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QUESTÕES

1. Em um sistema de recalque e bombeamento de água de um
edifício  comercial  de  múltiplos  andares  foi  prevista  a
utilização de uma bomba com 85% de rendimento que deve
recalcar  15  litros  por  segundo.  Considerando  a  altura
manométrica de 42,5 m, a potência calculada da bomba é, em
CV:

A) 5,0.

B) 7,5.

C) 12,5.

D) 10,0.

___________________________________________________

2. Na seguinte imagem, o elemento identificado com a letra A 
tem a função de:

A) Permitir o ingresso de ar na tubulação em caso de 
esvaziamento.

B) Levar a água aos pontos de utilização.

C) Ajustar a vazão e a temperatura da água.

D) Ligar a fonte de abastecimento ao reservatório de água.

___________________________________________________

3. Analise a frase a seguir: "Nos sistemas elevatórios, quando
para o bombeamento, a água que está subindo, em razão do
impulso da bomba, perde esse impulso e chega até um certo
nível da tubulação de recalque. A partir daí, ela retorna e nessa
volta  sofre  um impacto  com as  peças  do sistema,  inclusive
com a  bomba  que  está  ainda  parando  de  girar.  Ocorre  por
instantes  um aumento de pressão.  Esse aumento de pressão
chama-se ________________."

 Assinale a única alternativa que completa corretamente a 
frase.

A) Despressurização.

B) Ressalto hidráulico.

C) Golpe de aríete.

D) Alívio de pressão.

___________________________________________________

4. As tubulações de sucção, quando ligadas aos conjuntos 
motobombas, deverão obedecer a algumas condições. Assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as afirmativas 
falsas.

( ) Serem totalmente estanques, para evitar a entrada e a 
formação de bolhas de ar.

( ) Entre a bomba e a tubulação de sucção deverá haver uma 
redução excêntrica, para evitar a formação de bolhas de ar.

( ) O registro de gaveta deverá ser instalado, 
preferencialmente, na posição horizontal, para evitar a 
formação de bolhas de ar, a menos que a bomba trabalhe 
afogada.

( ) Quando se tratar de um conjunto de bombas iguais, os 
ramais de sucção deverão possuir o mesmo traçado, para não 
haver fluxo preferencial para uma determinada bomba.

( ) Cada ramal de sucção poderá ligar-se a uma ou mais 
bombas, a critério do projetista.

 A sequência correta, de cima para baixo, é:

A) V - V - V - V - V

B) V - F - V - V - V

C) V - F - V - V - F

D) V - V - V - V - F

___________________________________________________

5. A principal função de uma motobomba (equipamento que
muitas  vezes  também  é  chamado  de  bomba  d’água)
é___________.  Essa  função  é  extremamente  útil  em
residências,  fazendas,  prédios e indústrias. Uma motobomba
facilita __________nestes locais, caso o abastecimento precise
ser feito em uma caixa d’água muito alta, na qual a pressão da
água da rua não é suficiente, por exemplo. Por outro lado, elas
também podem ajudar na retirada de água suja de um local
que  sofreu  com  um___________.  Bombas  d’água  podem
funcionar tanto embaixo quanto fora da água, dependendo do
modelo  escolhido.  Aquelas  que  podem  ser  submersas  tem
seus_________________, o que permite que elas funcionem
continuamente embaixo da água. Aquelas que funcionam fora
da água são chamadas de periféricas. Sua vantagem é que seus
componentes são de fácil acesso, o que permite consertos mais
fáceis e simples. A principal função das bombas submersas em
poços artesianos é__________, principalmente a água, durante
o processo de bombeamento.
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A) Pressionar  líquidos/  o  abastecimento  de  água/
alagamento /componentes elétricos selados/ mover água de um
lugar para outro.

B) Mover água de um lugar para outro/ o abastecimento de
água/ alagamento /componentes  elétricos selados/  pressionar
líquidos.

C) Pressionar  líquidos/  o  alagamento  /  o  abastecimento  de
água /componentes elétricos selados/ mover água de um lugar
para outro.

D) Mover água de um lugar para outro/ o abastecimento de
água/  refluxo  /componentes  elétricos  destapados/  pressionar
líquidos.

___________________________________________________

6. Nas instalações prediais de água quente,

A) As  tubulações  devem  ser  solidárias  aos  elementos
estruturais, devendo ser alojadas em passagens projetadas para
este fim.

B) Devem ser previstos registros de fechamento no início de
cada  coluna  de  distribuição  e  em  cada  ramal,  no  trecho
compreendido entre a respectiva derivação e o primeiro sub-
ramal.

C) Deve  ser  permitida  tubulação  única  desde  que  alimente
válvulas  de  descarga,  para  alimentação  de  aquecedores  e
pontos de água fria, contanto que seja possível o retorno de
água quente para a tubulação de água fria.

D) Cada ramal, na conexão de ramais de retorno, não deve ser
provido de  válvula  de  retenção  protegida  de  registro  ou  de
dispositivo que possibilite o controle da vazão.

___________________________________________________

7. A  instalação  de  água  quente  pode  ser  feita  com  três
materiais,  ou uma combinação deles.  A escolha do material
dependerá de alguns fatores, como: custo, vida útil, coeficiente
de dilatação,  limite de temperatura,  condutividade térmica e
mão-de-obra.  Assinale  a  opção  que  apresenta  somente
materiais  adequados  para  uma  instalação  predial  de  água
quente.

A) Cobre, PVC e ferro fundido.

B) CPVP, ferro fundido e alumínio.

C) Cobre, CPVC e ferro galvanizado.

D) Alumínio, cobre e chumbo.

___________________________________________________

8. Os componentes dos sistemas prediais de água fria e água
quente devem ser periodicamente verificados com frequências
definidas. Logo entre estes componentes pode-se afirmar que

o  prazo  máximo  para  verificação  do  funcionamento  das
válvulas redutoras de pressão, é de:

A) 12 meses.

B) 18 meses.

C) 9 meses.

D) 6 meses.

___________________________________________________

9. Em relação ao projeto e à execução de instalações prediais
de água quente, marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas  e,  após,  assinalar  a  alternativa  que  apresenta  a
sequência CORRETA:

(_)  Quando  alimentado  por  gravidade,  o  aquecedor  de
acumulação  deve  ter  o  seu  nível  superior  abaixo  do  nível
inferior da derivação no reservatório de água fria.

(_)  Na instalação  de aquecedor  de  acumulação,  o  ramal  de
alimentação de água fria deve ser posicionado de maneira a
não  permitir  o  esvaziamento  do  aquecedor,  a  não  ser  pelo
dreno.

(_)  É  permitido  o  uso  de  válvula  de  retenção  no  ramal  de
alimentação de água fria do aquecedor, quando este ramal de
alimentação  de  água,  por  gravidade,  do  aquecedor,  não  for
protegido por respiro.

A) C - C - E.

B) E - C - C.

C) E - C - E.

D) C - E - E.

___________________________________________________

10. Sobre as instalações  de água quente prediais,  assinale a
alternativa correta.

A) A rede de distribuição de água quente deverá ser instalada
dependendo da rede de distribuição de água fria.

B) Por convenção,  o  ponto de água quente é  localizado do
lado direito do ponto de água fria.

C) Em algumas situações, pode ser necessária a instalação de
isolamento térmico nos sistemas de água quente.

D) Nos pontos de utilização, o misturador de água quente e
fria pode ser confeccionado com o material da tubulação de
água fria.

___________________________________________________
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GABARITO DA SEÇÃO 
1 D 2 A 3 C 4 D 5 B 
6 B 7 C 8 D 9 A 10 C
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