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RESPOSTAS ESPERADAS 
 
 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: OPERAÇÃO DE TRANSPORTES 
 

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas preliminares da 

prova Teórico-Prática com abordagem discursiva. Essas respostas serão utilizadas como referência no 

processo de correção. Serão também consideradas corretas outras respostas que se encaixarem no conjunto 

de ideias que correspondem às expectativas quanto à abrangência e à abordagem do conhecimento no que 

se refere à competência e/ou habilidades na utilização de conceitos e/ou técnicas específicas. Respostas 

parciais também serão aceitas, contudo, a pontuação a elas atribuída considerará os diferentes níveis de 

acerto, quando for o caso. 

 
 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

R: São etapas do procedimento de determinação da frota operacional: 

• Determinação do tempo de ciclo da linha – O tempo de ciclo é o tempo gasto para dar uma volta 
completa (ida e volta), considerando-se os tempos parados nos terminais e nos pontos de parada 
para embarque e desembarque de passageiros. Esse tempo é determinado com base na velocidade 
operacional do veículo e a distância percorrida na linha, ou com base no histórico do monitoramento 
operacional dessa linha. 

• Verificação da capacidade de transporte de passageiros dos veículos – A capacidade de 
transporte de passageiros pelos veículos é definido como o número máximo de passageiros que 
podem ser transportados, sentados e em pé, dentro do veículo. 

• Determinação do número de passageiros da linha na seção crítica – O número de passageiros 
da seção crítica é o número máximo de passageiros que fica no veículo em um trecho do itinerário, 
sendo definido a partir de pesquisa sobe e desce. A seção crítica é o trecho da linha com o maior 
carregamento. 

• Cálculo do fluxo de viagens na linha – O fluxo de viagens na linha (viag/h) é a frequência 
necessária para atender à demanda da seção crítica. O fluxo da linha é calculado pela divisão do 
número máximo de passageiros da linha (seção crítica) pela capacidade do veículo. 

• Cálculo do headway da linha – O headway é o intervalo de tempo em minutos entre a passagem 
sucessiva de dois ônibus de uma mesma linha em um ponto específico do seu itinerário. Esse tempo 
é medido em minutos por veículo. É calculado como o inverso do fluxo de viagens da linha (Q), ou 
seja, 1/Q ou 60/Q, para se ter em minutos. 

• E, então, calcula-se a frota operacional, dividindo-se o tempo de ciclo pelo headway da linha. 
 

(10 pontos) 
 

 



 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

R: A retificação de meandros é uma obra de melhoria de cursos d’água que incide em mudança geométrica 
do traçado alcançado por meio da eliminação de trechos sinuosos (redução do percurso do rio). Como 
pontos positivos dessa ação, têm-se: baixar o nível d’água de enchentes, recuperar o terreno marginal, entre 
outros. Como ponto negativo, pode-se citar o aumento das velocidades das ondas de enchentes, podendo, 
em consequência, fazer coincidir as descargas críticas do curso principal com a de seus afluentes, de forma 
diversa a que ocorreria naturalmente, provocando situações calamitosas. 

A regularização do leito é uma forma de melhoramento de um longo trecho para dirigir e guiar as correntes, 
visando garantir calado mínimo do rio para a navegação de uma embarcação tipo. Como pontos positivos 
dessa ação, têm-se: regularização das imperfeições naturais e elevação do nível d’água, entre outros. Como 
ponto negativo, pode-se citar alteração das condições hidráulicas e sedimentológicas do escoamento, com 
possível alteração dos padrões de circulação e mistura da água, salinidade e turbidez.  

 
 

(10 pontos) 

 


