdas.

33.  Qual  a  potência  de  uma  bomba,  em CV,  para  transportar  uma  vazão  de  75  L/s  com uma  altura 
manométrica de 30 m e rendimento de 60%?

A) 50 CV.
B) 40 CV.
C) 30 CV.
D) 20 CV.
E) 10 CV. 

34. Qual o diâmetro econômico de uma tubulação de recalque para transportar uma vazão de água de 10 L/s. 
Considere a constante de Bresse, K, igual a 2.

A) 250 mm.
B) 200 mm.
C) 150 mm.
D) 100 mm.
E) 50 mm.

 
35. Para uma bomba ser instalada com segurança, em relação à cavitação, deve-se ter:

A) NPSH requerido maior que o NPSH disponível.
B) NPSH requerido maior que o diâmetro econômico.
C) NPSH requerido menor que o NPSH disponível.
D) NPSH disponível negativo.
E) NPSH requerido negativo.
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36. Bomba afogada significa:
A) que a bomba está encharcada de água.
B) que a bomba está submersa no fluido.
C) que a cota do eixo da bomba está abaixo do nível do poço de sucção.
D) que a bomba está trabalhando a seco.
E) nenhuma das respostas anteriores.

37. A finalidade principal dos orifícios é:
A) calcular o fator de atrito.
B) medir a viscosidade.
C) medir a vazão.
D) calcular o raio hidráulico.
E) nenhuma das respostas anteriores.

38. A vazão em um vertedor retangular é proporcional:
A) ao quadrado da altura da água.
B) ao triplo da altura da água.
C) a 1,5 da altura da água.
D) a 2/3 da altura da água.
E) ao quádruplo da altura da água.

39. Um vertedor retangular, em parede delgada, tem a soleira de 3 m. Admitindo o coeficiente de descarga 
Cd = 0,62, qual a vazão se a carga for de 50 cm? Considere g = 10 m/s2.
A) 1,96 m3/s.
B) 3,51 m3/s.
C) 4,00 m3/s.
D) 6,50 m3/s.
E) 7,00 m3/s.

40.  Em uma bacia hidrográfica, o uso não-consuntivo da água é realizado por: 
A) navegação fluvial, irrigação, pesca. 
B) recreação, dessentação dos animais, geração de energia. 
C) abastecimento urbano, irrigação, recreação.
D) navegação fluvial, geração de energia, pesca.
E) abastecimento industrial, controle de cheia, preservação. 

41. Qual a duração da chuva crítica adotada normalmente em projetos de drenagem, visando a determinação 
da vazão de pico de uma determinada bacia hidrográfica?
A) Tempo de Retorno.
B) Tempo de Decaimento.
C) Tempo de Concentração.
D) Período Crítico.
E) Tempo de Pico. 

42. Usando o Sistema Internacional de Unidades, quais são a unidades do Coeficiente (n) usado na Fórmula 
de Manning?
A) Adimensional
B) m-1/3.s
C) s
D) Kg/s
E) N/m2

43. Que aparelho mede a intensidade da chuva?
A) Pluviômetro.
B) Tensiômetro.
C) Permeâmetro.
D) Higrômetro.
E) Pluviógrafo.
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44. Que aparelho mede a Condutividade Hidráulica de um solo, em laboratório?
A) Pluviômetro.
B) Tensiômetro.
C) Permeâmetro.
D) Higrômetro.
E) Pluviógrafo.

45.  Que  Método usa  o traçado de polígonos para  a  determinação  da precipitação média  em uma  bacia 
hidrográfica?
A) Método de Taborga-Torrico.
B) Método das Isoietas.
C) Método da Fórmula Racional.
D) Método de Thiessen.
E) Método da Média Aritmética.

46. Qual o volume de água contido em 1 m3 de um aquífero cuja porosidade é 0,2 e cujo grau de saturação é 30%?
A) 2,00 m3

B) 0,75 m3

C) 0,50 m3

D) 0,30 m3

E) 0,06 m3 

47. Qual dos componentes que formam o valor da energia total (por unidade de peso) de uma partícula de 
água em movimento em um meio poroso (aquífero) que normalmente é desprezado no computo da carga 
hidráulica total?
A) p/γ (potencial de pressão).
B) V2/2g (potencial cinético ou de velocidade).
C) z (potencial gravitacional).
D) h (carga hidráulica).
E) Q (vazão).

48. Normalmente, durante uma precipitação, a taxa de infiltração de água no solo é:
A) constante.
B) variável com o tempo, apresentando seu valor mínimo no início da precipitação e variando de forma 

aproximadamente logarítmica em função do tempo.
C) variável com o tempo, apresentando seu valor máximo no início da precipitação e variando de forma 

aproximadamente logarítmica em função do tempo.
D) variável com o tempo, apresentando seu valor máximo no início da precipitação e variando de forma 

linear em função do tempo.
E) variável com o tempo, apresentando seu valor mínimo no início da precipitação e variando de forma 

linear em função do tempo.
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Para a resolução das questões  49 e  50, considere a seguinte figura que representa o Balanço Hídrico 
Global anual onde P = precipitação total e E = Evaporação (observe que os valores estão expressos em 
milhões de Km3).

49. Sabendo-se que a área total dos continentes é de 146 x 106 km2 e dos oceanos é de 375 x 106 km2, qual o 
valor da precipitação média anual sobre os continentes?
A) 4.650  mm
B)  3.475 mm
C) 1.287 mm
D) 685    mm 
E) 3,64   mm

50. Qual o valor do escoamento superficial médio anual sobre os continentes?
A) 7.685  mm 
B) 4.150  mm
C) 1.287 mm
D) 205    mm 
E) 3,64   mm
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