
RESPOSTAS AOS RECURSOS  

 

Questão 2: Recurso Indeferido 

 

Recurso indeferido, pois é de conhecimento comum que a reciclagem refere-se á 

inserção dos materiais residuais coletados seletivamente no mesmo ciclo que lhes deu 

origem. Portanto, a título de exemplo, para a reciclagem de papel, necessário que o 

papel seja inserido no processo produtivo de papel e celulose.  

 

Questão 3: Recurso indeferido.  
 

O enunciado fornece informações suficientes e adequadas para a interpretação 

correta da questão e, consequentemente, para sua resolução, conforme capítulos 1 

(conceitos básicos), 2 (escoamento uniforme em tubulações) e 4 (sistemas hidráulicos 

de tubulações) da bibliografia indicada no processo seletivo: PORTO, R. M. Hidráulica 

básica. São Paulo (SP): EESC, USP; 1998. 519p. Desta maneira, o gabarito questão 3 

está correto. 

 

Questão 4: Recursos deferidos. 

 

A questão será anulada.  

Questão 9: Recurso deferido 

A questão será anulada.  

Questão 18: Recurso Indeferido  

De acordo com o livro “EFLUENTES INDUSTRIAIS – Estudo de Tratabilidade. 

Volume 1”, de Gandhi Giordino e Victor Surerus (2015), na página 119, Capítulo 6 – 

Processos Biológicos, o autor escreve: 

“O lodo ativado é o processo biológico mais utilizado para tratamento de efluentes 

industriais. Entretanto, as metodologias propostas disponíveis não consideram a 

flutuação de carga orgânica nos efluentes industriais, o que ocasiona a impossibilidade 

de obtenção de dados para projeto e operação das estações de tratamento.  

..... 

Esta medologia pressupõe que ocorram variações na concentração de matéria orgânica 

(DBO e DQO) no efluente a ser tratado. A maior diferença é que o estudo prevê os 

seguintes parâmetros: controle de processo pela relação alimento e micro-organismo 

(A/M); crescimento da densidade de micro-organismos pelas análises de sólidos no 

reator aeróbio; avaliação da massa de sólido descartada; carga orgânica reduzida e 

necessidade de oxigênio. O modelo proposto foi desenvolvido ao longo de diversos 

anos em efluentes industriais com a aplicação bem sucedida em ETEI, necessita de 

menor quantidade de análises e é baseado na relação A/MDQO para dimensionamento e 

controle do processo.” 



A metodologia a que se refere o autor é o processo de lodos ativados, e se pensarmos 

em tratamento de esgotos domésticos, onde esse processo é muito utilizado, mas requer 

um rigoroso controle de processo, incluindo diversas análises para o bom 

funcionamento do sistema, o autor deixa claro que para efluentes industriais esse 

processo, ou metodologia, é mais simples requerendo menor quantidade de análises e 

listando as principais, para o dimensionamento e controle do processo. 

Desta forma, a questão está correta, sendo o recurso rejeitado. 


