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

 
Questão 01 
O método mais comum de investigação do subsolo é a Sondagem de Simples 
Reconhecimento, ensaio composto por dois tipos de operação: perfuração e amostragem, 
conforme a NBR 6484/2001. Assim, sabendo-se que, em geral, as amostras de solo podem 
ser obtidas de duas maneiras, deformadas e indeformadas, assinale a alternativa correta: 

a) Amostra indeformada ocorre quando o estado inicial da amostra é preservado. 
Estas são utilizadas para a realização de ensaios mecânicos (compressão axial, por 
exemplo). 

b) Amostra deformada ocorre quando o estado natural da amostra sofre alteração. 
Estas são utilizadas para a realização de ensaios mecânicos (compressão axial, por 
exemplo). 

c) Amostra deformada ocorre quando o estado inicial da amostra é preservado. Estas 
são utilizadas para a realização de ensaios de caracterização (análise 
granulométrica, por exemplo). 

d) Amostra indeformada ocorre quando o estado inicial da amostra é preservado. 
Estas são utilizadas para a realização de ensaios de caracterização (análise 
granulométrica, por exemplo). 

Questão 02 
O número e a locação dos furos de sondagem devem ser realizados de forma a cobrir toda 
a área da construção que esteja sob carregamento, devendo ser conduzidos, de acordo 
com as condições geológicas locais, até as profundidades de assentamento das fundações 
ou de influência dos bulbos de tensões produzidos pelas mesmas. Assim, de acordo com 
a NBR 8036/83, qual é o número mínimo de sondagem para fundações de edifícios, 
considerando-se uma área de projeção de construção de 300 m²? 

a) 1 furo de sondagem. 
b) 2 furos de sondagem. 
c) 3 furos de sondagem. 
d) 4 furos de sondagem. 

 
Questão 03 
O ensaio de sondagem geotécnica SPT (Standard Penetration Test) é considerado, dentre 
os métodos tradicionais mais utilizados, um dos mais simples para o reconhecimento do 
subsolo, além de ser um importante e eficiente teste executado nas diversas obras de 
engenharia de fundações. A cravação do amostrador no solo é obtida por quedas 
sucessivas do martelo (golpes). Assim, conforme a NBR 6484/2001, a massa do martelo 
e sua altura de queda devem ser, respectivamente: 

a) 30 kg e 15 cm. 
b) 75 kg e 30 cm. 
c) 65 kg e 75 cm. 
d) 75 kg e 65 cm.  
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Disciplina: Concreto III 
Prof. Renato Cardoso Oliveira 
 
Questão 04 
De acordo com o método do professor Libânio e respeitando as normas vigentes de 
concreto armado no que concerne o pré-dimensionamento de pilares, estimar a altura H 
do pilar com base fixada de 30cm, sabendo que: n=10 pav; α =1,5; Fck=25MPa; A=10m². 

 
A) 46 cm 
B) 41 cm 
C) 50 cm 
D) 49 cm 

 
Questão 05 
No que concerne ao método utilizado em sala para dimensionamento de escadas de 
concreto armado usuais para edifícios assinale a resposta correta. 

 
A) A carga variável a ser utilizada deverá ser de 2,0 KN/m² de acordo com a NBR 

6120 
B) Os lances são considerados apoiados nos patamares. 
C) O espaçamento máximo entre as armaduras depende do diâmetro da barra. 
D) É impossível alterar a vinculação existente entre as vigas de bordo. 

 
Questão 06 
Segundo a NBR 6120, ao longo dos parapeitos e balcões deve ser considerada uma 
carga horizontal de: 

 
A) 0,8 KN/m 
B) 2,0 KN/m 
C) 0,5 KN/m 
D) 3,0 KN/m 
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Disciplina: Gestão de Projetos e Pessoas 
Profª: Luciana Almeida de Freitas Araújo 
 
Questão 07 
O ciclo de vida de um projeto é a divisão da Gestão do Projeto em fases menores, pelas 
quais ele deve passar de seu início até seu término. As fases do ciclo de vida de projetos 
são definidas pela organização ou pelo gerente de projetos, conforme aspectos 
específicos da organização, setor ou tecnologia empregada. No entanto, é possível 
mapear 4 fases genéricas a todos os ciclos de vida, quais sejam: 
 

a) análise da demanda, estudo preliminar, execução e encerramento. 
b) iniciação, plano de riscos/ajustes, execução e encerramento. 
c) iniciação, organização/preparação, execução e encerramento. 
d) planejamento, execução, ajustes e alterações, e encerramento. 
 

 
Questão 08 
Na fase de planejamento, busca-se a garantia de que todos os objetivos do projeto sejam 
alcançados e, para isso, torna-se imprescindível definir qual o escopo do projeto. 
 Tendo em vista a informação dada, é falso o que se afirma na alternativa 
 
 a) Os requisitos coletados junto às partes interessadas no projeto (stakeholders) são 
entradas para a elaboração do escopo. 
b) Solicitações de mudança, desde que aprovadas pelos patrocinadores do projeto, podem 
ocasionar uma mudança no escopo do projeto. 
c) O escopo deve identificar os documentos de especificação com os quais o projeto deve 
estar de acordo. 
 d) O plano de gerenciamento do projeto deve ser sumarizado no seu escopo, de sorte a 
apresentar às partes interessadas a proposta do projeto. 
 
Questão 08 
 Os projetos precisam ser executados de acordo com certas variáveis ou restrições. O que 
não consiste em uma restrição na gestão dos projetos? 

a) Fluxograma. 
b) Cronograma. 
c)  Orçamento. 
d)  Escopo. 
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Disciplina: Estruturas Especiais 
Prof. Esp. Paulo Júlio de Freitas 

 
Questão 10  
Leia o fragmento  a seguir: 
__________: parte da ponte constituída pelos pilares, aparelhos de apoio, travessas e 
encontros; tem a função de conduzir as cargas da superestrutura para as fundações. 
__________: é a parte que vence o vão necessário a ser transposto pela ponte e recebe 
diretamente as cargas provenientes do tráfego dos veículos. 
__________: parte da ponte constituída por elementos (blocos, sapatas, tubulões, etc.) 
que se destinam a apoiar no terreno (rocha ou solo) os esforços. 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do fragmento acima. 
 
a)(   )  Superestrutura - Infraestrutura -  Longarinas 
b)(   )  Fundação – Superestruturas – Mesoestrutura. 
c)(   )  Mesoestrutura - Superestruturas  -  Infraestrutura. 
d)(   )  Superestrutura - Mesoestrutura -  Infraestrutura. 
 
 
Questão 11 
No projeto de uma ponte, as cargas relativas a:  
1) Vento, efeito dinâmico do movimento das águas;  
2)Pavimentação, dos guarda-rodas, dos guarda-corpos;  
3)Eventos catastróficos, sismos;  
 
São considerados, respectivamente, como ações: 
 
a)(   )  Variáveis, excepcionais e permanentes. 
b)(   )  Excepcionais, permanentes e variáveis. 
c)(   )  Permanentes, excepcionais e variáveis. 
d)(   )  Variáveis, permanentes e excepcionais. 
 

Questão 12 

Leia o fragmento a seguir sobre um método construtivo dos elementos de superestrutura 
das pontes: 
A construção se faz a partir dos pilares já executados, e progressivamente executa a 
construção de forma equilibrada com avanço simultâneo dos segmentos dos vãos 
vizinhos, normalmente a execução se processa simetricamente em relação ao apoio (pilar) 
até a metade dos vãos adjacentes. 
 
Assinale a alternativa que apresentada o método construtivo da superestrutura acima: 
a)(    )  Lançamentos por incrementos modulados  
b)(    )  Balanços sucessivos  
c)(    )  Pré moldado 
d)(    )  In loco (in situ, no local); 
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Disciplina: Ferrovias e Sistemas Ferroviários 
Prof. Esp. Paulo Júlio de Freitas 
 
Questão 13 
O objetivo deste elemento é manter a bitola, distribuir a carga para o lastro, garantir a 
estabilidade vertical, horizontal e longitudinal da via, amortecer parcialmente as 
vibrações, ter um fácil manuseio e uma longa vida útil. 
 
Assinale a alternativa que contém esse elemento 
 
a)(   ) Trilho. 
b)(   ) Placa de Apoio. 
c)(   )  Dormente. 
d)(   )  Sobre-lastro 
 
Questão 14 
O procedimento de “soca” ou “socaria” consiste na manipulação do lastro, com alavancas 
ou agulhas vibratórias, de modo a obter sua aglomeração e compactação em torno da 
região mais solicitada pelos esforços verticais oriundos da linha férrea, isto é, sob os 
dormentes e imediatamente abaixo dos trilhos. Essa é a chamada “soca normal”. Por 
diversos motivos de ordem prática, nem sempre isso é possível e frequentemente, o lastro 
resulta mais concentrado (mais compacto), na região central do dormente – “soca 
central”, ou em suas extremidades – “soca terminal”. 
 
Assinale como ficaria o modelo estrutural de um dormente em uma soca terminal. 
 
a)(   )  

 
b)(   )  

 
c)(   )   

 
d)(   )   
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Questão 15 

A Federação das Indústrias de São Paulo comparou indicadores de transporte do Brasil 
com equivalentes de países que são referência para o mundo todo. A conclusão do estudo 
é que, em dez anos, a eficiência de nossa infraestrutura não avançou. O Brasil é grande, 
mas parece maior ainda para quem leva peças de São Paulo a Manaus. “Demora de 15 a 
20 dias. O caminhão sai daqui carregado, vai até Rio Branco, de Rio Branco é 
transportado para a balsa e vai via fluvial até Manaus”, conta o empresário José Kovacs. 

Jornal Nacional - 6/5/2013. 

Assinale a alternativa que NÃO indica um dos fatores que contribuem para o problema 
abordado no texto. 

a)(  ) A reduzida exploração do potencial de navegação dos rios. 

b)(  ) As condições precárias das rodovias que cortam o país. 

c)(  ) A saturação da capacidade operacional de portos e aeroportos. 

d)(  ) A prioridade dada ao modal ferroviário pela política de transporte nacional. 
 
Disciplina: Saúde e Segurança do Trabalho 
Profª: Mônica Fernandes Ferreira 

 
Questão 16 
No tocante à segurança no trabalho, analise. 
 
I. O acidente de trabalho pode ocorrer por ato inseguro ou condição insegura. 
II. Doença profissional é a provocada pelo tipo de trabalho. 
III. Doença do trabalho é a causada pelas condições do trabalho. 
 
Assinale:  

a) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
b) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
c) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
d) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 
Questão 17 
Assinale a alternativa incorreta. 

a) Acidente de percurso é aquele que ocorre na ida de casa para o trabalho ou deste 
para casa. 

b) Não se considera acidente de trabalho aquele que ocorre no horário destinado ao 
repouso ou às refeições dos funcionários. 

c) A doença profissional ocorre pela exposição continuada do trabalhador a 
determinados agentes insalubres. 

d) O desconhecimento dos perigos da sinalização e de regras básicas de segurança 
são os principais riscos de acidentes profissionais. 
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Questão 18 
O mapa de riscos é uma representação gráfica decorrente de uma avaliação dos riscos 
ocupacionais existentes nos locais de trabalho, baseado no lay-out da empresa. Cada risco 
tem uma cor que o representa, e o tamanho dos círculos vai ser de acordo com a graduação 
do risco que pode ser classificado em pequeno (leve), médio e grande (elevado). A seguir 
define-se com exemplos, o risco que cada cor representa, menos uma alternativa, qual? 

a) Vermelho: poeiras, fumos, névoas, etc. risco químico. 
b) Amarelo: esforço físico intenso, controle rígido de produtividade, etc. risco 

ergonômico. 
c) Azul: radiações não ionizantes, arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, 

etc. risco mecânico. 
d) Marrom: vírus, bactérias, fungos, etc. risco biológico. 

 
Disciplina: Georreferenciamento  
Prof: Teófanes Antônio Stacciarini Duarte 
 
Questão 19 
Com relação a digitação dos dados coletados no trabalho de campo, no software Google 
Earth, é incorreto afirmar que: 
 

a. Não há nenhuma restrição quanto a utilizar o mesmo nome para pontos coletados 
no mesmo local; 

b. Somente os pontos coletados em coordenadas UTM podem ser digitados, sendo 
que coletas feitas em outros padrões de coordenadas devem ser obrigatoriamente 
descartadas; 

c. Coordenadas coletadas na região 22 K não podem ser substituídas pelas 
coordenadas coletadas na região 22 L; 

d. Ao identificar que algum ponto está deslocado mais de 100m do local da coleta, 
a orientação é não excluí-lo, para poder se avaliar a extensão do erro. 

 
Questão 20 
 No Google Earth, é possível se trabalhar com diversas unidades para localização 
geográfica. Entretanto uma delas é mais usada pela compatibilidade direta com o 
AutoCad, através da representação cartesiana, no padrão par ordenado X, Y. Trata-se do 
sistema: 
 

a. Graus Decimais 
b. Graus, Minutos, Segundos 
c. Universal Transversa de Mercator 
d. Sistema Militar de Referência da Grade 
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Questão 21 
 Em 26/09/2017, Lucas Carvalho, do site Olhar Digital, publicou a seguinte matéria:  
 
"O GPS que vem embarcado nos smartphones modernos está prestes a ficar mais preciso 
do que nunca. Durante um evento realizado em Oregon, nos Estados Unidos, a fabricante 
Broadcom revelou uma nova geração do seu chip de posicionamento global. Hoje em dia, 
o GPS dos smartphones mais avançados tem uma precisão que varia de três a cinco 
metros. Ou seja, ele não é capaz de determinar exatamente em qual cômodo da sua casa 
você está, ou mesmo se você está acima ou abaixo de um viaduto, por exemplo. 
Com o novo chip da Broadcom, porém, o nível de precisão vai saltar para até 30 
centímetros. O modelo ganhou o nome industrial de BCM47755, segundo informações 
do site IEEE Spectrum, e, além de ser mais preciso, também vai consumir até 50% menos 
bateria de smartphones." 
 
fonte: https://olhardigital.com.br/noticia/precisao-do-gps-sera-de-ate-30-centimetros-
em-smartphones-do-ano-que-vem/71278 
 
Com a realização do trabalho de campo, você observou que a precisão de cinco metro é 
muito difícil de ser alcançada. Valores da ordem de 20 a 30 metros são bem mais comuns, 
com alguns desvios chegando a passar dos 100 metros, como é possível se observar na 
figura abaixo, que mostra a representação de seis pontos georreferenciados, apresentados 
na tela do Google Earth, sendo três na portaria da FAMA e três no cavalete de água, 
próximo às catracas.  
 

 
 
Com base no texto acima e sua experiência com o trabalho de campo, das afirmações 
abaixo, a única incorreta é:  
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a. Com o tempo nublado, os dados mostrados na figura não permitem calcular uma 
posição média a partir das coordenas coletas, nem tampouco avaliar o desvio 
padrão das leituras; 

b. O Sistema de Posicionamento Global (GPS), embora tenha sido desenvolvido 
para fins militares, apresenta enorme benefício para outros grupos, como 
organizações governamentais e grupos privados de levantamento; 

c. O objetivo original do Sistema de Posicionamento Global (GPS) é a determinação 
instantânea de posição, velocidade e tempo de um usuário em qualquer lugar da 
Terra, com base em medidas de distâncias; 

d. O Sistema de Posicionamento Global (GPS) permite associar a informação de 
latitude e longitude aos dados obtidos de um local específico do campo. 

 
Disciplina: Instalações Hidrossanitárias 
Prof: Dr. Marcelo Jacomini Moreira da Silva 
 
Questão 22 
Os registros são dispositivos instalados na rede hidráulica e sua escolha depende da 
função que este desempenhará no circuito hidráulico. Assim, o registro: 
A. de gaveta tem a função de bloquear o fluxo de passagem de água e é instalado como 

registro geral nos trechos de alimentação dos ambientes. 
B. deve atuar como uma válvula reguladora, direcionando o fluxo de água e limitando a 

pressão de trabalho para que os demais componentes do sistema sejam protegidos 
contra sobrecarga, qualquer que seja o tipo e ou a natureza de sua construção. 

C. de gaveta tem o seu sistema de acoplamento, necessariamente operando por meio de 
rosca, ao passo que o registro de pressão tem o acoplamento realizado por meio de 
sistema de colagem ou soldadura. 

D. de esfera atua como uma válvula de retenção, bloqueando o fluxo de água no sentido 
do ponto de alimentação para o ponto de consumo, podendo substituir, em qualquer 
caso, os registros de gaveta. 

 
Questão 23 
Alguns trechos das instalações hidráulicas de água fria, constitui-se de uma tubulação que 
alimenta apenas um equipamento. Este trecho é denominado 
A. alimentador predial. 
B. sub-ramal. 

C. tubo de ventilação. 
D. colar ou barrilete. 

 
Questão 24 
Com relação às recomendações da norma ABNT NBR 5626:1998 (Instalação predial de 
água fria) relativas à forma e dimensões dos reservatórios é correto afirmar que: 
a) o volume de água reservado para uso doméstico deve ser, no mínimo, o necessário 

para 24 h de consumo normal no edifício, sem considerar o volume de água para 
combate a incêndio. 

b) no caso de residência de pequeno tamanho, recomenda–se que a reserva mínima seja 
de 1000 litros. 

c) a capacidade dos reservatórios deve ser estabelecida, levando–se sempre em 
consideração o consumo de 200 litros de água por dia por habitante. 

d) a capacidade máxima dos reservatórios deve ser de 15.000 litros para que seja 
garantida a potabilidade da água no período de detenção médio. 


