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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (P2)

BLOCO I

A  figura  abaixo  mostra  o  resultado,  em
forma de diagrama tensão-deformação, do
ensaio de tração de quatro corpos de prova
de aço carbono.

Com base nas informações, julgue os três
próximos itens.

01.  O módulo de elasticidade do aço B é
maior que o módulo de elasticidade do aço
C. Portanto,  o aço B é mais rígido que o
aço C.

02. Com relação ao aço D, o aço A poderia
ser constituído de liga com maior  teor  de
carbono e ser menos dúctil.

03. O  aço  C sofreu  encruamento  após  o
escoamento.

Com  relação  às  solicitações  cisalhantes,
julgue os próximos itens.

04. Vigas  com  seções  retangulares,
submetidas a carregamento distribuído, têm

as  tensões  de  cisalhamento  máximas  ao
longo do eixo neutro de cada seção.

05.  Um  material  com  comportamento
elástico  linear  possui  módulo  de
elasticidade transversal inferior ao  módulo
de elasticidade longitudinal.

A treliça isostática abaixo é composta por
barras de aço com módulo de elasticidade
longitudinal de 200 GPa.

Com base nas informações, julgue os cinco
próximos itens.

06. O apoio A receberá mais carga do que
o apoio E.

07. Se  a  barra  FB  apresentar  elevada
esbeltez, poderá sofrer flambagem.

08. Pode-se  aplicar  a  lei  de  Hooke  para
determinar as deformações das barras.

09. Não se  trata  de  treliça  ideal,  pois  as
cargas  aplicadas  nos  nós  B,  C  e  D
deveriam ser aplicadas nos nós F, G e H,
respectivamente.

10. A figura ilustra um treliça Pratt e a barra
AF está submetida à compressão.
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11. Para  solucionar  os  esforços  normais
atuantes  na  treliça,  é  possível  adotar  o
método de Ritter. 

Julgue  os  próximos  itens,  referentes  a
estruturas de concreto e aço.

12. A  agressividade  do  meio  ambiente
adotada  nos  projetos  estruturais  é
organizada  em  classes  e  estão
relacionadas  às  ações  físicas,  térmicas,
biológicas e químicas que atuam sobre as
estruturas de concreto.

13. As  deformações  por  fluência  das
estruturas de concreto armado aumentam
ao longo do tempo mesmo que para uma
tensão constante.

14. Em estruturas de aço, as verificações
de Estado Limite de Utilização encarregam-
se de avaliar as vibrações desconfortáveis
ao  uso  da  estrutura,  mesmo  que  não
tenham  relação  com  a  instabilidade
estrutural.

15.  Lajes alveolares podem ser fabricadas
em  concreto  protendido  com  armaduras
pré-tracionadas.

16.  Em concreto protendido,  a injeção de
calda de cimento deve ser efetuada o mais
rapidamente possível  após protensão dos
cabos,  sendo  recomendável  um  prazo
máximo de 15 dias.

Com relação a fundações, julgue:

17. A rigidez da sapata poderá afetar seu
recalque imedito.

18. Sapata corrida é aquela comum a dois
pilares alinhados.

19.  Nega  é  a  medida  de  penetração
permanente de uma estaca, causada pela
aplicação de um golpe de martelo ou pilão
sempre  relacionada  com  a  energia  de
cravação.

Considerando  a  figura,  que  apresenta  o
resultado de sondagem para investigação
de um terreno, julgue os dois itens a seguir.

20. Recomenda-se fundações em estacas,
como a Franki, pois o boletim de sondagem
SPT mostra boa capacidade de suporte do
terreno em profundidades maiores.

21. O ensaio SPT pode ser realizado com o
acionamento  mecânico  ou  manual  do
martelo  para  a  cravação  do  amostrador
padrão.

Com base na tecnologia do concreto, julgue
os itens.
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22. O  cimento  supersulfatado  apresenta
baixo  calor  de  hidratação  e  elevada
resistência à água do mar.

No recebimento do caminhão betoneira em
uma obra, deve-se considerar o ensaio de
controle  de  recebimento  e  aceitação  do
concreto,  conhecido  por  abatimento  de
tronco de cone ou slump test.  Com base
nisso julgue:

23.  Misturas  de  consistência  seca  têm
abatimento  máximo  no  ensaio  de  slump
test.

Considerando  os  hidrogramas  A  e  B
representados  na  figura,  julgue  os  dois
itens  subsequente,  acerca  de  hidrologia
aplicada.

24. Supondo  existirem  duas  bacias
hidrográficas,  uma  situada  em  área
urbanizada  e  outra  em  área  não
urbanizada, poderia dizer que o hidrograma
B  representaria  a  bacia  hidrográfica  em
área urbanizada.

25. O  hidrograma de  projeto  não  precisa
ser baseado numa cheia real.

BLOCO II

As rochas e minerais estão historicamente
ligados ao desenvolvimento do homem. O
agrupamento  das  rochas  pode  ser  feito
pelo modo de formação e origem. A esse
respeito, julgue o item seguinte.

26.  O  granito  é  uma  rocha  plutônica
granular  que,  devido  ao  intemperismo,
pode  dar  origem  a  solos  areno-argilosos
micáceos.

A  tabela  abaixo  mostra  o  resultado  dos
ensaios  de  caracterização  do  solo
encontrado  na  jazida  E-11  de  uma  obra
rodoviária.

Com base nas informações julgue os itens.

27.  O furo de sondagem 1 indica um solo
que alcança o limite de plasticidade com a
umidade de 33%.

28. O índice de grupo (IG) é determinado
pelo ensaio de Casagrande.
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29. Na  classificação  HRB,  os  furos  de
sondagem  1  e  2  apresentam  solos
arenosos.

30. A jazida E-11 poderia ser utilizada para
aterros de terraplenagem e, eventualmente,
como sub-base do  pavimento,  desde que
melhorado,  como  a  adição  de  areia  ou
brita,  para  que  haja  diminuição  da
plasticidade e da expansão.

Em  um  projeto  de  terraplanagem,  a
distribuição de materiais  dos  cortes  pelos
aterros  seguiu  as  ordenadas da curva de
Brückner, apresentada na figura I.

Na distribuição de terras, admitiu-se que a
DMT máxima é de 1.000 m, e que só há
local para empréstimo ou bota-fora no meio

do  trecho.  Com  o  intuito  de  se  obter  o
menor custo,  a linha de compensação foi
dividida  em três  segmentos,  na  forma da
distribuição apresentada na figura II.

Com base nisso, julgue os itens:

31. A  figura  I  indica  que  o  serviço  de
terraplenagem  compreendido  entre  as
estacas  149  e  170  constitui  em corte  de
400m³.

32.  Pode-se  afirmar  que  a  obra  de
terraplenagem  terá  volume  de  bota-fora
entre as estacas 52 e 58.

33. O maior momento de transporte entre
as compensações é inferior a 400 m³.km

34. O  sentido  de  movimentação  de  terra
entre as estacas 58 e 102 é o mesmo do
estaqueamento.

35.  Entre as compensações estabelecidas
no  projeto,  a  maior  distância  média  de
transporte é inferior a 600m.

Com  relação  aos  estudos  de  pavimentos
flexíveis, julgue os próximos itens.

36. Binder  é  a  camada  do  pavimento
situada entre a sub-base e a base.

37. Na  classificação  MCT,  para  subleitos,
solos identificados como LA são preferíveis,
se comparados com NG’.

38. O  tratamento  superficial  duplo  é  um
exemplo  de  revestimento  betuminoso  por
penetração direta

A respeito das técnicas de construção civil,
julgue os itens a seguir.
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39. Para obras com mais de um pavimento,
o  travamento  da  alvenaria,  respeitado  o
prazo  de  7  dias,  só  deve  ser  executado
depois  que  as  alvenarias  do  pavimento
imediatamente  acima,  tenham  sido
levantadas até igual altura.

40. As  vergas  e  contravergas  devem
exceder  a  largura do  vão de pelo  menos
20cm  de  cada  lado  e  devem  ter  altura
mínima de 10cm.

A respeito dos revestimentos cerâmicos de
fachada, julgue:

41. As argamassas tipo AC-I são indicadas
para  assentamento  de  revestimento  de
fachadas em edifícios.

42. Juntas de movimentação são espaços
deixados  entre  duas  placas  cerâmicas
adjacentes. 

Os  tipos  de  impermeabilização  são
classificados  segundo  o  material
constituinte  principal  da  camada
impermeável. 

Com base no assunto, julgue:

43. A infiltração de água por condensação
ocorre devido à absorção de umidade em
fase gasosa.

44. Impermeabilização em manta asfáltica
é a solução mais adequada para paredes
internas  de  reservatórios  enterrados
sujeitos à ação do lençol freático.

No controle da execução física de obras de
engenharia, é muito comum o uso de redes
PERT-COM.  A  figura  abaixo  mostra  um

exemplo dessas redes, onde as atividades,
representadas por setas, possuem duração
em  dias  corridos  expressa  pelo  número
acima  da  seta.  Os  círculos  mostram  as
incidências  de  início  e  término  das
atividades  e  o  projeto  se  inicia  em  0  e
termina em 70.

45. Qualquer  atraso  nas  atividades  do
caminho “0 - 20 - 10 - 40 - 60 - 70” atrasará
o cronograma final do projeto.

46. O projeto tem duração estimada de 27
dias.

47. A atividade 40 → 70 deverá ser iniciada
no 18° dia.

BLOCO III

No  estudo  da  hidráulica,  o  escoamento
forçado é aquele em que as pressões no
interior  das  tubulações  são  diferentes  da
pressão  atmosférica.  Baseado  na  figura
abaixo, julgue o item.

48. É recomendada a instalação de válvula
ventosa no ponto c.
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Acerca  de  escoamento  em  canais  sob
regime permanente e uniforme e com base
na figura abaixo, julgue os itens a seguir.

49. Em um canal retangular que transporta
determinada  vazão,  a  seção  de  máxima
eficiência  hidráulica  é  aquela  em  que  a
medida da base é igual ao dobro da altura
do escoamento.

50. O Raio hidráulico do canal apresentado
é inferior a 2m.

51.  A rugosidade  do  canal  pode  afetar  a
vazão.

No  movimento  bruscamente  variado,  as
linhas  de  corrente  apresentam curvaturas
acentuadas e a  distribuição das pressões
não é hidrostática. Acerca dos regimes de
escoamento, julgue:

52. Ressalto  Hidráulico  é  uma  elevação
brusca da superfície líquida e corresponde
à mudança de regime de uma profundidade
menor  que  a  crítica  (regime  supercrítico)
para outra maior que esta, ou seja, regime
subcrítico

Suponha que, ao projetar as instalações de
água  fria  do  prédio  ilustrado  abaixo,  o
engenheiro percebeu que os apartamentos
do  último  andar  não  recebiam água  com
pressão suficiente.

Com  base  nestas  informações,  julgue  os
próximos itens.

53. A ocorrência de sobrepressões devidas
a  transientes  hidráulicos  deve  ser
considerada  no  dimensionamento  das
tubulações,  e,  em  relação  à  pressão
dinâmica prevista em projeto, são admitidas
desde que não superem 400 kPa.

54. A figura mostra  um sistema direto  de
abastecimento com bombeamento.

55.  Como  forma  de  resolver  o  problema
descrito, o engenheiro poderá aumentar a
pressão  estática,  no  último  pavimento,
diminuindo a perda de carga.

Considere a instalação elétrica de comando
de  uma  lâmpada,  composta  por  três
interruptores.
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56. Os  condutores  que  interligam  os
interruptores são denominados condutores
de fase.

57. Conforme indica o esquema da figura, a
lâmpada está acessa.

58. O  interruptor  número  2  é  do  tipo
paralelo ou Three-Way.

Com  base  nas  etapas  de  tratamento  de
água  para  consumo  humano,  julgue  os
próximo itens.

59.  Na mistura  rápida,  aplica-se produtos
químicos coagulantes, como o hidróxido de
sódio.

60. Na  decantação,  a  água  floculada
deposita-se  no  fundo  de  um  tanque,  por
ação da gravidade.

61. Filtros lentos são unidades destinadas
a tratar águas do tipo B.

Para realizar o projeto de adutoras de um
sistema  de  abastecimento  água  para
consumo  humano  utilizando  condutos
forçados,  há  uma  série  de  critérios  e
requisitos. Com base no assunto, julgue.

62. O  coeficiente  da  hora  de  maior
consumo (k2) é utilizado apenas à jusante
do reservatório até a rede de distribuição.

As bombas de uma estação elevatória de
abastecimento  de  água  trabalham
afogadas e apresentam:

• desnível geométrico máximo entre o eixo
da bomba e o nível do reservatório superior
a 10m;

• desnível geométrico máximo entre o eixo
da bomba e o nível do reservatório inferior
a – 2,5m;

• profundidade de água no poço de sucção
= 4,0m;

• perdas de carga distribuídas no recalque
e na sucção de 2,0m;

• perdas de carga localizadas no recalque e
na sucção de 0,5m.

Com base nas informações, julgue:

63. A  altura  manométrica  (Hm)  total  da
estação de bombeamento é de 10mca.

Acerca  dos  estudos  de  concepção  de
sistemas de esgoto sanitário, julgue:

64. É  considerada  população  temporária
aquela  que,  proveniente  de  outras
comunidades,  transfere-se ocasionalmente
para  a  área  considerada,  impondo  ao
sistema  de  esgoto  uma  contribuição
individual  análoga  à  da  população
residente.

65.  O Esgoto  Sanitário  é  despejo  líquido
constituído  de  esgotos  domésticos  e
industrial,  água  de  infiltração  e  a
contribuição pluvial parasitária.

66. O  sistema  unitário  promove  o
afastamento conjunto do esgoto doméstico,
das águas residuárias das indústrias e das
águas  de  infiltração,  sendo  as  águas
pluviais  escoadas  em  um  sistema  de
canalizações específico. 

67. As lâminas d’água devem ser sempre
calculadas  admitindo  o  escoamento  em
regime  uniforme  e  permanente,  sendo  o
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seu valor máximo, para vazão final, igual ou
inferior a 75% do diâmetro do coletor.

No  que  se  refere  aos  conceitos  de
topografia, julgue os itens.

68.  Conforme  o  relevo  apresentado  pelo
terreno,  as  curvas  de  nível  podem  se
cruzar.

69. O  alinhamento  que  possuir  rumo  de
30°SE possuirá azimute de 150°.

Com respeito a obras rodoviárias, julgue:

70. Drenos,  bueiros  e  pontes  são
chamados de obras-de-arte correntes.

A  correção do simulado acontecerá em
evento  ao  vivo  no  dia  19/jan/2022  às
21:30h

Link:

www.cneconcursos.com.br/1-simulado-
petrobras
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