
AVALIAÇÃO UNIFICADA 2018 
Engenharia Civil – 8ª. período 

 

 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
INSTRUÇÕES 

 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 

RESPOSTA. 

 Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha 

de respostas a alternativa que julgar correta. 

 Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e 

Códigos Jurídicos. 

 O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 

 Tempo máximo para entrega da prova: 3 horas 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 

 
CURSO/PERIODO 
 
ENGENHARIA CIVIL - 8º PERÍODO - DATA: 09/04/2018 
 
  



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2018 
Engenharia Civil – 8ª. período 

 
GABARITO RASCUNHO  

  
01  A  B  C  D  

02  A  B  C  D  

03  A  B  C  D  

04  A  B  C  D  

05  A  B  C  D  

06  A  B  C  D  

07  A  B  C  D  

08  A  B  C  D  

09  A  B  C  D  

10  A  B  C  D  

11  A  B  C  D  

12  A  B  C  D  

13  A  B  C  D  

14  A  B  C  D  

15  A  B  C  D  

16  A  B  C  D  

17  A  B  C  D  

18  A  B  C  D  

19  A  B  C  D  

20  A  B  C  D  

21  A  B  C  D  

22  A  B  C  D  

23  A  B  C  D  

24  A  B  C  D  

 
  



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2018 
Engenharia Civil – 8ª. período 

 
Disciplina: Tratamento de Água 
Prof: Dr. Marcelo Jacomini Moreira da Silva 

 
Questão 01 
A qualidade da água está, historicamente, ligada a presença de sólidos e nos últimos cem 
anos também a presença de substancias dissolvidas. Os contaminantes presentes na fase 
líquida podem ser classificados como apresenta a Figura. 

 
As caixas com as letras A, B e C representam respectivamente: 
a) Sól. Susp. Totais Inorgânicos, Sólidos Dissolvidos Sintéticos, Sólidos Dissolvidos 
b) Sólidos Dissolvidos Sintéticos, Sólidos Dissolvidos, Sól. Susp. Totais Inorgânicos 
c) Sólidos Dissolvidos, Sól. Susp. Totais Inorgânicos, Sólidos Dissolvidos Sintéticos 
d) Sólidos Dissolvidos, Sólidos Dissolvidos Sintéticos, Sól. Susp. Totais Inorgânicos, 

 
 
 
 
Questão 02 
A figura ao lado ilustra o processo de 
floculação. 
É correto afirmar que: 

 
a) Do ponto de vista físico, o processo de floculação é responsável pela desestabilização 

das partículas coloidais, 
b) Para que a separação das partículas coloidais por processos de separação sólido-

líquido ocorra de maneira satisfatória, é necessário garantir que a dimensão física dos 
flocos alcance um valor adequado, 

c) Não é importante para o processo de floculação transcorrer de maneira satisfatória, a 
desestabilização das partículas coloidais mediante uma correta operação do processo 
de coagulação 

d) Quando a água coagulada é submetida ao processo de floculação, tem-se uma 
alteração na distribuição granulométrica das partículas coloidais, ocorrendo a 
diminuição de seu diâmetro médio e o aumento de sua concentração 
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Questão 03 
O tratamento de água gera resíduos sólidos, principalmente do decantadores e filtros, que 
devem ter sua destinação adequada para evitar danos ambientais. Sobre este tópico é 
correto afirmar: 
a) Em razão de sua baixa concentração de sólidos em suspensão totais e considerando 

que seu consumo se situa entre 2% e 5% do volume de água bruta aduzido por dia, 
não justifica-se, sempre que possível, o reaproveitamento da água de lavagem dos 
filtros pelo processo de tratamento 

b) No Brasil, existem inúmeras ETAs construídas antes da década de 1990, sem 
sistemas de tratamento da fase sólida 

c) Os adensadores por gravidade são geralmente de geometria circular e dotados de 
sistemas de remoção eletrostática de lodos com operação relativamente simples 

d) Para que o lodo produzido em unidades de separação sólido-líquido possa ser 
adensado com eficiência, é necessário seu precondicionamento com sais inorganicos 

 
Disciplina: Instalações Hidrosanitárias 
Prof: Dr. Marcelo Jacomini Moreira da Silva 
 
Questão 04 
Nas instalações prediais de água fria, as tubulações devem ser dimensionadas de modo 
que a velocidade da água em qualquer trecho da tubulação não atinja valores acima de: 

a) 1,5 m/s 
b) 2,0 m/s. 
c) 3,0 m/s. 
d) 3,5 m/s. 
 

Questão 05 
O projeto da caixa d’água de um edifício com 20 apartamentos previu a ocupação de 
6 pessoas por apartamento e consumo médio diário de água de 250 litros por pessoa. 
Se a área da seção transversal da tubulação de abastecimento da caixa d’água for de 
10 cm2, o tempo mínimo, em segundos, para abastecer o consumo diário é: DICA (Q 
= VA e Q = Volume/Tempo) 

 
A) 10 
B) 100 
C) 1.000 
D) 10.000 

 
Questão 06 
Um dos dispositivos utilizados em instalações hidráulicas de água fria, constitui-se de 
uma tubulação horizontal derivada do reservatório e destinada a alimentar as colunas de 
distribuição. Este dispositivo é denominado: 

 
A) Alimentador Predial 
B) Sub-Ramal 
C) Tubo de Ventilação 
D) Colar ou Barrilete  
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Disciplina: Saneamento 
Profª: MSc. Camila Fernandes Ferreira Aparecido 

 
 
Questão 07 
Existe vários de tipos de esgotamento, sendo uns mais eficientes e outros mais baratos na 
instalação. Marque V para verdadeiro e F para as falsas sobre o assunto de sistemas de 
esgotamento. (2,0) 
a) Sistema unitário ou combinado possui custos mais elevados iniciais. 
b) O sistema separador possui maiores dimensões nas canalizações de coleta e 
afastamento das águas residuárias.  
c) No sistema separador há extravasamento dos esgotos no período de chuva intensa, 
devido suas canalizações possuírem menor dimensões. 
d) No sistema unitário há mau cheiro nas bocas de lobo e demais pontos do sistema. 
e) Sistema unitário ocorre riscos de refluxo do esgoto sanitário para o interior das 
residências, por ocasião de cheias. 

A) V F F V V,  B) F F F V V,   C) F F F F V,   D) V V V F V 
 
Questão 08 

Para o cálculo de quantidade de esgoto sanitário que uma população produz, é 
realizado através do estudo do consumo per capita de água, os fatores interferem no 
consumo, exceto: 

a) Hábitos de higiene e culturais, temperatura média da região. 
b) Equipamentos hidráulico-sanitário. 
c) Intensidade e tipo de comércio, regularidade de abastecimento. 
d) Valor da tarifa, sistema de esgotamento.  

 
Questão 09 

Os diversos componentes presentes na água, e que alteram o seu grau de pureza, 
podem ser retratados, de maneira ampla e simplificada, em termos das suas características 
físicas, químicas e biológicas. Sobre os fundamentos biológicos da água, podemos 
afirmar que: 

a) Os sólidos voláteis representam, portanto uma estimativa da matéria orgânica nos 
sólidos, ao passo que os sólidos não voláteis (fixos ou inertes) representam a 
matéria inorgânica ou mineral. 

b) Os diversos componentes presentes na água, e que alteram o seu grau de pureza, 
podem ser retratados, de maneira ampla e simplificados, em termos das suas 
características biológicas. 

c) Todos os contaminantes da água contribuem para a carga de sólidos. 
d) A classificação pelas características físicas são feitas pelos sólidos em suspensão 

e sólidos dissolvidos. 
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Disciplina: Aeroportos, portos e vias navegáveis 
Prof. Esp. Paulo Julio de Freitas 

Questão 10 
A navegação marítima se destaca por suas vantagens comparadas a outros modais de 
transporte. Os principais problemas enfrentados pelo setor portuários brasileiro são 
EXCETO: 
 
a) (    )  Devido a forma menos afilada das embarcações marítimas, há exigência de 
grandes profundidades dos mares para que ocorra o transporte nessa modalidade. 
b) (    )  Falta de terminais multimodais com acessos rodoviários, ferroviários, 
hidroviário, dutoviário. 
c) (    )  Alto tempo de espera de navios para carga e descarga nos portos.  
d) (    )  Baixa disponibilidade de terminais marítimos especializados. 
 
Questão 11 
Sobre os diferentes tipos de modais de transporte, suas maiores potencialidades e cargas 
típicas considerem as afirmações a seguir e relacione sua ordem respectivamente: 
I- Transporte voltado ao deslocamento de grandes volumes de mercadorias em longas 

distâncias e velocidades razoáveis. Suas cargas típicas são aquelas com grande 
massa, grande volume e baixo valor unitário. 

II- Transporte com maior rendimento energético, menor poluição e maior eficiência em 
grandes distâncias. Suas cargas típicas são aquelas com grande massa, grande 
volume e baixo valor unitário. 

III- Transporte com maior rapidez, conforto e segurança. Suas cargas típicas são aquelas 
com grande valor unitário, pequeno volume e pequena massa. 

IV- Transporte com maior mobilidade, porta-a-porta, economicamente viável até a 
distância de 150 km. Suas cargas típicas são aquelas com grande volume, grande 
massa. 

As proposições acima representam, respectivamente, as descrições dos transportes: 
a) (    )  Rodoviário; Ferroviário; Aeroviário; Hidroviário. 
b) (    )  Hidroviário; Ferroviário; Rodoviário; Aeroviário. 
c) (    )  Ferroviário; Hidroviário; Aeroviário; Rodoviário. 
d) (    )  Rodoviário; Hidroviário; Ferroviário; Aeroviário.  
 
Questão 12 
Analise as seguintes afirmativas: 
I) Transporte marítimo de longo curso ocorre quando a carga é transportada entre portos 

costeiros do mesmo país com distância acima de 500 km. 
II) Embarcação tipo da hidrovia é uma abstração que reúne as características da 

embarcação que mais utiliza a hidrovia, com ela é projetada as medidas para o uso, 
tais são: comprimento, boca e calado. 

III) Operações com navios: Os custos do transporte são influenciados por diversas 
características, tais como: tipo da carga, peso e volume; fragilidade; embalagem; 
valor; distância e localização dos pontos de embarque e desembarque. 

IV) Carga a Granel: pode ser sólido ou líquido, são embarcada e transportada sem 
acondicionamento: petróleo, minérios, trigo, grãos,... 

Está correto o que se afirma APENAS em: 
a) I e II. 
b) II e IV. 
c) I e III. 
d) III e IV.  
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Disciplina: Estradas e Pavimentação 
Profª: Mônica Fernandes Ferreira 

 
Questão 13 
 
Pavimentar uma via de circulação de veículos é obra civil que enseja, antes de tudo, a 
melhoria operacional para o tráfego, qual das alternativas não visa melhorar o tráfego? 
 

a) Pavimentar é criar superfícies mais regulares, garantindo melhor conforto no 
deslocamento do veículo; 

b) Pavimentar é fazer superfície mais ruidosa, garantindo melhor conforto ambiental 
em vias urbanas e rurais; 

c) Criar superfície mais aderente, garantindo mais segurança em condições de pista 
úmida ou molhada; 

d) Pavimentar também tem o objetivo imediato na escolha e seleção de tipos de 
pavimento a serem empregados em determinada obra e, por consequência, dos 
materiais a serem aplicados é a minimização de custos; 

 
 
Questão 14 
 
O que se pode dizer sobre as camadas dos pavimentos? Exceto: 
 

a) O pavimento é uma estrutura perene, composta por camadas sobrepostas de 
diferentes materiais compactados a partir do subleito do corpo estradal; 

b) A estrutura do pavimento é concebida em seu sentido puramente estrutural, para 
receber e transmitir esforços de maneira a aliviar pressões sobre as camadas 
inferiores; 

c) As cargas são transmitidas à fundação de forma aliviada e também criteriosa; 
d) Cada camada do pavimento possui uma ou mais funções específicas; 

 
 

Questão 15 
 
Como são classificados os agregados? 
 

a) Natural, Artificial, e Reciclados. 
b) Natural, Tamanho, e quanto à distribuição dos grãos. 
c) Natureza, Tamanho, e quanto à distribuição dos grãos. 
d) Natureza, Artificial, e Reciclados. 
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Disciplina: Concreto I 
Profᴼ.: Esp. João Divino dos santos Silva 

 
Calcular uma laje com carga distribuída, retangular, isolada com as seguintes medidas: 
Lx=4,5 metros e Ly=3,15 metros, concreto de 25 Mpa, considerar massa especifica do 
concreto armado de 25 KN/m3, espessura da laje h=12 cm, com as seguintes cargas de 
revestimento: (piso=0,66 KN/m2, regularização do piso=0,53 KN/m2, reboco=0,31 
KN/m2  e carga acidental=1,5 KN/m2). Sendo:  Wc=7,00,  mx=44,00,  my=74,00  
mxy=48,00,  Rx=315  e  Ry=265. 
 
Questão 16 
Calcular o momento no centro da laje. 

a) (       ) Mx=2,62 KNm/m e My= 6,10 KNm/m 
b) (       ) Mx=1,99 KNm/m e My= 3,07 KNm/m  
c)   (       ) Mx=3,65 KNm/m e My= 5,10 KNm/m  
d)   (       ) Mx=2,62 KNm/m e My= 4,41 KNm/m  

 
Questão 17 
Calcular o momento torçor nos cantos da laje.  

a) (       ) Mxy=2,86 KNm/m  
b) (       ) Mxy=3,65 KNm/m   
c) (       ) Mxy=1,65 KNm/m   
d) (       ) Mxy=3,79 KNm/m  

 
 
Questão 18 
Calcular as reações de apoio.  

a) (       ) Rx=5,20 KNm/m e Ry=2,50 KNm/m 
b) (       ) Rx=2,50 KNm/m e Ry=4,88 KNm/m   
c) (       ) Rx=5,95 KNm/m e Ry=5,01KNm/m   
d) (       ) Rx=4,55 KNm/m e Ry=3,95KNm/m 
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Disciplina: Estruturas de Aço 
Profᴼ.: Esp. Teofanes Stacciarini 
 
ATENÇÂO. As questões 19 e 20 referem-se às mesmas figuras. 
 
Questão 19 
A imagem abaixo representa uma coluna de secção circular soldada em uma base 
quadrada com nervuras de reforço, presa ao solo por quatro chumbadores “J”, 
confeccionados em aço ASTM 1040 (limite de escoamento 300 MPa) e diâmetro de 3/4” 
(três quartos de polegada). 

  
 
Calcule a carga de tração máxima admissível em cada chumbador, considerando as 
informações contidas na tabela E.7. 
 
a) 105,2 kN 
b) 855 kN 
c) 10.526 N 
d) 85,5 kN 
 
 
 
Questão 20 
Considerando que o conjunto de chumbadores acima deve também suportar esforços 
cortantes, calcule qual a força máxima admissível aplicada perpendicularmente na 
coluna. 
 
a) 51,3 kN 
b) 205.2 kN 
c) 855 kN 
d) 12.825 N 
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Questão 21 
Considerando o esquema estático abaixo, e lembrando que a recomendação da NBR 8800 
para deslocamentos máximos de flecha para essa montagem é de L/200, escolha qual o 
perfil mais adequado para suportar uma carga P = 4,8 kN e comprimento L = 10 m. 
(Adote 20.000.000 N/cm² para o módulo de elasticidade e despreze o peso próprio da 
estrutura). 

 
 
 
a) W 150 x 13,0 
b) W 150 x 18,0 
c) W 150 x 22,5 (H) 
d) W 150 x 24,0 
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Disciplina: Engenharia de Tráfego 
Profª: Mônica Fernandes Ferreira 

 
Questão 22 
A engenharia de tráfego visa proporcionar a movimentação segura, eficiente e 
conveniente de pessoas e mercadorias, assim qual alternativa abaixo pontua elementos da 
engenharia de tráfego para o estudo das características do tráfego? 
 

a) Leis e normas; tipo de sinalização; regulamentação da operação; 
b) Estudo da velocidade, tempo de viagens e atrasos; estacionamento; usuário da via; 
c) Estudo de técnicas usadas para a compreensão dos planos de transporte; 
d) Projeto de vias e interseções, estacionamentos e terminais; 

 
 

Questão 23 
Um engenheiro civil que faz parte de uma equipe que está elaborando um loteamento 
precisa saber qual será o raio de giro mínimo que será necessário para os cruzamentos 
deste loteamento residencial. Sendo velocidade permitida de 30 Km/h, nestas curvas não 
terão superelevação, assim qual será o raio desta curva? Para valor de “f”: p/ interseções: 
0,32 p/ 24Km/h e 0,40 p/ 64 Km/h; p/ rodovias: 0,16 p/ 48 Km/h e 0,11 p/ 128 Km/h. 
Fórmula: R = V2/15(e + f) 
 

a) R = 72,31 metros; 
b) R = 17,63 pés; 
c) R = 22,04 metros; 
d) R = 57,85 pés; 

 
Questão 24 
 
Conforme a classificação funcional das vias urbanas (dentro da ABNT), qual alternativa 
incorreta? 
 

a) Vias expressas são ligações rápidas em escala metropolitana; 
b) Vias arteriais são vias de passagem permanentes; 
c) Vias coletoras são ligações em escala de bairros, trânsito de passagem e local 

equilibrados; 
d) Vias locais são vias residenciais, com trânsito de passagem exclusivo e 

permanente;  
 
 


