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

 
Questão 01 
A classificação dos corpos d’água, conforme Resolução Conama 357/05, define o uso 
potencial dos corpos d’água, bem como alguns critérios para tratamento tanto da água 
como do efluente a ser lançado. Sabendo que o Ribeirão Tronqueira é classificado como 
“Classe II”, e deverá ter tratamento “Convencional” para potabilização d’água, esta 
deverá ser submetida aos seguintes processos: 
 
a) Coagulação → Floculação → Filtração → Desinfeção 

b) Coagulação → Floculação → Decantação → Filtração → Desinfeção 

c) Coagulação → Filtração → Desinfeção 

d) Coagulação → Floculação → Decantação → Desinfeção 

 
Questão 02 
O controle de qualidade para a água potável analisa parâmetros físicos, químicos e 
biológicos. Os parâmetros a serem analisados estão sujeitos a “Valores Máximos 
Permitidos” (VMP)e a Planos de Amostragens que contemplam tanto a frequência como 
a quantidade de pontos a serem analisados. No caso dos parâmetros biológicos existem 
indicadores, pois não é viável se analisar todos os microrganismos presentes na água, no 
caso de alguma amostra de coliformes totais, deve-se: 
 
a) incluir no mínimo uma recoleta no ponto onde foi constatado o resultado positivo 
b) descartar todo volume de água nos pontos a jusante da amostragem com onde foi constatado 

o resultado positivo 
c) realizar cloração de impacto no ponto onde foi constatado o resultado positivo 
d) fazer nova amostra e em caso de resultado negativo, desconsiderar o resultado positivo 

anterior 

 
Questão 03 
Os processos de coagulação (mistura rápida), floculação (mistura lenta) e desinfecção, 
estão associados ao pH da água. É correto afirmar que: 
 
a) A alteração do pH não influencia no mecanismo de coagulação, estando relacionado apenas 

com a dosagem do produto utilizado 
b) A alteração do pH influencia no mecanismo de coagulação e também na dosagem ótima do 

coagulante devido ao equilíbrio químico da solução aquosa formada.  
c) A alteração não do pH não influencia no mecanismo de desinfecção, estando relacionado 

apenas com a dosagem do produto utilizado 
d) A alteração do pH influencia no mecanismo de coagulação, mas não na dosagem ótima do 

coagulante 
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Disciplina: Hidráulica 2 
Prof. Marcelo Jacomini Moreira da Silva 
 
Para as questões 4 a 6 considere o gráfico abaixo: 

 
 
Questão 04 
A analisando os dados do gráfico, onde o escoamento em regime normal é apresentado 
pelo ponto A, pode-se concluir que o regime de escoamento é: 
 
a) Fluvial b) Subcrítico c) Crítico d) Supercrítico 

 
Questão 05 
A analisando os dados do gráfico, onde o escoamento em regime normal é apresentado 
pelo ponto A, caso seja colocado um degrau neste canal, com a altura máxima possível 
para não haver represamento de água, qual será o valor da lâmina d’água sobre o canal: 
 
a) 0,24m b) 1,11m c) 1,35m d) 2,46m 

 
Questão 06 
A analisando os dados do gráfico, onde o escoamento em regime normal é apresentado 
pelo ponto A, sabendo que a energia para o escoamento em um canal retangular pode ser 

calculada como: 𝐸 = 𝑦 +  ; e em regime crítico a energia é dada por; 𝐸 =  𝑦 ; qual 

a altura máxima possível que pode ter um degrau, sem que ocorra represamento de água? 
(Considere 1,112 = 1,25 e g = 10m/s2) 
 
a) 1,04 m b) 1,31m c) 2,11m d) 2,23m 
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Disciplina: Hidrologia Urbana 
Prof. Marcelo Jacomini Moreira da Silva 

 
Questão 07 
As ocorrências de precipitação em determinada bacia hidrográfica podem gerar 
escoamento superficial mediantes variadas características da ocupação da bacia 
hidrográfica, tipo de uso e ocorrências de chuvas consecutivas. Sob esse aspecto avalie 
as assertivas abaixo: 

I) Apenas ocorre escoamento superficial se o total precipitado for superior a 
capacidade de infiltração/interceptação da bacia, sendo esse volume denominado 
Chuva Efetiva 

II) O método de cálculo SCS-CN leva em consideração a declividade efetiva da bacia 
e o maior comprimento do curso d’água. 

III) O escoamento superficial devido ao solo estar saturado – Escoamento Dunniano - 
ocorre frequentemente nos topos de morros. 

Está correto apenas: 

A) I   B) II   C) III   D) II e III 

 

Questão 08 
Para determinada região o solo foi classificado como tipo 
D, com ocupada por espaços abertos com mais de 75% de 
cobertura vegetal, adota-se o coeficiente CN = 80. 
 
Assinale a alternativa que representa a menor precipitação na qual irá ocorrer escoamento 
superficial, para interceptação de 20%: 
 

A) 6,35mm   B) 12,7mm  C) 19,05mm  D) 25,4mm 

 
Questão 09 
No caso de ocorrência de escoamento superficial, sem que tenham sido registrados 
precipitações na bacia hidrográfica, podem afirmar que: 
 
A) Este escoamento origina-se da transposição de precipitação entre bacias vizinhas 
B) O escoamento superficial está associado apenas a precipitação, de total modo que 

não é possível a situação apresentada no enunciado da questão 
C) Pode-se ter escoamento superficial a partir do escoamento subterrâneo, esta 

situação também é denominada Escoamento de Base 
D) Sem a ocorrência de precipitações a apenas serão registrados escoamento 

superficial em localidades a jusante de barragens e reservatório. 
  

𝑆 =
25400

𝐶𝑁
− 254 



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2019 
Engenharia Civil – 8ª. período 

 
Disciplina: Estruturas de Aço 
Prof. Teófanes Antônio Stacciarini Duarte 

 
Questão 10 

 
Também está sujeita a um esforço de tração no ponto D, conforme mostra a figura.  
Sabendo-se que a carga q2 = 1 kN/m e a viga possui seção quadrada de lado igual a 10cm, 
é correto afirmar que  
 
a) a reação no apoio A vale 10 kN 
b) a reação no apoio B vale 6 kN 
c) A tensão de tração no ponto C vale 1 MPa 
d) A tensão de tração no ponto C vale 1 kN/cm² 
 
Questão 11 
 A figura abaixo representa a base de 
uma coluna rígida, fixada ao solo (bloco 
de fundação), por meio de quatro 
parafusos chumbadores. Esses parafusos 
de diâmetro 20 mm, são construídos com 
um aço especial, cujo limite ao 
escoamento é de 400 MPa.  

 
 
Assim, a máxima tensão de cisalhamento (Hd) admissível por parafuso é: 
 
a) 301,44 kN 
b) 75,36 kN 
c) 125,6 kN 
d) 502,4 kN 
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Questão 12 
Na Tabela abaixo, extraída da NBR 8800, são fornecidos os valores teóricos do 
coeficiente de flambagem por flexão, Kx ou Ky, para seis casos ideais de condições de 
contorno de elementos isolados, nos quais a rotação e a translação das extremidades são 
totalmente livres ou totalmente impedidas. Também são fornecidos os valores empíricos 
recomendados. 

 
 
Considerando o coeficiente de flambagem por flexão k, na composição do comprimento 
Lf de flambagem, analise e responda: 
 
“A flambagem das colunas submetidas a esforços de compressão é feita em função de 
suas condições de vinculação. Considere uma barra comprimida de seção constante e as 
condições de vinculação apresentadas na tabela da norma”.  
 
É correto afirmar que  
 
a) a maior e a menor carga crítica de instabilidade (força crítica de Euler) são nas 
condições (a) e (e), respectivamente. 
 
b) a maior e a menor carga crítica de instabilidade (força crítica de Euler) são nas 
condições (b) e (d), respectivamente. 
 
c) a maior e a menor carga crítica de instabilidade (força crítica de Euler) são nas 
condições (b) e (c), respectivamente. 
 
d) a maior e a menor carga crítica de instabilidade (força crítica de Euler) são nas 
condições (e) e (a), respectivamente. 
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Disciplina: Trabalho de Curso I  
Prof: Flávio Silva Rezende 

 
Questão 13 
O trabalho de curso I é uma disciplina obrigatória para o desenvolvimento de habilidades 
inerentes para leitura e escrita de documentos científicos. Neste caso, o projeto de 
pesquisa científica na área de engenharia civil é o produto final almejado. Em relação a 
sua estrutura física é correto afirmar que: 
a) Os elementos pré-textuais do projeto são capa, folha de rosto, parecer de 

admissibilidade e sumário. 
b) São considerados elementos intra-textuais tema, título, problema, hipótese, objetivo 

geral e específico, justificativa, referencial teórico, metodologia, cronograma e 
referências. 

c) Para produção do referencial teórico da proposta de pesquisa deve-se considerar como 
materiais primordiais de consulta somente websites, revistas de qualquer natureza da 
área e livros da biblioteca. 

d) A seção de hipótese e cronograma é considerada itens facultativos. 
 
Para responder a questão 14, você deverá ler o trecho do texto abaixo. Retirado de um 
artigo publicado na revista Ambiente Construído no ano de 2017. 
 
Mapeamento e análise das áreas de preservação permanente e dos corredores de 
integração ecológica de Araraquara, SP  
 
Mapping and analysis of permanentpreservationareas and greencorridors in the 
city of Araraquara 
 
Ivan Damasco Menzori 
Luiz Antonio Nigro Falcoski 
 
Resumo 
Neste estudo, é apresentada uma análise comparativa das diretrizes do Plano Diretor (PD) 
de Araraquara, de 2005, e de sua revogação seguida da revisão, em 2014, no que concerne 
às disposições espaciais das áreas de preservação permanente (APPs) e dos corredores de 
integração ecológica (Ciecos). Foram utilizados os dados da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente (SMMA), e da Secretaria de Planejamento Urbano (SPU), além de 
imagens de satélite do Google Earth, integrados ao software QGIS. Por conseguinte, foi 
possível determinar estatísticas de ocupação, assim como a classificação das APPs e dos 
Ciecos no perímetro urbano de Araraquara, SP. Constatou-se que a revogação com 
revisão do PD em 2014 possibilitou uma redução na largura dos Ciecos, de 70 m para 50 
m, e ampliou as finalidades de uso permitido. Com relação ao mapeamento, foi 
identificado que 81,6% das APPs e 59,6% dos Ciecos não apresentaram características 
de uso antrópico recente. A alteração proporcionada pela revogação com revisão do PD 
em 2014 descaracterizou as atribuições ambientais dos Ciecos, que possuíam uso 
permitido apenas para a implantação de parques lineares urbanos, o que poderia indicar 
uma realidade de desenvolvimento urbano que negligencia questões ambientais e 
desconsidera fatores inerentes à qualidade de vida dos cidadãos.  
Palavras-chaves: Área de preservação permanente (APP). Corredor de integração 
ecológica (Cieco). Plano diretor de Araraquara. 
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Questão 14 
A respeito da estrutura desta imagem é incorreto afirmar que: 

a) As palavras utilizadas na elaboração do título do artigo também se apresentam na 
composição do resumo. 

b) Seus elementos componentes são Título em português, Título em inglês, Nome 
dos autores, Resumo e Palavras-Chaves. 

c) As palavras-chaves são termos técnicos que expressam os principais conceitos a 
serem discutidos no manuscrito científico. 

d) Somente o título em português, nome dos autores e resumo são os elementos 
importantes para compreensão desta parte do manuscrito científico. 
 

 
Questão 15 O artigo abaixo foi publicado na Revista da Escola de Engenharia da 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Leia atentamente para verificar o que se 
pede. 
 
 

Utilização do resíduo da indústria cerâmica para produção de concretos 
(Use of ceramic industry residuals in concrete) 

 
Jardel Pereira Gonçalves 

Dr. em Engenharia Civil, Professor do Departamento de Tecnologia e do Mestrado em 
Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Estadual de Feira de Santana 

E-mail: jardel@uefs.br 
Resumo 
 
Nesse trabalho, são apresentados os resultados do estudo da utilização do resíduo da 
indústria cerâmica (tijolos de argila calcinada) como material pozolânico suplementar 
para produção de concretos. O resíduo da indústria cerâmica foi caracterizado física, 
química e mineralogicamente. A viabilidade técnica da substituição do cimento por 
resíduo da indústria cerâmica foi avaliada. As propriedades estudadas foram o 
comportamento tensão versus deformação, resistência à compreensão, resistência à tração 
na flexão e por compressão diametral. Os resultados demonstram que a substituição de 
cimento por 20% de resíduo cerâmico (em massa) não influenciou significativamente nas 
resistências à compressão e tração e promoveu concretos com maior capacidade de 
deformação. 
 
Palavras-chave: Resíduo da Indústria Cerâmica. Aditivo Mineral. Concreto. 
 
 
Fica evidente afirmar sobre a pesquisa desenvolvida por Gonçalves (2007) que: 

a) O trabalho descreve sobre um problema do cotidiano, mas seus resultados 
discorrem somente sobre o conhecimento teórico envolvido na temática. 

b) O problema investigado trouxe mais conhecimento do que aplicabilidade prática 
já que não conseguir resolver o problema proposto pelo investigador. 

c) A reutilização de materiais poluentes (resíduos da indústria cerâmica) ficou 
evidenciada que pode ser aplicada na produção de novos materiais. 

d) As palavras chaves não se encontram ligadas ao tema do trabalho. 
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Disciplina: Concreto II  
Prof. Renato Cardoso de Oliveira 

 
Questão 16 
Qual é a área de aço para uma viga retangular com os seguintes dados: d’=5cm; h=60cm; 
B=15cm; Md=250KN.m; CA-50; Fck=25Mpa, Bx=0,20. 

 

 
A) 4,6 cm² 
B) 9,2 cm² 
C) 15,4 cm² 
D) 16,4 cm² 

 
 
Questão 17 
Considere as seguintes afirmações sobre as hipóteses básicas utilizadas para a análise 
dos esforços resistentes de uma seção de viga em concreto armado: 
 
I. As seções transversais se mantêm planas após ocorrer deformação por flexão. 
II. A deformação das barras passivas aderentes em tração ou compressão deve ser a 
mesma do concreto em seu entorno. 
III. As tensões de tração no concreto, normais à seção transversal, não podem ser 
desprezadas, obrigatoriamente no ELU (Estado Limite Último). 
IV. A distribuição de tensões no concreto se faz de acordo com o diagrama parábola-

retângulo, com tensão de pico igual a  
 
Está correto o que se afirma APENAS em: 

 
A) I, II, IV 
B) I, II, III e IV 
C) I, II, III 
D) II e III 

 
Questão 18 
Neste domínio de cálculo normalmente tem-se os esforços flexão simples ou 
composta concreto trabalhando no seu limite de encurtamento de 0,35% e o aço não 
atinge o patamar de escoamento, a seção é dita superarmada. Qual é este domínio?  

A) Domínio 4 

B) Domínio 1 

C) Domínio 2 

D) Domínio 3 
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Disciplina: Infraestrutura Urbana  
Profª: Luciana Almeida de Freitas Araújo 

 
Questão 19 
A urbanização de uma gleba para fins de moradia é um processo de intervenção no 
espaço, que cria áreas de múltiplos usos, tanto públicas como privadas. Este tipo de 
projeto deve prever uma distribuição  
  
a)  econômica do sistema viário e das habitações respeitando a não ocupação de áreas 

com declividades acima de 15%.  
b)  sustentável para as áreas com restrição de uso (proteção permanente a nascentes, 

córregos, altas declividades, matas naturais), para fins de recreação e equipamentos 
institucionais.  

c)  hierarquizada para a implantação das edificações nos lotes e a liberação dos recuos 
exigidos nas legislações locais e na estadual.  

d)  equilibrada do sistema viário, de lazer, de uso institucional, de comércio e de 
habitação, um adequado relacionamento com a realidade do entorno da gleba.  

 
Questão 20 
 
As calçadas são infraestruturas 
cruciais na vitalidade dos espaços 
urbanos. Com relação ao projeto 
de calçadas, assinale a alternativa 
correta. 

 

 

 

 

a)  A faixa de serviço pode abrigar canteiros, gramados, árvores, postes, bancos e outros 
elementos de mobiliário.  

b)  A faixa de transição é aquela mais próxima ao meio-fio e que funciona como proteção 
em relação ao fluxo de veículos e para instalação de mobiliário.  

c)  A faixa livre, em situações em que não haja espaço suficiente, pode ser dispensada.  
d)  São constituídas por quatro espaços: meio-fio, faixa livre, faixa de serviço e faixa de 

transição (ou de interação).  
 
Questão 21 
Quanto a noções básicas de infraestrutura e serviços urbanos, assinale a alternativa 
correta.  
 
a)  O Sistema de Drenagem Urbana é composto pela rede de abastecimento de água e 

coleta de esgoto.  
b)  Um dos grandes problemas econômicos dos serviços de transporte coletivo urbano 

é a indivisibilidade da oferta.  
c)  Com relação à geração de energia a partir de fontes renováveis, apesar de ser 

admitido que o consumidor brasileiro gere a própria energia, ainda é proibido por 
lei fornecer o excedente para a rede de distribuição da respectiva localidade.  

d)  A coleta seletiva deve ser implementada pela separação prévia dos rejeitos.  


