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Disciplina: Hidráulica 1  
Prof: Dr. Marcelo Jacomini Moreira da Silva 
 
Questão 01 
Um chuveiro, em uma instalação predial de água fria, deve ter uma carga mínima em 
metros de coluna d'água para seu funcionamento. Se a distância vertical entre o chuveiro 
e o nível d'água no reservatório for 2 m, a perda de carga unitária for de 0,03 m/m e o 
comprimento equivalente do reservatório até o chuveiro for de 15 m, a carga mínima no 
chuveiro será de: 
A. 0,45 m 
B. 1,55 m 
C. 2,0 m 
D. 15 m 
 
Questão 02 
O trecho de uma instalação hidráulica de água fria, com comprimento real de 15,4 m, é 
composto das seguintes peças: um registro de gaveta, duas curvas de 90° e dois Tês de 
saída bilateral. Os comprimentos equivalentes das peças são, respectivamente, 0,2 m, 0,5 
m e 1,7 m. Se a pressão à montante da instalação for 12 mca e a perda de carga unitária, 
0,035 mca/m a pressão à jusante, em mca, será igual a 
A. 11,62. 
B. 10,22. 
C. 11,48. 
D. 11,30. 
 
Questão 03 
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Você terá que avaliar um 
sistema com tubulação onde esteja ocorrendo escoamento de água de A para B, como 
mostra a figura a seguir. A energia total da água em qualquer seção da tubulação é 
composta por: 
 
I. Energia potencial da posição (altura geométrica). 
II. Energia potencial da pressão interna. 
III. Energia cinética da velocidade de escoamento. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
A.  II e III, apenas 
B.  I, II e III 
C.  I e III, apenas 
D.  I e II, apenas 
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Disciplina: Hidrologia  
 Profª: MSc Camila Fernandes Ferreira 
 
Questão 04 
A bacia hidrográfica é composta por vários elementos que contribuem para o escoamento, 
infiltração e manutenção dos corpos hídricos. Sobre área bacia hidrográfica é correto 
afirmar que:  

 
a) Área de drenagem (ou área de confluência) é a região de captação natural da água 

de precipitação que faz convergir os escoamentos superficiais e sub-superficiais 
para um único ponto de saída (foz ou exutório da bacia).  

b) Divisor de águas é a linha imaginária que separa as águas pluviais entre duas 
vertentes (faces de uma bacia). 

c) Talvegue é a linha por onde correm as águas no fundo de um vale, definida pela 
intersecção dos planos das vertentes, ou seja, o canal mais raso do leito de um 
curso d’água.  

d) Área de confluência é a parte mais baixa do curso do rio, onde há risco de 
enchentes.  
 

Questão 05 
Analise o gráfico abaixo e marque a alternativa incorreta: 

 
 

a)  A VIB no mês de dezembro será menor que em outubro. 
b) Em solos cobertos com vegetação, a infiltração de água da chuva irá ter menor 

variação nos meses de setembro e dezembro que um descoberto. 
c) Os lençóis freáticos serão os únicos abastecedores dos rios nos meses de setembro 

a maio. 
d) A VIB dependerá da quantidade de água presente no solo . 
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Questão 06 

Para elaboração de projetos é fundamental o estudo e análise de banco de dados 
climáticos. Analise os dados históricos climatológicos abaixo e responda: Qual mês e 
valor da maior altura pluviométrica do histórico? Qual mês e valor da menor frequência 
chuva do histórico? Qual mês e valor da maior intensidade de chuva do histórico? 

 

 
 
A) Dezembro 156,5, Agosto 45,5, Janeiro 2734,5. 
B) Dezembro 250,1, Julho 24,4, Maio 279. 
C) Janeiro 2734,5, Agosto 38, Dezembro 156,5. 
D) Janeiro 175, Agosto 27,3, Dezembro 156,5. 
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Disciplina: Instalações Elétricas Prediais  
 Prof. Esp. Luciano de Oliveira Lacerda 
 
Questão 07 

I. Salas e dormitórios devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para 
cada 3,5 m, ou fração, de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão 
uniformemente quanto possível; 

II. Nos demais dependências da casa (exceto salas e dormitórios) deve-se prever um 
ponto de tomada, se a área do cômodo ou dependência for igual ou inferior a 2,25 
m2. Admite-se que esse ponto seja posicionado externamente ao cômodo ou 
dependência, a até 0,80 m no máximo de sua porta de acesso; 

III. As Tomadas de uso específicos (TUE) são destinadas a ligação de equipamentos 
fixos e estacionários; 

IV. As Tomadas de uso geral (TUG) não se destinam a ligação de equipamentos 
específicos, e nelas são sempre ligados aparelhos móveis ou portáteis. 
 

Com relação as afirmações acima podemos considerar que: 
 

a) As afirmativas I e II estão corretas; 
b) Todas estão corretas; 
c) As afirmativas I e II estão erradas; 
d) As afirmativas II, III e IV estão corretas.  

 
Questão 08 
Com base no conceito de iluminação determine a afirmação errada. 

 
a)   Preferencialmente, a carga de iluminação de um determinado local de uma 

edificação deve ser determinada a partir de um projeto específico, tomando como 
base as iluminâncias prescritas na NBR 5413. 

b)   A NBR 5410 estabelece um critério alternativo, em função da geometria do 
ambiente. Não há critérios normativos para iluminação de áreas externas em 
residências, 

c)   A potência mínima aparente por cômodo de até 6m2 é de 100VA; 
d)   A potência mínima aparente por cômodo é de 100VA nos primeiros 6m2, acrescidos 

de 60VA para cada parcela adicional de 4m2. 
 

Questão 09 
Entre os tópicos necessários para o planejamento de uma construção, deve-se levar em 
conta o projeto das instalações elétricas e a previsão da carga instalada. Para uma sala 
retangular de 10 m por 7 m, a carga mínima de iluminação será? 

 
a)  0,98 KVA 
b) 1,06 KVA 
c) 1,28 KVA 
d) 1,46 KVA 
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Disciplina: Teoria das Estruturas II  
 Profº: Paulo Júlio de Freitas 

Questão 10 (Banca: FUNRIO; Concurso: Maricá / RJ / Cargo: engenheiro; ano: 2007) 

Em uma estrutura hiperestática: 

a)(   ) o nº de incógnitas não interfere no processo da solução das reações. 
b)(   ) o nº de incógnitas e em menor número que as equações de equilíbrio. 
c)(   )  o número de incógnitas é igual ao nº da equação de equilíbrio. 
d)(   )  o número de incógnitas é em maior número que as equações de equilíbrio. 

Questão 11  

Na solução de uma estrutura hiperestática, é necessário considerar os três grupos de 
condições básicas da Análise Estrutural: condições de equilíbrio, condições de 
compatibilidade (continuidade interna e compatibilidade com os vínculos externos) e 
condições impostas pelas leis constitutivas dos materiais que compõem a estrutura. 
Segundo a metodologia de análise de uma estrutura hiperestática pelo Método das Forças 
são: 
I – Em seu método de cálculo se mantém os vínculos excedentes determinados pelo grau 
de hiperestaticidade, fazendo a superposição entre estruturas hiperestática. 
II- Sistema Principal (SP): estrutura estaticamente determinada (isostática) obtida da 
estrutura original pela eliminação dos vínculos excedentes associados aos hiperestáticos.  
III – Embora o método possa ser aplicado em quase qualquer tipo de estrutura (vigas, 
treliças, pórticos, cascas etc.), o esforço de resolução aumenta exponencialmente com o 
grau de hiperestático. Portanto, é mais atraente utilizá-lo quando aplicado a estruturas 
com baixo grau hiperestático. 
IV- Sua metodologia se faz em superpor uma série de soluções estaticamente 
determinadas (isostáticas) que satisfazem as condições de equilíbrio da estrutura para 
obter uma solução final que também satisfaz as condições de compatibilidade. 

 
É correto apenas o que se afirma em: 
a)(   ) II e III. 
b)(   ) I, III e IV. 
c)(   ) II, III e IV. 
d)(   )I, II e IV. 
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Questão 12 
 
Segundo uma análise de estaticidade e estabilidade, uma estrutura pode ser classificada 
em uma das três categorias seguintes: isostática, hiperestática e hipostática. Uma estrutura 
está restringida quando possui vínculos para restringir todos os movimentos possíveis da 
estrutura (translação e rotação) como um corpo rígido. Para estrutura apresentada abaixo 
determine seu grau de hiperestaticidade: 

 
 
a)(   ) 1 grau de hiperestaticidade. 
b)(    ) 2 grau de hiperestaticidade. 
c)(    ) 3 grau de hiperestaticidade. 
d)(    ) 4 grau de hiperestaticidade. 
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Disciplina: Concreto I 
Prof.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 13 
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 14 
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 15 
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: Infraestrutura Urbana 
Profª: Luciana Almeida de Freitas Araújo 

 
Questão 16 
As prefeituras podem e devem proteger a paisagem das cidades planejando e colocando 
em prática as estratégias de proteção da natureza, do ambiente construído e do espaço 
público de maneira geral, através de algumas ações. Analise-as. 
 
I. Proteção das áreas verdes e dos corpos hídricos, aplicando restrições para a construção 
em terrenos, em encostas e ao longo de cursos d’água. 
II. Proteção do patrimônio cultural da cidade, prevalecendo as leis de proteção dos 
imóveis tombados sobre os parâmetros definidos no zoneamento urbano. 
III. Conservação dos imóveis tombados, reconvertendo-os para novas utilizações, de 
forma adequada, pois não existe manutenção sem uso. 
IV. Arborização das vias públicas. 
 
Estão corretas as afirmativas 
a) I e IV apenas; 
b) I, III, IV; 
c) I, II, III e IV; 
d) II e IV apenas. 

 
 

Questão 17 
Numere a coluna da esquerda de acordo com as funções, características e desempenho de vias, 
por categoria hierárquica, apresentadas na coluna da direita: 
 
(  ) arterial                1. descongestiona subsistema secundário; 
(  ) coletora              2. abrange transportes urbanos bairros-centros urbanos;    
(  ) expressa             3. recebe e atende tráfego local;    
(  ) local                   4. atende ao tráfego de acesso e serviços de vizinhança. 
 
A sequência correta é:  
a ) 1, 3, 4 e 2; 
b) 1, 4, 2 e 3; 
c)c2, 1, 4 e 3; 
d) 2, 3, 1, e 4; 
 
Questão 18 
Com relação aos sistemas de infraestrutura urbana, assinale a opção correta. 
 
a) Infraestrutura urbana é um sistema estritamente técnico de equipamentos necessários ao 
desenvolvimento das funções urbanas. Como tal não pode ser vista sob o aspecto social, 
econômico e institucional. 
b) O subsistema viário está intrinsecamente associado ao subsistema de drenagem pluvial. 
c) A função fundamental do subsistema energético é prover a população com um tipo específico 
de energia, a energia elétrica, desde a captação da energia primária até a distribuição para o 
consumidor residencial. 
d) O subsistema de comunicações compreende a rede telefônica, os canais de televisão, a mídia 
impressa e, mais recentemente, incorporou a mídia eletrônica e as redes sociais 
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Disciplina: Estradas - Pavimentação  
 Profª: Mônica Fernandes Ferreira 
 
Questão 19 
 
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 20 
 
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 21 
 
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. 

 
 

 
 


