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Disciplina: Comunicação Oral e Escrita 
Profª: Ma. Renata Ap. de Freitas Araújo e Andrade 
 
Questão 01 
Horóscopos e anúncios de publicidade são exemplos da função conativa da linguagem. 
Assinale a alternativa que justifica essa afirmação. 
 

a) Porque ambos os textos apelam ao bom senso do leitor. 
b) Porque eles sugerem mudança de comportamento no receptor do texto: 'reflita', 

'viaje', 'comece agora', etc. 
c) Porque seus emissores enfatizam o canal aberto da comunicação. 
d) Porque se utilizam de recursos emotivos. 

 
Questão 02 
Leia o a seguir extraído de uma crônica: 

Desabafo  

Desculpem-me, mas não dá pra fazer uma cronicazinha divertida hoje. 
Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar: esta é uma típica manhã de segunda-
feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. Seis recados para 
serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que 
venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado.  (CARNEIRO, J. E. Veja, 11 set. 2002) 

Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, 
com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica 
“Desabafo”, a função da linguagem predominante é a emotiva, pois: 

a) o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. 
b) as impressões subjetivas do enunciador se sobrepõem àquilo que está sendo dito. 
c) o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. 
d) o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais.  
 
Questão 03 
Leia o texto abaixo e assinale a única alternativa correta: 
“Iscute o que to dizeno, 
Seu  dotor, seu coroné: 
De fome tão padeceno 
Meus fio e minha muiér. 
Sem briga, questão nem 
guerra, 
Meça desta grande terra 
Umas tarefas pra eu! 
Tenha pena do agregado 
Não me dexe deserdado 
Daquilo que Deus me deu” 
 
(Patativa do Assaré)

 
 
Esse falante, pelos elementos explícitos e implícitos 
no poema, é identificável como: 
 
a) Sertanejo de uma área rural. 
b) Escolarizado proveniente de uma metrópole. 
c) Idoso que habita uma comunidade urbana. 
d)Estrangeiro que imigrou para uma comunidade do 

sul do país. 
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Disciplina: Desenho Técnico 
Profª: Luciana Almeida de Freitas Araújo 

 
Questão 04 
Na aplicação das linhas em desenhos, ocorrendo coincidência de linhas diferentes, 
deve-se dar prioridade a: 
 
I. Linhas de cota (contínua estreita). 
II. Arestas e contornos visíveis (linha contínua larga). 
III. Linhas de centro (traço-ponto estreita). 
IV. Superfícies de cortes e seções (traço-ponto estreita, larga nas extremidades e 
nas mudanças de direção). 
V. Arestas e contornos não visíveis (linha tracejada). 
 
A ordem correta de prioridade é: 
 
a) II, V, IV, III e I 
b) II, IV, V, III e I 
c) I, II, III, IV e V 
d) IV, III, II, V e I 

 
Questão 05 
No Brasil, atualmente, os projetos de arquitetura são executados, na sua maioria, no Programa 
AutoCAD e arquivados eletronicamente. Caso haja necessidade de cópias em papel, estas devem 
ser dobradas para facilitar o manuseio.  
De acordo com a Norma NBR 6492/ 1994, é CORRETO afirmar que a dobradura final dos 
desenhos deve ter o tamanho de: 
 
a) A1. 
b) A1 alongado. 
c) A2. 
d) A4. 
 
Questão 06 
1. A grafite de uma lapiseira possui distintos graus de dureza. Esse grau de dureza é 
devidamente indicado por uma nomenclatura específica.  Sobre esse material, é correto afirmar 
que: 
 
a) o tipo da grafite iniciada pela letra H e seus derivados são as m ais macias. 
b) o tipo da grafite iniciada pela letra B e seus derivados são as mais duras . 
c) o tipo da grafite iniciada pela letra B e seus derivados são as mais macias. 
d) o tipo da grafite iniciada pelas letras HB são as mais duras . 
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Disciplina: Introdução de Cálculo 

Prof: Onivaldo Batista 

 
Questão 07 
Assinale a alternativa que indica corretamente entre quais números inteiros consecutivos 
está o valor da expressão a seguir. 
 

30 − 0,4
,

,
− √13 

a) 1 e 2 
b) 3 e 4 
c) 5 e 6 
d) 7 e 8 
 
Questão 08 

Simplificando a expressão 
  

 ,vamos obter: 

a)  

b)  

c)
( )

 

d)a(x + y) 
 
 
Questão 09 
(UNAERP SP/2006) Analisando as expressões: 

I.(2 - ) ∶ (−  ) 

II.(2 – 3 + 1) : (- 2 + 2) 
III(4 – 9): (- 5 + 3) 
IV.(2 – 3 +1) : (- 7) 
 
Podemos afirmar que zero é o resultado de: 
a) somente I, II e IV 
b) somente I e III 
c) somente IV 
d) somente II e IV 
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Questão 10 
Dados as alternativas abaixo, assinale aquelas que correspondem apenas a área de 
atuação de um engenheiro civil 

 
A)  Construção civil, Materiais de construção, agrimensura e Geotecnica 
B) Geotecnica, Saneamento, hidráulica e estradas 
C) Segurança no trabalho, zootécnica, calculo estrutural e saneamento  
D) Agrimensura, construção civil, materiais de construção civil e saneamento 
 

Questão 11 
Dentre as opções abaixo, assinale a opção que descreve alguma das diferenças entre o 
engenheiro civil e o arquiteto: 

 
a) Apenas o arquiteto é responsável pela analise do terreno, definição do tipo 

de fundação, especificação de redes elétricas e supervisão de obras de obras. 
b) Apenas engenheiro civil é responsável por projetar de acordo com a 

funcionalidade, conforto e estética, pensando na disposição dos móveis, 
ventilação e iluminação.  

c) O engenheiro civil é responsável pela analise do terreno, definição do tipo 
de fundação, especificação de redes elétricas e supervisão de obras de obras.  

d) Tanto o engenheiro civil quanto o arquiteto possuem as mesmas atribuição, 
portanto desenvolvem o mesmo trabalho. 

 
Questão 12 
Sobre as atribuições profissionais, marque a alternativa que não demonstra uma área 
de atuação do engenheiro civil. 

 
a) Topografia 
b) Terraplanagem 
c) Aeroportos 
d) Fitopatologia 
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Disciplina: Química Geral e Tecnológica 
Profª: Me. Flávio Silva Rezende 

 
Questão 13 
A natureza é uma fonte (in)esgotável de recursos para 
sobrevivência e manutenção de todo o ser vivo. A exploração 
de seus componentes nos oferece condições para obter 
componentes para produzirmos materiais de construção 
civil, medicamentos, alimentos, vestimentas, meios de 
transportes, etc. Entre os inúmeros exemplos, é possível destacar o minério de cobre cujo 
nome mineral é Cuprita. Formados pelos átomos dos elementos químicos Cobre (Cu), 
Enxofre (S) e Oxigênio (O), o mineral Cuprita além de possui cor alaranjada e possuir 
fórmula molecular CuSO4, o mineral é retirado das minas e transportado até uma 
Siderúrgica interessada na extração do Cobre Puro. Outra indústria de interesse utiliza o 
Cobre Puro para transformá-lo em algum produto para ser comercializado como fios 
metálicos. Qual das afirmações é incorreta: 
a) Matéria pode ser considerada aquilo que extraímos da natureza que se apresenta de 

forma combinada entre elementos químicos diferentes. 
b) Corpo é parte componente da composição química de toda a matéria existente na 

natureza. 
c) Objeto pode ser considerado como algo obtido por meio de transformações físicas e 

químicas da matéria ou corpo. 
d) Nível microscópico e nível simbólico são os tipos de conhecimento específico que o 

cientista consegue obter por meio de observações meticulosas da matéria, corpo ou 
objeto. 

 
Questão 14  
A indústria siderúrgica considera que para separar o cobre dos 
demais elementos químicos é necessário aquecer o minério a 
uma temperatura elevada de 800ºC em um forno mufla cuja 
capacidade é 12,3 Toneladas de minério. Após o 
aquecimento, os átomos de enxofre e oxigênio fazem parte do 
resto do minério denominado de escória. A escória é conduzida para um tanque de 
resfriamento com capacidade de 1,3 m3. Qual alternativa abaixo está correta em relação 
aos dados apresentados? 

a) A temperatura de aquecimento na unidade ºF tem valor de 1532ºF. 
b) A massa do minério na unidades Kg tem valor de 1.230.000 Kg. 
c) O volume da escória produzida é de 1300 L. 
d) O cobre obtido pela siderúrgica serve de exemplo para ilustrar o conceito de 

matéria. 
 
Questão 15 
 Para produção de tijolos uma empresa considerou o modelo padrão possuindo 10 cm de 
comprimento. Qual alternativa que, por meio da análise dimensional, seria considerada 
correta: 

a) Área da forma é de 100 cm2. 
b) Volume da forma é de aproximadamente 350 cm3. 
c) Número de tijolos produzidos com 2,5 m3 de argila é 10.000. 
d) A forma indicada é para tijolos normais. 

  



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2018 
CURSO: ENGENHARIA CIVIL  /  1º PERÍODO 

 
 
Disciplina: Materiais de Construção Civil 
Profᴼ.: Esp. João Divino dos Santos Silva 

 
Questão 16 
Na finalização do processo de produção do cimento Portland, é adicionado em sua 
composição final o sulfato de cálcio, CaSO.2H2O, que tem como função principal.  

a) (        )  Acelerar o tempo de pega do cimento. 
b) (        )  Aumentar a resistência do cimento após 28 dias. 
c) (        )  Alterar a resistência após 7 dias.  
d) (        ) Regular o tempo de pega do cimento.  

  
 
Questão 17 
Segundo a NBR 5736/1991, materiais pozolânicos são.  

a) (         ) Materiais silicosos ou silicoaluminosos que possuem atividade 
aglomerante e, quando finamente divididos e na presença de água, reagem com o 
hidróxido de cálcio, à temperatura ambiente, para formar compostos com 
propriedades cimentícias.  

b) (         ) Materiais argilosos que possuem atividade aglomerante mas que, quando 
finamente divididos e na presença de água, reagem com o hidróxido de cálcio, à 
temperatura ambiente, atuando como carga inerte na composição do cimento.  

c) (        ) Materiais silicosos ou silicoaluminosos que por si só possuem pouca ou 
nenhuma atividade aglomerante. Porém, quando finamente divididos e na 
presença de água, reagem com o hidróxido de cálcio, à temperatura ambiente, 
para formar compostos com propriedades cimentícias.  

d) (        ) Materiais argilosos que por si só possuem pouca ou nenhuma atividade 
aglomerante, porém, quando finamente divididos e na presença de água, reagem 
com o sulfato de cálcio, à temperatura ambiente, para formar compostos com 
propriedades cimentícias.  

 
Questão 18 
Segundo a NBR 5732/1991, quando o cimento é entregue em sacos, estes devem ter 
impressos, de forma bem visível, em cada extremidade, as siglas e as classes 
correspondentes, em grafia com 60 mm de altura, no mínimo. Com relação às siglas e às 
classes, estas correspondem, respectivamente. 

a) (        ) Á sua resistência mínima aos 28 dias e às adições presentes, ou não, no 
cimento.  

b) (        ) As adições presentes, ou não, no cimento e à sua resistência mínima aos 
28 dias.  

c) (        ) Á sua resistência máxima aos 28 dias e às adições presentes no cimento.  
d) (         ) Ás adições presentes no cimento e à sua resistência máxima aos 28 dias.  
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Questão 19 
Suponha que o 8º slide de uma apresentação MS PowerPoint 2010, composta por 25 
slides, esteja sendo editado. Após completar a formatação de uma caixa de texto, o usuário 
resolveu iniciar a apresentação dos slides para que ele pudesse avaliar o resultado do seu 
trabalho. Nas condições descritas acima, o slide que será apresentado após a execução do 
comando SHIFT F5 será o 
a) 1º 
b) 7º 
c) 8º 
d) 9º 
 
Questão 20 
No Microsoft Word 2010 em português, para que se possa selecionar todo o texto 
digitado, podemos usar um atalho de teclado que é o:  
a)  Ctrl + U  
b)  Ctrl + H  
c)  Ctrl + Z 
d)  Ctrl + T 
 
Questão 21 
Observe a planilha a seguir, sendo editada no MS-Excel 2010, em sua configuração 
padrão. 

 
Assinale a alternativa que contém o valor exibido na célula C3, após ser preenchida com 
a fórmula = MÉDIA(A1;B3) 
a) 3,5 
b) 4 
c) 4,5 
d) 5 


