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Disciplina: Estruturas de Fundações 
Prof. Me. Cleiton João Mendes 

 
Questão 01 
De acordo com a NBR 6122/2010, as fundações se dividem em duas categorias, as 
fundações diretas ou superficiais e as fundações profundas. Assim, pode-se dizer que: 

a) As fundações diretas ou superficiais são aquelas em que a carga é transmitida ao 
solo predominantemente pelas tensões distribuídas sob a base do elemento 
estrutural de fundação, estando assente a uma profundidade superior a duas vezes 
o valor da menor dimensão do elemento estrutural de fundação. 

b) As fundações diretas ou superficiais são aquelas em que a carga é transmitida ao 
solo predominantemente pelas tensões distribuídas na lateral e sob a base do 
elemento estrutural de fundação, estando assente a uma profundidade inferior a 
duas vezes o valor da menor dimensão do elemento estrutural de fundação. 

c) As fundações profundas são aquelas em que a carga é transmitida ao terreno pela 
sua base (resistência de ponta), por sua superfície lateral (resistência lateral ou de 
fuste) ou por uma combinação destas, estando assente a uma profundidade igual 
ao dobro da sua maior dimensão em planta, ou de, no mínimo, 5 metros. 

d) As fundações profundas são aquelas em que a carga é transmitida ao terreno pela 
sua base (resistência de ponta), por sua superfície lateral (resistência lateral ou de 
fuste) ou por uma combinação destas, estando assente a uma profundidade igual 
ao dobro da sua menor dimensão em planta, ou de, no mínimo, 3 metros. 

 
Questão 02 
Assinale a alternativa correta: 

a) Blocos de fundação são elementos que devem ser dimensionados de forma que as 
tensões de tração geradas sejam absorvidas pelo próprio concreto. 

b) Sapatas são elementos de fundação rasa executados em concreto armado, de altura 
reduzida em relação às dimensões da base e que se caracterizam por trabalhar a 
flexão, devendo ser dimensionados de forma que as tensões de tração geradas 
sejam absorvidas pelo próprio concreto. 

c) De acordo com a NBR 6122/2010, uma sapata isolada de fundação não deve 
apresentar nenhuma dimensão inferior a 2,5 m. 

d) Quando um pilar está na divisa do terreno, pode-se alavancar a sapata de divisa, 
que é excêntrica, a uma sapata de um pilar interno por meio de um elemento 
estrutural de fundação chamado de viga de rigidez (V.R.). 

 
Questão 03 
Sabendo-se que a área da base de uma sapata isolada submetida à ação de carga centrada 
pode ser determinada por meio da razão entre a carga e a tensão admissível do solo, a 
menor dimensão em planta “B” de uma sapata para um pilar de seção quadrada, 
submetido a uma carga centrada de 1000 kN em uma região de solo com tensão 
admissível de 0,25 MPa é equivalente a: 

a) 5,0 m 
b) 2,5 m 
c) 4,0 m 
d) 2,0 m 
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Disciplina: Tópicos Especiais em Análise Estrutural 
Prof. Renato Cardoso Oliveira 
 
Questão 04 
Considerando o cisalhamento da estrutura, o valor do esforço cortante no trecho BC, 
partindo do ponto B para o ponto C, 

 
 

(A) É linearmente decrescente. 
(B) É linearmente crescente. 
(C) É constante e diferente de zero. 
(D) Tem seus valores variando pelo gráfico de uma parábola. 

 
Questão 05 
Na figura abaixo P1 = 5 KN e P2 = 10 KN. 
 

 
Com relação à situação apresentada, avalie as afirmações a seguir. 
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I. O momento fletor na extremidade da barra horizontal (ponto E) vale 

M=15KN.m 
II. O módulo de elasticidade e as medidas da seção transversal não influenciam 

na determinação dos esforços nas barras, por se tratar de uma estrutura 
isostática. 

III. A força P1 faz com que a barra AC fique submetida à flexão oblíqua. 
IV. O diagrama de esforços axiais na barra CE é não nulo. 
 
É correto apenas o que se afirmam em: 
 
(A) I, II e III 
(B) II e IV 
(C) Somente IV 
(D) Nenhuma das alternativas.  
 
Questão 06 
Calcule o momento positivo máximo para a viga abaixo, em KN.m. 
 

 
 
A) 3,37 
B) 4,24 
C) 6,75 
D) 3,23 
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Disciplina: Infraestrutura Urbana 
Profª: Luciana Almeida de Freitas Araújo 
 
Questão 08 
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 07 
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 09 
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 

 
  



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2018 
ENGENHARIA CIVIL/ 9º PERÍODO 

 
Disciplina: Estruturas Especiais 
Prof. Esp. Paulo Júlio de Freitas 

 
Questão 10 (CESGRANRIO) 
 
No projeto de uma ponte rodoviária, as cargas relativas ao pavimento, o choque de um 
veículo em um pilar e o efeito dinâmico do movimento das águas são considerados, 
respectivamente, como ações: 
 
Está correto o que se afirma APENAS em: 
a)(   )  Permanentes, variáveis e excepcionais. 
b)(   )  Excepcionais, permanentes e variáveis. 
c)(   )  Permanentes, excepcionais e variáveis. 
d)(   )  Variáveis, permanentes e excepcionais. 
 
 
Questão 11 (FGV - 2014 - DPE-RJ - Técnico Superior Especializado - Engenharia 
Civil) 
 
No dimensionamento de pontes de concreto rodoviárias e ferroviárias, os fatores tais 
como mobilidade da carga, efeitos de massa das cargas, efeitos de massas não 
compensadas no caso de locomotivas, e irregularidades da pista, influenciam diretamente: 
a) (   ) a largura da longarina.  
b) (   ) o coeficiente de rigidez do pilar.  
c) (   ) a largura da transversina.  
d) (   ) o coeficiente de impacto.  
 
Questão 12 (FCC - 2015 - TRT - 3ª Região (MG) - Analista Judiciário - Engenharia) 
 
- Considere a ponte estaiada representada abaixo.  

 
Segundo essa concepção estrutural, para suportar as cargas móveis, o tabuleiro da ponte 
estaiada está submetido aos esforços de: 
 
a) flexão e compressão. 
b) flexão e tração.  
c) tração e torção.  
d) cisalhamento e tração.  
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Disciplina: Concreto II 
Prof. Renato Cardoso Oliveira 
 
A figura a seguir corresponde às tensões em uma seção transversal retangular de concreto 
armado, submetida à flexão simples: 

 
Dados: 
 Momento em serviço M = 80,0 kNm Concreto C20 Aço CA 50 bw = 20,0 cm γf =1,4 γc 
=1,4 γs =1,15 
 
Questão 13 
Sabendo que a ruptura convencional é por encurtamento limite do concreto e a seção está 
subarmada, qual é o domínio do estado limite de deformação? 
 

A) II 
B) III 
C) IV  
D) IV a 

 
Questão 14 
Qual é a deformação específica máxima do aço para esta seção? 

 
A) 0,75 %  
B) 10 % 
C) 1% 
D) 7,5 % 
 

Questão 15 
Quais são os valores das tensões máximas no aço e no concreto, em KN/cm²? 
 

A) 434,7 e 12,14 
B) 434,7 e 1,43 
C) 434,7 e 14,29 
D) 43,47 e 1,21  
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Disciplina: Técnica e Economia de Transportes 
Profª: Mônica Fernandes Ferreira 

 
Questão 16 
Quanto às características operacionais dos Modais, qual alternativa melhor apresenta as 
principais vantagens de cada Modal? 
 

a) Marítimo: velocidade, eficiência e confiabilidade, altos giros de estoque, 
manuseio altamente mecanizados, atingem regiões inacessíveis a outros modais. 

b) Rodoviário: adequado para longas viagens e grandes quantidades, menor custo de 
seguro, baixo consumo energético e menor custo de frete. 

c) Hidroviário: elevada capacidade, fretes mais baratos que outros modais, custos 
variáveis mais baratos, faculta o uso da multimodalidade. 

d) Aéreo: maior frequência de vias de acesso, agilidade e flexibilidade na 
manipulação de cargas, facilidade na substituição de veículos no caso de 
imprevistos, ideal para viagens de qualquer distância. 

 
Questão 17 
Quais são os dois processos de unitização mais utilizados? 
 

a) Big Bag e Pallets 
b) Contêineres e Bombonas 
c) Tambores e Big Bag 
d) Pallets e Contêineres 

 
Questão 18 
O sistema de transporte tem como conceito o conjunto de partes que se integram de modo 
a atingir um determinado fim, assim todas as alternativas a seguir mostram essa 
integração definindo os elementos do sistema, exceto: 
 

a) As rua e avenidas são as vias onde transitam os veículos que promovem o 
transporte; 

b) Os pedestres e motoristas são os que cercam o meio ambiente que promove a 
poluição e congestionamentos; 

c) O usuário é o que utiliza o sistema; 
d) O veículo é o que promove o transporte através do usuário que utiliza o sistema; 

 
Disciplina: Planejamento de Trabalho de Curso 
Prof: Flavio Silva Rezende 
 
Para a responder a questão 1 e 2, você deverá ler o trecho do texto abaixo.  Retirado de 
um artigo publicado na Revista de Engenharia e Tecnologia no ano de 2016, o presente 
artigo discorre sobre análise da aderência entre o concreto e barras de fibras poliméricas 
de carbono (CFRP) via método dos elementos finitos. 
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ANÁLISE DA ADERÊNCIA ENTRE O CONCRETO E BARRAS DE FIBRAS 
POLIMÉRICAS DE CARBONO (CFRP) VIA MÉTODO DOS ELEMENTOS 
FINITOS 
Luis Argenta, Andréia Fátima Tormen, Daiane de Sena Brisotto 
Resumo 
As barras de aço como armadura em peças de concreto armado tem sido amplamente 
empregadas devido à vantagem econômica e à eficiência que este material proporciona. 
Tepfers (2006) afirma que a popularidade adquirida pelas barras de aço deve-se ao fato 
de que este é um material homogêneo e padronizado. Entretanto, determinadas condições 
ambientais podem levar à corrosão destas barras. Nesses casos, o uso da barra de fibra 
polimérica (FRP) tem sido considerado como uma alternativa ao uso de barras de aço 
como reforço em estruturas de concreto. Em ambos os casos, a aderência entre a armadura 
e o concreto é um aspecto de fundamental importância no comportamento da estrutura de 
concreto armado. O objetivo deste trabalho consiste em analisar numericamente o 
comportamento aderente entre o concreto e barras de fibras poliméricas de carbono com 
diferentes tratamentos superficiais, através do método dos elementos finitos. Para tal, com 
base em resultados experimentais disponíveis na literatura, será adaptado e recalibrado o 
modelo numérico de análise da aderência entre concreto e barras de aço previamente 
desenvolvido por um dos autores (BRISOTTO, 2012). A influência do acabamento 
superficial, do diâmetro das barras e da resistência à compressão do concreto foram 
avaliadas, e os resultados numéricos mostram uma boa concordância com os valores 
experimentais. 
Palavras-chave: aderência, concreto armado, barras de fibras poliméricas de carbono, 
modelo de aderência. 
 
Questão 19 
 A respeito da estrutura desta imagem, percebe-se que todos são componentes, exceto: 

a) Título em português. 
b) Nome dos autores. 
c) Metodologia de pesquisa. 
d) Resumo do trabalho. 

 
Questão 20 
Em relação a seção Resumo do presente trabalho selecionado, não é possível afirmar que: 

a) As barras de aço não podem ser consideradas um material popular devido a sua 
característica homogênea. 

b) O processo de corrosão das barras de aço dependem das condições ambientais em 
que se colocam tal material. 

c) O presente trabalho demonstra a realização de uma pesquisa documental e 
bibliográfica associada com uma pesquisa experimental. 

d) O resumo demonstra que três parâmetros foram avaliados conforme o trabalho 
experimental. 

 
Questão 21 
Ao idealizar um trabalho ou uma pesquisa científica, é imprescindível a elaboração de 
um projeto. São funções do projeto de pesquisa, EXCETO: 
a) mostrar a estratégia da execução da pesquisa. 
b) esclarecer o tema e o caminho que será trilhado pelo pesquisador. 
c) indicar e especificar as fontes a serem utilizadas. 
d) exibir o sumário definitivo e os capítulos do trabalho almejado. 
 


