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Disciplina: Cálculo II 
Prof: Onivaldo Batista 
 
Questão 1 

Resolvendo a ∫
( )

𝑑𝑥, pelo método da substituição ou mudança de variável temos: 

a) + 𝑐 

b) + 𝑐 

c) + 𝑐 

d) + 𝑐 

 

 

 

Questão 2 

Resolvendo a ∫ 𝑑𝑥, pelo método da substituição ou mudança de variável temos: 

a) ln(4 + 3𝑥) + 𝑐 

b) ln(4 − 3𝑥) + 𝑐 

c) ln(4 + 3𝑥) + 𝑐 

d) ln(−4 + 3𝑥) + 𝑐 

 

 

 

Questão 3 

Resolvendo a ∫
√

𝑑𝑥, pelo método da substituição ou mudança de variável temos: 

a)
√

 + c 

b) 
√

 + c 

c) 
√

 + c 

d) 
√

 + c 
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Disciplina: Estudos Sócio-antropológicos 
Profª: André S. Baldan 

 
Questão 04 (UEL – 2003)  
O etnocentrismo pode ser definido como uma “atitude emocionalmente condicionada que 
leva a considerar e julgar sociedades culturalmente diversas com critérios fornecidos pela 
própria cultura. Assim, compreende-se a tendência para menosprezar ou odiar culturas 
cujos padrões se afastam ou divergem dos da cultura do observador que exterioriza a 
atitude etnocêntrica. (...) Preconceito racial, nacionalismo, preconceito de classe ou de 
profissão, intolerância religiosa são algumas formas de etnocentrismo”. (WILLEMS, E. 
Dicionário de Sociologia. Porto Alegre: Editora Globo, 1970. p. 125.)  
 
Com base no texto, assinale a alternativa cujo discurso revela uma atitude etnocêntrica:  
a) A existência de culturas subdesenvolvidas relaciona-se à presença, em sua formação, 
de etnias de tipo incivilizado.  
b) Os povos indígenas possuem um acúmulo de saberes que podem influenciar as formas 
de conhecimentos ocidentais.  
c) Os critérios de julgamento das culturas diferentes devem primar pela tolerância e pela 
compreensão dos valores, da lógica e da dinâmica própria a cada uma delas. 
d) As culturas podem conviver de forma democrática, dada a inexistência de relações de 
superioridade e inferioridade entre as mesmas.  
 
Questão 05 (UFUB) 
O fato de o homem ver o mundo através de sua cultura tem como conseqüência a 
propensão para considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. Essa 
tendência se denomina: 
a) egocentrismo. 
b) heliocentrismo. 
c) heterocentrismo. 
d) etnocentrismo. 
 
Questão 06 (UEL – 2007)  
“Enunciado de maneira menos formal, etnocentrismo é o hábito de cada grupo de tomar 
como certa a superioridade de sua cultura”. “Todas as sociedades conhecidas são 
etnocêntricas”. “A maioria dos grupos, senão todos, dentro de uma sociedade, também é 
etnocêntrica”. “Embora o etnocentrismo seja parcialmente uma questão de hábito é 
também um produto de cultivo deliberado e inconsciente. A tal ponto somos treinados 
para sermos etnocêntricos que dificilmente qualquer pessoa consegue deixar de sê-lo”. 
Fonte: HORTON, P. B. & HUNT, C. L. Sociologia. Tradução de Auriphebo Berrance 
Simões. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1982. p. 46-47. 
 
Com base nessas informações e nos conhecimentos sobre o tema, considera-se 
etnocêntrica a seguinte alternativa: 
a) O crescimento do PIB argentino tem sido muito superior ao do brasileiro nos últimos 
quatro anos. 
b) A raça ariana é superior. 
c) A produtividade da mão-de-obra haitiana é inferior à da chilena. 
d) Não gosto de música sertaneja. 
  



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2019 
CURSO: ENGENHARIA CIVIL  /  3º PERÍODO 

 
 
Disciplina: Topografia  
Prof: João Divino dos Santos Silva 

 
Questão 07 
Utilizando a Fórmula de Heron, calcule a área de um triângulo com as seguintes 
medidas: 40 metros, 30 metros e 20 metros. 

 
 

a)  (      ) A= 650,58 m2. 

b) (       ) A= 420,60 m2.  

c) (       ) A= 547,72 m2.  

d) (       ) A= 820,33 m2.   
 
 
Questão 08 
Transforme os seguintes azimutes em rumos: (45° 00' 00"), (115° 00' 00") e (190° 00' 
00"). 
 

a) (         ) (25° 00' 00" NE), (65° 00' 00" SE), (10° 00' 00" SW). 

b) (         ) (25° 00' 00" NE), (65° 00' 00" SE), (10° 00' 00" NW).  

c) (         ) (25° 00' 00" NW), (65° 00' 00" NE), (10° 00' 00" NW).   

d) (         ) (25° 00' 00" NE), (65° 00' 00" NE), (10° 00' 00" NE).  
 
Questão 09 
Transforme os seguintes rumos em azimutes:  
0° 10' 15" NW, 15° 10' 00" SW e 89° 59' 59" NE  
 

a) (        ) (359° 00' 45" ), (195° 00' 00") e (89° 59' 59"). 

b) (        ) (359° 49' 45" ), (185° 10' 00") e (89° 59' 59"). 

c) (        ) (259° 49' 45" ), (195° 10' 00") e (89° 59' 59"). 

d) (        ) (359° 49' 45" ), (195° 10' 00") e (89° 59' 59"). 
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Disciplina: Probabilidade e Estatística 
Prof: Esp. Teofanes Stacciarini 

Utilize a distribuição abaixo, resultante da pesagem de alunos de uma classe do ensino 
fundamental, para responder as questões 10 e 11 
 

PESOS (Kg) FREQUÊNCIA 
42 ├  44 22 

44 ├  46 24 

46 ├  48 56 

48 ├  50 59 

50 ├  52 25 

 
Questão 10 
Avalie agora as afirmações de 1 a 12 e escolha a alternativa que possui a combinação 
apenas com as sentenças verdadeiras:  

 
1.   Nesta distribuição, o intervalo usado é aberto à esquerda; 
2.   Nesta distribuição, o intervalo usado é fechado à esquerda; 
3.   Nesta distribuição, o intervalo usado é aberto à esquerda e à direita; 
4.   Nesta distribuição, o intervalo usado é fechado à esquerda e à direita; 
5.   Nesta distribuição os pontos médios são 42, 44, 46, 48, 50; 
6.   Nesta distribuição os pontos médios são 44, 46, 48, 50, 52; 
7.   Nesta distribuição os pontos médios são 43, 45, 47, 49, 51; 
8.   Nesta distribuição os pontos médios são 22, 24, 56, 59, 25; 
9.   Nesta distribuição a amplitude total do fenômeno estudado é 42; 
10. Nesta distribuição a amplitude total do fenômeno estudado é 2; 
11. Nesta distribuição a amplitude total do fenômeno estudado é 10; 
12. Nesta distribuição a amplitude total do fenômeno estudado é 52. 

 
a) 1, 7, 10 
b) 3, 8, 12 
c) 4, 5, 9 
d) 2, 7, 11 

 
Questão 11 
A média da distribuição é: 

a) 37,2 
b) 46 
c) 47,4 
d) 59 
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Questão 12 
Com base no gráfico abaixo, é possível concluir corretamente que em Florianópolis: 

 
a) Abril e agosto são os meses mais secos do ano; 
b) As chuvas mais intensas ocorrem nos meses de abril e agosto; 
c) O período compreendido entre os meses de maio e julho tem uma média de 

precipitação pluviométrica superior a 300 mm; 
d) O mês de dezembro foi o mês mais chuvoso dos últimos vinte e cinco anos. 

 
Disciplina: Física Geral e Experimental II 
Prof: Lincon Zadorosny 
 
Questão 13 
Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover uma 
escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. Cinco trabalhadores 
amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima, sem sucesso. Se a piscina for 
preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura, pois 
a: 
a) água exercerá uma força na escultura para baixo, e esta passará a receber uma força 

ascendente do piso da piscina. Esta força ajudará a anular a ação da força peso na 
escultura. 

b) escultura flutuará. Dessa forma, os homens não precisarão fazer força para remover 
a escultura do fundo. 

c) água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume, e para cima. Esta 
força se somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força 
ascendente maior que o peso da escultura. 

d) escultura ficará como peso menor. Desta forma, a intensidade da força necessária 
para elevar a escultura será menor. 
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Questão 14 

 
No Brasil, são utilizados densímetros em bombas de combustível para que o consumidor 
possa averiguar a qualidade do mesmo, verificando, por exemplo, se a quantidade de água 
no álcool hidratado está dentro das especificações, que estabelecem que a solução de 
álcool hidratado deve conter 5% de água. A adulteração do combustível ocorre 
adicionando-se mais água ao etanol, que é facilmente miscível com a água. Como o etanol 
hidratado deve ter 5% de água, a 25 ºC, a densidade aceitável desse combustível deve ser 
igual 0,80 g/cm³. Os densímetros utilizados nos postos de combustível são calibrados 
segundo a composição estipulada pela legislação e, dessa forma, as massas específicas 
dos densímetros e do álcool hidratado devem ser iguais a 0,80 g/cm3. Após a calibração 
de um densímentro, é definida uma marca de calibração que, durante a medição de um 
combustível não adulterado, deve coincidir com a superfície desse combustível no 
recipiente utilizado para a medição, conforme ilustrado na figura I acima. As figuras II e 
III, ilustram casos de combustível álcool hidratado adulterado ou fora de especificação. 
Com base nessas informações e sabendo, ainda, que as massas específicas da água pura e 
do álcool anidro são, respectivamente, iguais a 1,00 g/cm3 e 0,75 g/cm3, assinale a opção 
correta: 
 

a) Se, na situação II, está-se medindo álcool hidratado, esse combustível possui 
menos de 5 % de água. 

b) É possível que, na situação II, o fluido medido 
seja água 

c) Se o volume do combustível medido for alterado, 
o resultado dessa medida será também alterada. 

d) Se, na situação III, está-se medindo álcool 
hidratado, esse combustível possui menos de 5 % 
de água. 
 

Questão 15 

 
Considere que dois líquidos homogêneos e não-miscíveis I e II sejam depositados em um 
tubo na forma de U com extremidades abertas, conforme ilustrada na figura acima. ρI e 
ρII são, respectivamente, as massas específicas dos líquidos I e II. Julgue os itens 
subsequentes, relativos à situação apresentada. 

I)  A pressão no ponto B1 é menor que a pressão atmosférica.  

II) 𝜌 < 𝜌  

III) ℎ = ℎ  

IV) A pressão no ponto A2 é maior que a pressão no ponto B2. 

Estão certos apenas os itens: 
a)  I e II.  b)  I e IV. c)  II e III.  d)  III e IV. 
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Disciplina: Elementos de Mecânica das Estruturas 
Prof: Esp. Teofanes Stacciarini 

Utilize a figura abaixo para responder as questões 16 a 18 

 
 

Questão 16 
Os apoios A e B, são respectivamente: 

a) Móvel e fixo; 
b) Engastamento e móvel; 
c) Fixo e móvel; 
d) Engastamento e fixo. 

 
Questão 17 
As reações verticais nos apoios A e B, são respectivamente: 

a) 3,25 e 3,75; 
b) 0,75 e 7,75; 
c) 3,75 e 3,25; 
d) 7,75 e 0,75. 

 
Questão 18 
Compare as figuras (a) e (b) e marque a alternativa correta: 

 
a) O momento no ponto O, é duas vezes maior na figura (a); 
b) O momento no ponto O, é duas vezes maior na figura (b); 
c) O momento no ponto O, na figura (b) é nulo; 
d) O momento no ponto O, na figura (a) é mais de cinco vezes maior que na figura (b). 
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Questão 19 
“Uma série de eventos no fim de 1973 revolucionou a indústria do petróleo mundial. Em 
alguns meses, os 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) mais que quadruplicaram o preço em dólares do petróleo bruto, de US$2,59 para 
US$11,65 o barril. Os países exportadores de petróleo ficaram ricos (...) quase que da 
noite para o dia [pois a receita auferida com a exportação de petróleo aumentou 
consideravelmente]” 

LINDERT, Peter H. International Economics. 
9ht edition. Irwin. pp. 234-235. 

Com base no texto acima, é correto supor que, no curto prazo, a elasticidade preço-
demanda por petróleo é: 
a) Elástica 
b) Inelástica 
c) Unitária 
d) Positiva 

 
Questão 20 
A elasticidade preço-demanda representa a sensibilidade da demanda em 
relação ao preço. Logo, pode-se afirmar que quanto mais inelástica for a 
demanda de um dado produto em relação ao seu preço: 

a) menor é o poder de mercado da empresa. 
b) maior é o poder de mercado da empresa. 
c) o poder de mercado da empresa é nulo. 
d) o poder de mercado da empresa é menor do que 1. 

 

Questão 21 
Uma determinada empresa depois de realizar um estudo sobre suas vendas chegou à 
conclusão de que elasticidade preço-demanda de uma das suas principais mercadorias é 
igual a – 0,7.  Diante dessa informação pode-se afirmar que: 

a) Esta empresa não tem poder de mercado algum. 

b) Se o preço da mercadoria aumentar em 5% a queda percentual da quantidade 
demandada será ainda maior. 

c) Se for constatado que a demanda sofreu uma queda de 5% é porque o preço aumentou 
em 8,5%. 

d) O aumento do preço será correspondido por um aumento da receita advinda por meio 
das vendas da mercadoria em questão. 

 


