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NOME: GABARITO Assinatura:

ATENÇÃO: É PROIBIDO DESTACAR AS FOLHAS GRAMPEADAS DO CADERNO DE PROVA.

TRANSPORTE SUAS RESPOSTAS PARA A REGIÃO ABAIXO, PREENCHENDO COMPLETAMENTE
OS CÍRCULOS COM LÁPIS OU LAPISEIRA PRETOS.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO EM BRANCO.

NÃO RASURE. A MARCAÇÃO DE MAIS DE UMA LETRA EM UMA QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA
ERRO.

UTILIZE O VERSO DAS FOLHAS PARA RASCUNHO.

INÍCIO DA PROVA ÀS 08:00 H

FIM DA PROVA ÀS 10:00 H

NÃO USE ESTA PÁGINA COMO RASCUNHO!



PARTE I: CÁLCULO BÁSICO E ESTATÍSTICA BÁ-
SICA

1 Considere a função f : R→ R e definida como

f(x) = ln (x+ 2)

O gráfico que melhor representa a função f(x) é:
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2 Dada a equação f(x, y) = f(x, 1) + f(1, y), qual das
funções abaixo é uma solução?

(A) f(x, y) = sen(x+ y)

(B) f(x, y) = xy

(C) f(x, y) = x+ y

(D) * f(x, y) = ln(xy)

(E) f(x, y) = cos(x+ y)

3 Se os limites de f(x) e g(x) quando x→ +∞ são:

lim
x→+∞

f(x) = +∞

lim
x→+∞

g(x) = −∞

Então limx→+∞
1

f(x) −
2

g(x) é igual a:

(A) *0

(B) 1

(C) −1

(D) 2

(E) −2

4 O estudo do Limite de funções é uma das partes funda-
mentais do Cálculo Diferencial. Qual dos casos de limites
de funções não pode ser resolvida pela regra de L’Hôpital?

(A) 0
0

(B) 0 · ∞

(C) 1∞

(D) ∞∞

(E) *∞1

5 Considere os gráficos das funções f(x), g(x), h(x) mos-
trados na figura. As melhores candidatas às funções são:



(A) f(x) = (1 + senx), g(x) = cos2 x, h(x) = − sen x
(B) f(x) = | sen x|, g(x) = cos2 2x, h(x) = (1 + senx)
(C) f(x) = − cos 2x, g(x) = | sen x|, h(x) = ( 1

2 + sen x)
(D) f(x) = 1

2 (1− cosx), g(x) = | cosx|, h(x) = sen x)
(E) *f(x) = sen2 x, g(x) = | cosx|, h(x) = 1

2 (1− sen x)

6 Na figura, a melhor estimativa da distância entre os
pontos P e Q, interseções entre a reta e a circunferência
é?

4
P

Q

x

y

7

45◦

o

Dica: os pontos devem satisfazer às equações da reta e do
círculo simultaneamente.

(A) 6,21
(B) 6,49
(C) *6,78
(D) 7,07
(E) 7,24

7 Você quer construir um aterro sanitário. O custo do
empreendimento em 10 anos de operação é uma soma
de um custo fixo A = $1.000.000,00 somado a um custo
Bn2 proporcional ao quadrado do número de habitantes n
atendidos, onde B = $0,0001/hab2. A receita do empre-
endimento (Cn) é proporcional ao número de habitantes
com C = $50/hab. O seu trabalho é maximizar a ra-
zão r =receita/custo. Marque a única alternativa com
o número de habitantes atendidos que maximiza a razão
receita/custo r.

(A) 5.000 hab.

(B) 40.000 hab.

(C) *100.000 hab.

(D) 200.000 hab.

(E) 1.000.000 hab.

8 Na figura, o círculo tem a seguinte equação (x− a)2 +
(y − a)2 = a2. A área cinza definida pela interseção do
círculo e da reta horizontal tracejada é:

x

y

a

a
(A) *a2(π − 2)/4

(B) a2(π − 1)/4

(C) a2(2π − 1)/4

(D) a2π/4

(E) a2(4− π)/4

9 A integral
∫∞

1 x−1/2 dx

(A) * diverge.

(B) converge para um número menor que 1/2.

(C) converge para um número maior que 1/2.

(D) é igual ao limb→∞ 2 ln(b)− b

(E) não pode ser calculada porque o integrando não
existe em x = 0.

10 A probabilidade de um sistema de drenagem urbana
falhar em um ano qualquer é 1/25. Em 2020, o sistema
falhou. A probabilidade de o sistema falhar em 2021 é

(A) * 1/25

(B) 1/625

(C) 2/25

(D) 1

(E) 2/25 - 1/625 = 49/625.

11 Qual abordagem estatística que usa a probabilidade
como uma medida condicional da incerteza P(E ||D) asso-
ciada com a ocorrência de um evento E, dada a informação
disponível D?

(A) Estatística freqüentista

(B) Estatística de Neyman-Pearson

(C) * Estatística bayesiana

(D) Uma abordagem de verossimilhança

(E) Uma abordagem aleatória



12 Uma engenheira ambiental coletou amostras de DBO
de um rio muito limpo durante 10 dias em um período
sem grandes variações de vazão e sem chuvas, coletadas
sempre às 10:00 h, e encontrou os seguintes valores em
mg l−1:

x = (x1, x2, . . . , x10)
= (0.65, 1.42, 0.69, 1.07, 0.41, 17.2, 0.59, 0.89, 0.73, 0.55).

A engenheira suspeita fortemente que houve erro na ma-
nipulação da amostra que produziu o valor 17.2. A melhor
estimativa da DBO rio é

(A) 1
10

10∑
i=1

xi

(B) 1
2

[
max

i
xi −min

i
xi

]
(C) * 1

9

10∑
i=1
i6=6

xi

(D) a mediana dos xi’s
(E) min

i
xi



PARTE II: CIÊNCIAS AMBIENTAIS

13 No estudo da ecologia uma comunidade clímax é
aquela que:

(A) está em sucessão primária
(B) * está em equilíbrio ecológico
(C) está em sucessão secundária
(D) é caracterizada por compreender espécies que não são

as melhores competidoras da comunidade local.
(E) possui um nível instável em biodiversidade de espé-

cies.

14 Se a proporção dos elementos fósforo, nitrogênio e
carbono em algas for P:N:C = 1:40:150, qual dos três ele-
mentos estará limitando o crescimento das algas se a con-
centração na água for: P = 0,10 mg/L, N = 0,20 mg/L e
C = 1,00 mg/L.

(A) N é o único elemento limitante.
(B) * N e C são limitantes, mas N é mais limitante.
(C) N e C são limitantes, mas C é mais limitante.
(D) P é o único elemento limitante.
(E) C é o único elemento limitante.

15 Uma amostra de 1 kg de solo é analisada para deter-
minar a concentração do solvente tricloroetileno (TCE). A
análise indica que a amostra contém 6 mg de TCE. Qual
a concentração de TCE em ppb (partes por bilhão)? Le-
vando em consideração os dados apresentados, assinale a
alternativa correta:

(A) 0,006 ppb
(B) * 6000 ppb
(C) 6 ppb
(D) 2000 ppb
(E) 2 ppb

16 Qual dos seguintes poluentes atmosféricos é mais no-
civo aos seres humanos considerando a média aritmética
anual de uma estação de monitoramento?

(A) Dióxido de Nitrogênio - NO2

(B) Dióxido de Enxofre - SO2

(C) Fumaça
(D) Dióxido de Carbono - CO2

(E) *Chumbo - Pb

17 Durante um episódio de poluição do ar em uma ci-
dade, estima-se que 100 toneladas de SO2 foram emitidas
diariamente pelas indústrias da região. A profundidade
de mistura (altura da camada de inversão térmica sobre
a cidade que evitou que os poluentes escapassem) foi de
cerca de 1000 m em uma área de 1000 km2. Se inicial-
mente não havia SO2 na atmosfera, qual é a concentração
esperada de SO2 no final de 1 semana? Considere que não
houve ventos na região e que a profundidade de mistura
se manteve.

(A) 0,1 µg/m3

(B) 0,7 µg/m3

(C) 100 µg/m3

(D) 350 µg/m3

(E) *700 µg/m3

18 Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre
elas.

(I) Resíduos de materiais têxteis são classificados con-
forme a NBR 10004 como Classe IIA - Não-
Perigosos e Não-inertes.

PORQUE

(II) Materiais têxteis são inflamáveis.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

(A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II
é uma justificativa correta da I.

(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas
a II não é uma justificativa correta da I.

(C) *A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é
uma proposição falsa.

(D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma
proposição verdadeira.

(E) As asserções I e II são proposições falsas.

19 Sobre a etapa de filtração no processo de tratamento
de água considere as afirmativas:

(I) O pH deve ser monitorado e controlado para que a
filtração ocorra de modo eficiente.

(II) A turbidez e sólidos suspensos são parâmetros de
controle do desempenho da filtração.

(III) A coagulação/floculação seguida de filtração é de-
saconselhada para evitar a colmatação do meio fil-
trante.

São corretas as alternativas:

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

20 Sobre gestão de recursos hídricos e as outorgas de di-
reito de uso de recursos hídricos, assinale a alternativa
correta.

(A) No Brasil, as outorgas em todos os rios, lagos e re-
presas devem ser solicitadas à Agência Nacional de
Águas.

(B) Os comitês de bacias decidem sobre os processos de
concessão de outorgas.

(C) Rios de Classe 1 não podem receber outorgas de lan-
çamento de efluentes.

(D) Usos para fins de abastecimento para consumo hu-
mano dispensam outorgas em rios de pequenos, es-
pecialmente em bacias litorâneas.

(E) *A outorga não implica a alienação parcial das águas,
mas o simples direito de seu uso.

21 Sobre parâmetros de qualidade da água, assinale a
alternativa correta.

(A) A Demanda Química de Oxigênio (DQO) é um pa-
râmetro de lançamento de efluentes regulamentado
pela Resolução CONAMA 357/2005 e complemen-
tada pela Resolução CONAMA 430/2011.



(B) Uma amostra de um ambiente sem Oxigênio Dissol-
vido (OD) possui resultado nulo no ensaio de De-
manda Bioquímica de Oxigênio (DBO).

(C) A medição de turbidez com um turbidímetro não
pode ser realizada durante a noite por conta do seu
princípio ótico.

(D) *A temperatura afeta o déficit de Oxigênio Dissol-
vido em um corpo d’água.

(E) A condutividade elétrica é utilizada para avaliar o
grau de mineralização das águas e é regulado pela
Resolução CONAMA 357/2005 conforme suas clas-
ses.

22 Em um ensaio para determinar a concentração de co-
liformes a contagem de colônias foi de 30 colônias a partir
um volume de 0,5 mL de uma amostra de diluição 1:1000.
A concentração de coliformes fecais dessa amostra é:

(A) *6,0× 106 UFC/100 mL.
(B) 6,0× 104 UFC/100 mL.
(C) 3,0× 106 UFC/100 mL.
(D) 1,5× 106 UFC/100 mL.
(E) 1,5× 104 UFC/100 mL.

23 Sobre tratamento de efluentes, assinale a alternativa
correta.

(A) A NBR 7229/1993 define o dimensionamento dos
Tanques Sépticos por meio da contribuição diária de
esgoto em função do padrão da residência apresen-
tado em forma tabulada.

(B) O tempo de detenção adotado para dimensionamento
de lagoas aeradas é maior do que em lagoas faculta-
tivas.

(C) *Lagoas aeradas costumam ser seguidas por lagoas
de decantação para remoção de sólidos.

(D) Lagoas facultativas costumam ser profundas para
aproveitar a penetração da luz até as camadas infe-
riores, maximizando assim a produção fotossintética
de oxigênio.

(E) Os reatores do tipo lodos ativados convencionais não
admitem a recirculação de lodo sem que ele passe
uma etapa denominada ’ativação’.

24 Um lago de área A = 25 km2 e profundidade prati-
camente constante H = 18 m, se encontra estratificado
com a distribuição vertical de DBO mostrada na figura,
quando um grande vendaval em poucos minutos quebra
totalmente a estratificação e mistura a matéria orgânica
na coluna d’água. Qual é a sua melhor estimativa para a
DBO após a mistura ocorrer?

DBO (mg/L)

h(m)
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(A) 10,67 mg/L.
(B) *11,33 mg/L.
(C) 12,95 mg/L.
(D) 14,10 mg/L.
(E) 15,00 mg/L.

25 Um reservatório funcionando a fio d’água (ou seja,
com vertedor livre, sem comportas, deixando verter toda
água acima do nível da crista) possui volume de 30 mi-
lhões de m3. Sabe-se que o reservatório recebe água de rios
afluentes com vazões de 4 m3/s e 11 m3/s, e concentra-
ções de amônia de 0,1 mg/L e 0,01 mg/L respectivamente.
Sabe-se também que o reservatório é bem misturado e se
encontra com concentração de amônia estável (constante).
Pergunta-se: se desprezarmos reações químicas, qual é a
concentração de amônia do reservatório?
(A) 0,110 mg/L.
(B) 0,076 mg/L.
(C) *0,034 mg/L.
(D) 0,017 mg/L.
(E) 0,017 µg/L.

26 Você recebe 4 perfis de temperatura (A, B, C e D) de
um lago em regime temperado do hemisfério sul, e sabe
que os perfis foram coletados em 15 de janeiro, 15 de maio,
15 de agosto e 15 de novembro, mas você não sabe qual
perfil é de qual data. A única informação extra é de que
os meses de janeiro e maio tiveram ventos muito abaixo
do normal, e que nos meses de agosto e novembro, os ven-
tos foram bem acima do normal. Você precisa decidir de
que data é cada perfil. Qual é a sequência mais provável
para os perfis de janeiro, maio, agosto e novembro, nesta
ordem?

0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25

0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25

A B

C D

T (◦C)T (◦C)

T (◦C)T (◦C)

profprof

profprof

(A) *C, A, D, B.
(B) B, C, A, D.



(C) C, D, A, B.

(D) B, D, A, C.

(E) B, A, D, C.

27 Uma massa M de poluente altamente tóxico é despe-
jada em um rio cuja velocidade média é v, em um ponto
a uma distância L a montante da tomada d’água da ETA
de uma cidade. O fenômeno da dispersão longitudinal,
quantificado pelo coeficiente de dispersão longitudinal D`

(com dimensão [D`] = L2 T−1):

(A) não afeta a previsão puramente advectiva do tempo
de chegada da pluma à ETA, t = L/v.

(B) * faz com que a pluma chegue à ETA antes de
t = L/v.

(C) faz com que a pluma chegue à ETA depois de t =
L/v.

(D) mistura o poluente lateralmente, em um tempo t �
L/v.

(E) faz com que o poluente se degrade quimicamente em
um tempo t = L2/D`.

28 Sobre longos períodos (mais de 30 anos), de 100% da
precipitação sobre os continentes, cerca de 61% retornam
à atmosfera por evaporação, e 39% acabam alcançando os
oceanos por meio dos rios. Isso significa que

(A) * 39% da precipitação sobre os continentes provêm de
umidade originada sobre o mar, pela diferença entre
evaporação e precipitação sobre os oceanos.

(B) que a evaporação sobre os oceanos é igual a 39% da
precipitação sobre os continentes.

(C) o ciclo hidrológico é fechado sobre os continentes,
porque os 39% continuam evaporando da superfície
de rios e lagos.

(D) que o nível médio dos mares cresce lentamente até
que haja uma mudança climática e que mais do que
39% da precipitação comecem a ser transportados
dos oceanos para os continentes.

(E) não é possível afirmar nada sem conhecer a variação
do armazenamento de água no solo.

29 Considere a imagem que ilustra 3 recipientes de mes-
mas dimensões, preenchidos até o mesmo nível com 3 lí-
quidos distintos I, II e III. A figura apresenta ainda a
medição de densidade com um mesmo densímetro e a seta
vermelha a marcação do líquido I. Sobre este resultado, é
correto afirmar:

(A) ρIII < ρI < ρII .
(B) *ρII < ρI < ρIII .
(C) ρI < ρII < ρIII .
(D) ρIII < ρII < ρI .
(E) ρI < ρIII < ρII .

30 Um reservatório metálico de volume V , contendo um
fluido de massa específica ρ está apoiado sobre um canto
de chão/parede conforme mostrado na figura a seguir. As
superfícies do reservatório em contato com o canto estão
desenhadas ligeiramente afastadas do mesmo para melhor
visualização, e o vetor aceleração da gravidade g está in-
dicado na figura. A entrada e a saída do reservatório são
formadas por dois orifícios circulares de área a. As velo-
cidades de entrada e saída são uniformes, e a velocidade
de entrada é v0. A respeito das componentes Fx e Fy da
força do canto/parede sobre o reservatório, podemos afir-
mar que (ver a convenção de sinais indicada pelos eixos
Ox e Oy)

x

y

v0

a

a

g

V , ρ

(A) Fx = Fy.
(B) Fx < 0 e Fy < 0.
(C) * Fx > 0 e Fy > 0.
(D) Fx < 0 e Fy > 0.
(E) Fx > 0 e Fy < 0.




