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Disciplina: Cálculo Numérico 
Prof: Esp. Paulo Julio de Freitas 
 
Questão 01  

Abaixo apresentamos quatro números em suas representações binárias.  
1= 10011  
2= 11010 
3= 01111 
4= 10101 
 
Assinale a alternativa que apresenta o somatório dos 4 números acima convertidos para 
o formato decimal. 
a)(   ) 103 
b)(   ) 81 
c)(   ) 111 
d)(   ) 97 
 
Questão 2 
Analise as seguintes afirmativas: 
I. Considere três números inteiros X, Y e Z, onde a representação binária de X é 1011001 
e a representação decimal de Y é 49. Sabendo-se que Z = X - Y. O valor da representação 
binária de Z é 101000. 

II. Adicione 11,31 e 0,673 em uma máquina com mantissa t=3 e base 10. O resultado da 
soma com truncamento é 0,119x102. 

III. Tomando o sistema de ponto flutuante F(10; 3; -3; 3), a representação do número  
12,345 neste sistema é 0,123x10¹. 

IV. Seja S o resultado da soma dos números binários X e Y, onde: X=110111; Y=101101. 
O valor de S em decimal é 100. 

As assertivas corretas são: 
a)(   ) Apenas as assertivas I, II e IV  estão corretas. 
b)(   ) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c)(   ) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
d)(   ) Todas as assertivas estão corretas. 
 
Questão 3 
 
Considerando o valor exato de uma operação sendo 16478. Em uma máquina com 
mantissa t = 3, usando arredondamento. Determine o valor do Erro Absoluto (Ea): 
  
a)(   ) Ea: 0,80x10². 
b)(   ) Ea: 0,30x10². 
c)(   ) Ea: 0,78x10². 
d)(   ) Ea: 0,22x10². 
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Disciplina: Conforto do Ambiente Construído 
Profª: Luciana Almeida de Freitas Araújo 
 
Questão 04 
 
A Arquitetura Bioclimática reúne estratégias de projeto para reduzir o consumo de 
energia de uma edificação, utilizando dados microclimáticos do sítio como base. 
Em geral, são duas as maneiras de melhorar o desempenho energético de um 
edifício: através do aproveitamento das características favoráveis do sítio e da 
proteção contra os aspectos desfavoráveis.  
No contexto da Arquitetura Bioclimática, é correto afirmar que:  
 
a) para as estações quentes, as janelas de uma edificação devem estar localizadas 
na direção contrária do vento dominante favorável;  
b) a ventilação natural deve ser constante nos climas quente-úmidos, a fim de dar 
conforto ao usuário do edifício, manter a qualidade do ar e resfriar as superfícies 
interiores do local, durante o período quente;  
c) a temperatura de uma superfície exposta à radiação intensa geralmente é menor 
do que a do ar. Portanto, nos climas quente-úmidos, o efeito da convecção em 
superfícies expostas à radiação não é desejável, porque o movimento do ar tende a 
esfriá-las por evaporação;  
d) a orientação na implantação de um edifício em função da radiação solar perde 
sua importância para locais com alta latitude;  

 
Questão 05 
 Além de contribuírem para o bem-estar psicológico e físico dos cidadãos e de reduzir a 
poluição, a arborização urbana contribui sobremaneira para a melhoria de outros 
aspectos da cidade, que por vezes podem passar desapercebidos. Considere uma cidade 
hipotética onde a prefeitura decidiu criar parques próximos à área urbana. Passados 
alguns anos, como era de se esperar, houve uma melhoria nos indicadores de poluição 
da cidade. Entretanto, percebeu-se também uma redução do consumo de energia elétrica 
nos domicílios.  
Um dos motivos pelos quais a arborização urbana pode ter contribuído para a redução 
do consumo de energia elétrica da cidade pode ser:  
 
a) as árvores melhoraram o conforto térmico da cidade, e por sua vez, reduziram a 

necessidade do gasto com energia para a climatização dos ambientes das edificações; 
b) a desapropriação realizada para o plantio das árvores reduziu o número de residências 

da cidade, diminuindo o consumo de energia; 
c) a liberação do gás carbônico no processo de respiração das árvores ameniza a 

temperatura, reduzindo o gasto com refrigeração;  
d) a desvalorização da área arborizada, que passou a ser ocupada por habitantes com 

menor poder aquisitivo, com perfil de consumo de energia menor; 
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Questão 06 
Considere os esquemas abaixo representados em planta 

 

 
Os esquemas 1 e 2 representam uma pequena construção térrea com 3 cômodos em 
distintas situações de implantação, edificada em localidade com clima tropical úmido. 
Com relação à orientação das construções ao sol e ao vento é correto afirmar que: 

 
a) o Esquema 1 resulta em superaquecimento nas manhãs e tardes, enquanto o Esquema 

2 resulta em proteção da radiação solar, com prejuízo da ventilação natural. 

b) o Esquema 1 resulta em proteção da radiação solar, sem prejuízo da ventilação 
natural, enquanto o Esquema 2 resulta em superaquecimento nas manhãs e 
tardes. 

c) o Esquema 1 resulta em superaquecimento nas manhãs e tardes, enquanto o 
Esquema 2 resulta em proteção da radiação solar, sem prejuízo da ventilação 
natural. 

d) o Esquema 1 resulta em proteção da radiação solar, com prejuízo da ventilação 
natural, enquanto o Esquema 2 resulta em superaquecimento nas manhãs e 
tardes. 

  



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2018 
ENGENHARIA CIVIL/ 5º PERÍODO 

 
 
Disciplina: Resistência dos Materiais II 
Profº Esp. Marcos Paulo Segantini dos Santos 

 
Questão 07 
Um engenheiro civil foi contratado para dimensionar uma viga, na qual sua seção 
transversal possui formato T, conforme figura abaixo: 

 
 
Em seu processo de dimensionamento, uma de suas grandezas a ser calculada é o centro 
de gravidade. Assinale a alternativa que representa respectivamente o ZCG e o YCG: 

a) (    ) 10,00cm; 7,50cm 
b) (    ) 20,00cm; 13,50cm 
c) (    ) 10,00cm; 13,75cm 
d) (    ) 10,00cm; 15,00cm 

 
Questão 08 
O momento de inércia de área ou momento de segunda ordem de área é uma grandeza 
fundamental para o dimensionamento e estudo de vigas e pilares. Assinale a alternativa 
que justifica a importância do momento de inércia de área na engenharia civil: 

a) (   ) quanto maior o momento de inércia de uma seção, menor é sua resistência 
mecânica à deformação; 
b) (    ) quanto maior o momento de inércia de uma seção, maior a facilidade para 
rotacioná-la. 
c) (    ) quanto maior o momento de inércia de uma seção, menor a facilidade para 
rotacioná-la. 
d) (    ) quanto maior o momento de inércia de uma seção, maior é sua resistência 
mecânica à deformação. 
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Questão 09 
Durante o dimensionamento de uma viga com seção transversal em formato de T, 
conforme figura abaixo, um engenheiro foi obrigado a calcular o momento de inércia de 
segunda ordem de área. 

 
Considere as seguintes dimensões: b=12cm; h=100cm; m=120cm e a=10cm. Assinale 
a alternativa que representa o momento de inércia em relação ao eixo x: 
a) (    ) 1.454.400cm4 
b) (    ) 1.010.000cm4 
c) (    ) 1.000.000cm4 
d) (    ) 1.000.000cm4 
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Disciplina: Mecânica dos Solos  
Prof.: José Antônio Vieira Lima 
 
Questão 10 
O número adimensional resultante da relação entre o volume de vazios (água + ar no 
solo) e o volume de solo seco é denominado de: 

 
A)  umidade. 
B) porosidade. 
C) índice de vazios.  
D) peso específico do solo. 
 
 
 
 
 
 

Questão 11 
À amostra de um solo que possuía um teor de umidade de 25% adicionou-se água de 
tal forma que o teor de umidade passou para 30%. O acréscimo de peso da amostra 
sobre a massa inicial, em porcentagem, é: 

 
a) 12 
b) 4 
c) 8 
d) 5 
 
 
 
 

Questão 12 

Uma amostra de solo de 2.000 gramas, com volume de 1.000 centímetros cúbicos, após 

a secagem em estufa apresentou massa de 1.600 gramas. Assinale a alternativa que 

apresenta o teor de umidade desse solo: 

 
a) 0,10 
b) 0,20  
c) 0,25  
d) 0,40 
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Disciplina: Tecnologia da Construção II 
Profᴼ.: Esp. João Divino dos santos Silva 

 
Questão 13 
A tabela a seguir apresenta uma composição para execução de alvenaria de vedação com 
tijolo comum.  

 
Considere as seguintes informações: 
 

  Cimento: R$ 20,00 / saco 50 kg  

 Areia: R$ 150,00 / caminhão com 5,00 m³  

 Cal hidratada: R$ 12,00 / saco de 20 kg  

 Tijolo cerâmico comum 5x10x20 cm: R$ 250,00 / milheiro  

 Tijolo cerâmico comum 10x10x20 cm: R$ 0,30 / unidade  

 Pedreiro: R$ 12,00 / h (encargos sociais inclusos)  

 Servente: R$ 8,00 / h (encargos sociais inclusos)  

 BDI: 30%  
 
Com base nestas informações, o preço unitário da composição disposta na tabela 
(considerando o BDI) é de, aproximadamente 

a) (       ) R$ 554,00.  

b) (       ) R$ 720,00.  

c) (       ) R$ 635,00.  

d) (       ) R$ 822,00.  
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Questão 14 
Na concretagem de vigas de uma obra, foi fornecido para o responsável técnico o traço 
unitário, em massa, do concreto a ser utilizado e as respectivas características físicas dos 
materiais, conforme dados a seguir.  
 

Características Físicas dos Materiais 

Material 
Massa 

Específica 
(kg/dm³) 

Massa Unitária 
(kg/dm³) 

Cimento 3,1 1,2 
Areia 2,65 1,47 
Brita 2,7 1,5 

 
Considerando que os agregados estão totalmente secos e com base nas informações 
fornecidas, a quantidade de cimento necessária para confeccionar 3 m³ de concreto, em 
sacos de 50 kg, é de aproximadamente 

 

a) (         ) 23.  

b) (         ) 35.  

c) (         ) 20.  

d) (         ) 28.  
 
Questão 15 
Na construção civil, o sistema construtivo estruturado em perfis leves de aço e 
subsistemas industrializados que trabalham em conjunto, de modo a garantir os 
requisitos de funcionamento de uma edificação é denominado de  
 

a) (        ) Concreto autoadensável.  

b) (        ) Steel framing.  

c) (        ) Alvenaria portante.  

d) (        ) Wood framing.  
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Disciplina: Fenômenos de transportes 
Profo: Dr. Lincon Zadorosny 
 
Questão 016 
A figura ao lado apresenta o perfil de 
uma comporta CIRCULAR com água 
(ρ=1000 kg/m3) em ambos os lados, mas 
com diferentes alturas. Como pode ser 
observado na figura, o diâmetro da 
comporta é 1,3m resultando em uma área 
de aproximadamente 1,3m2.  
 
Sendo g=10m/s2, e sabendo que a força 
resultante sobre a comporta é a diferença 
entre as forças em cada um dos lados, 
pode-se concluir que a força resultante 
vale: 

a) 10 kN 
b) 11 kN 
c) 12 kN 
d) 13 kN 

 

 
Questão 17 

O combustível de Jatos, comumente chamado de querosene de aviação, JET-A ou JET-
A1, é um combustível sem chumbo ou parafina produzido seguindo rigidamente 
especificações internacionais. Nele alguns aditivos são misturados como: antioxidantes, 
produzidos a partir de fenóis alcalinos e que impedem que o combustível “cole”; agentes 
antiestáticos, para dissipar a eletricidade estática e prevenir faíscas; inibidores de corrosão 
e inibidor de congelamento. Todos esses produtos fazem com que o combustível 
apresente uma massa específica da ordem de 0,8 kg/L. Supondo uma aeronave de porte 
médio, cuja largura das asas é de 2 m e sua altura é desprezível, atinja uma aceleração de 
50 m/s2 durante a decolagem. Neste contexto, o aumento de pressão (ΔP) causado pelo 
combustível entre a parte frontal e a parte traseira da asa será de: 

a) 40 kPa 
b) 60 kPa 
c) 80 kPa 
d) 100 kPa 

 
Questão 18 
Uma das formas de diminuir o atrito melhorando a eficiência e rendimento de 
engrenagens e sistemas com pistões é a adição de um fluido entre as placas deslizantes. 
Suponha então que uma placa desliza sobre a outra com velocidade (v) de 5m/s após 
sofrer uma força de 10N. A distância (e) entre as placas é 10mm, e está totalmente 
preenchida com um fluido. Se a área da placa é 2m2, e mesmo com a alta distância a 
relação τ=μv/e, onde τ é a tensão de cisalhamento e μ é a viscosidade dinâmica, pode ser 
usada, a viscosidade do fluido é: 

a) 10-1 Pa.s 

b) 10-2 Pa.s 

c) 10-3 Pa.s 

d) 10-4 Pa.s 


