
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

CENTRO DE SELEÇÃO 
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL 
DE SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. 

SANEAGO 
 

RESPOSTAS ESPERADAS 

 

PROFISSIONAL DE ENGENHARIA 

ENGENHEIRO MECÂNICO 

 

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas oficial das questões 
da prova discursiva, do concurso PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL 
DE SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.. Essas respostas serão utilizadas como referência no processo de 
correção. 

 

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

a) 

 garantir sempre pressão positiva no interior da tubulação; 

 colocação de registros a montante e a jusante, colocação de válvulas de dreno (ou mesmo hidrantes) 
para permitir o esgotamento da tubulação em caso de manutenção. 

(50%) 

 

 

b) 
Causa 1: excesso de pressão combinada com o limite de pressão suportada pela tubulação usada; 

Solução 1.1: substituição da tubulação por tubos de maior resistência mecânica; 

Solução 1.2: modificação nos parâmetros de bombeamento; 

Solução 1.3: instalação de válvulas de pressão e equipamentos na rede para controle de pressão. 

Causa 2: movimentação do terreno; 

Solução 2: estabilização do terreno e/ou ancoragem da tubulação por sapatas de sustentação. 

Causa 3: Corrosão da tubulação e das conexões, comprometendo a resistência mecânica da tubulação. 
 
Solução 3: substituição da tubulação por tubos novos; 
 
Causa 4: golpe de aríetes e sobrepressão na linha provindas de problemas nas válvulas de controle desses 
fenômenos; 
 
Solução 4: Troca das respectivas válvulas. 

 (50%) 

 

(Valor total 20 pontos) 
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▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
O que se espera de uma empresa com as características de atuação da SANEAGO, é uma manutenção do 
tipo mista, ou seja, parte da manutenção sendo realizada localmente, e parte sendo realizada em uma oficina 
central. Como funciona a manutenção local, e como funciona a manutenção centralizada, depende do tipo de 
Gerenciamento e Controle determinado pela empresa. Pode se ter, por exemplo, corretiva não planejada, 
preventiva e preditiva local, e recuperação de equipamentos centralizado. De acordo com a necessidade, 
tem-se que ocorrer o gerenciamento e distribuição dos almoxarifados.  

(20 pontos) 


