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PETROBRAS - ENGENHARIA CIVIL
BLOCO 01 | AULA 1. PROPRIEDADES MECÂNICAS I

Este material foi elaborado com o objetivo de atender ao curso online elaborado na modalidade pós-edital
destinado ao concurso da PETROBRAS. 

O cargo pretendido é PROFISSIONAL DA PETROBRAS – ENGENHEIRO CIVIL. A banca contratada é o
CEBRASPE. O edital foi publicado e pode ser acessado por meio do link abaixo.

PETROBRAS 2022: < https://www.cebraspe.org.br/concursos/PETROBRAS_21_NS  >

Este material foi escrito pelo professor Guilherme Bruno.

Atualizado em dezembro/2021; contato <educacao@cneconcursos.com.br>

SÍNTESE DO EDITAL

PETROBRAS  – ENGENHEIRO CIVIL

Banca: CEBRASPE

Cargo: Profissional da Petrobras (Ênfase 10 - Engenharia Civil)

Vagas: 08 imediatas + 40 CR

Remuneração: salário básico de R$ 6.937,43 com garantia de remuneração mínima de R$ 11.716,82

Inscrições: 17/12/21 até 05/01/22 (R$ 79,83)

Provas Objetivas: 20/02/22 (turno da tarde; D=4h) 

Locais de Prova: 26 capitais + DF

O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO

Será reprovado(a) nas provas objetivas e eliminado(a) do processo seletivo público o(a) candidato(a) que
se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva
de conhecimentos básicos P1; b) obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos
específicos P2; c) obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE ENGENHARIA CIVIL (EDITAL)
O conteúdo que segue refere-se às partes de engenharia civil previstas no edital.  Durante o curso,
iremos abordar de maneira estratégica conforme histórico da banca, isto é, os conteúdos programáticos
dos editais não serão abordados integralmente neste curso. Observe a grade de aulas do curso para saber
mais.

A cada aula, destacaremos com marca texto o assunto para situar-se sobre a organização.
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BLOCO I: 1 Resistência dos Materiais. 2 Análise de Estruturas. 3 Estruturas. de Concreto Armado. 4
Estruturas de Concreto Pré-moldado.  5 Estruturas de Aço.  6 Fundações.  7 Tecnologia do Concreto.  8
Hidrologia Aplicada. BLOCO II: 1 Mecânica dos Solos. 2 Obras de Terra. 3 Terraplanagem. 4 Arruamento e
Pavimentação. 5 Materiais de Construção Civil. 6 Técnicas de Construção Civil. 7 Planejamento e Controle
de  Obras.  BLOCO III:  1  Estruturas  de  Concreto  Protendido.  2  Pontes  e  Obras  de  Arte  Correntes.  3
Hidráulica. 4 Saneamento Básico. 5 Instalações Prediais Hidrossanitárias. 6 Instalações Prediais Elétricas.
7 Gestão da Qualidade na Construção Civil. 8 Conforto nas Edificações. 9 Segurança e Manutenção de
Edificações. 10 Transportes. 11 Topografia. 12 Estradas

PROGRAMA DE AULAS R00
BLOCO 1

AULA DESCRIÇÃO DATA

01. Propriedades Mecânicas dos Materiais I Videoaula 20/12/21

02. Propriedades Mecânicas dos Materiais II Videoaula 27/12/21

03. Isostática I Videoaula 29/12/21

04. Isostática II Videoaula 31/12/21

05. Flexão e Flambagem Videoaula 17/01/22

06. Concreto Armado I Videoaula 19/01/22

07. Concreto Armado II Videoaula 21/01/22

08. Fundações I Videoaula 07/02/22

09. Fundações II Videoaula 09/02/22

10. Tecnologia do Concreto Videoaula 11/02/22

11. Concreto Pré-moldado Livro eletrônico (PDF)

jan/2212. Estrutura de Concreto Protendido Livro eletrônico (PDF)

13. Estruturas de Aço Livro eletrônico (PDF)

PIRATARIA É CRIME

Quando você compra um curso pirata, poderá ser indiciado por crime de receptação, além de
financiar trapaceiros. Quando você compra o curso oficial, dá sustento ao professor, que dedica
anos de trabalho honesto. 

Não participe de grupos de rateios ou qualquer outro meio irregular. É uma economia que
pode custar caro. 

Caso  presencie  alguma  dessas  práticas  criminosas,  contate-nos  que  tomaremos  as  medidas
cabíveis resguardando o sigilo da sua identidade. Envie-nos Print Screen ou Foto ou Prova para o
endereço de e-mail: educacao@cneconcursos.com.br
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BASE LEGAL:

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA: CP, Art. 288 -  Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes.
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 

LAVAGEM DE DINHEIRO: L.9613/98, Art. 1 -  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação
ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Pena: reclusão, de 3 (três) a
10 (dez) anos, e multa. 

RECEPTAÇÃO: CP, Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser
produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Pena - reclusão, de um a quatro anos, e
multa.

VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL: CP, Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos. Pena – detenção, de 3 (três)
meses a 1 (um) ano, ou multa.  § 1o Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto,
por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor,
do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4
(quatro) anos, e multa.
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1.0 QUESTÕES
01.  CEBRASPE,  IPHAN,  2018  -
Considerando que uma viga biapoiada, de
seção  retangular  e  simétrica,  com
carregamento  uniformemente  distribuído,
tenha  sido  instalada  com  excentricidade
sobre  os  pilares  de  apoio,  julgue  o  item
subsequente.

 Caso o material da viga seja homogêneo e
isotrópico, então o módulo Young, o módulo
de cisalhamento e o coeficiente de Poisson
são  complementares  entre  si  e  permitem
avaliar a deformação da peça.

CEBRASPE,  PC/PE,  2016  – A  figura
representa  um  diagrama  tensão  ×
deformação  de  um  material  utilizado  na
construção civil.

02. CEBRASPE, PC/PE, 2016 – Tendo em
vista que o diagrama apresentado no texto
3A1AAA  refere-se  a  um  material  dúctil,
assinale  a  opção  que  apresenta  um
material com esse tipo de comportamento.

(A) pedra

(B) ferro fundido

(C) concreto

(D) vidro

(E) aço de construção

03. CEBRASPE, PC/PE, 2016 –  Assinale a
opção  que  representa  o  intervalo
identificado pela letra B na figura do texto
3A1AAA.

(A) estricção

(B) ruptura

(C) regime plástico

(D) encruamento

(E) regime elástico

CEBRASPE, ANM, 2021 - A figura seguinte
ilustra a relação (sem escala) entre tensão
e deformação de determinado material.  O
ponto P corresponde ao primeiro ponto na
curva no qual essa relação não é linear.

04. CEBRASPE, ANM, 2021 - O ponto P é
denominado  tensão  de  ruptura,  e  a
inclinação  da  reta  na  faixa  do  regime
elástico é denominada módulo de Young.
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05. CEBRASPE, ANM, 2021 -  As regiões
indicadas  pelos  números  1  e  2  na  figura
são denominadas regiões de escoamento e
encruamento.

CEBRASPE,  STJ,  2015  -  Após  o
recebimento de uma carga de aço para a
obra de ampliação do aeroporto de Brasília,
foram  retiradas  amostras  para  serem
ensaiadas, tendo-se como base as normas
técnicas  vigentes.  Para  subsidiar  os
resultados e justificá-los, o laboratório, junto
com  os  resultados  dos  ensaios  de
resistência à tração, dobramento e massa
linear,  anexou  o  gráfico  padrão  tensão  x
deformação apresentado.

Considerando  as  informações  e  o  gráfico
apresentados,  julgue  o  seguinte  item  no
que  se  refere  a  características  dos  aços
para construção.

06. CEBRASPE, STJ, 2015 -  Na equação
σ  =  E.e,  quanto  maior  for  o  módulo  de
elasticidade,  ou  módulo  de  Young,
identificado na equação por E, menor será
a  deformação  elástica  resultante  da

aplicação de uma mesma tensão de tração,
pois  esse  módulo  indica  a  rigidez  do
material.

07.  CEBRASPE, STJ,  2015 -  O limite de
escoamento é a tensão que caracteriza o
aço  quanto  a  sua  classe  (CA50,  CA60,
CA25).

08.  CEBRASPE,  STJ,  2015  -  A Lei  de
Hooke  só  é  válida  até  um  determinado
valor  de  tensão,  representado  no  gráfico
pelo  ponto  B,  ou  limite  de  resistência  à
tração.

09. CEBRASPE, TJCE, 2014 - Assinale a
opção correta a respeito das propriedades
dos  aços  utilizados  em  projetos  de
estruturas metálicas.

(A) Fragilidade é a energia total, elástica e
plástica que o material  pode absorver por
unidade de volume até a sua ruptura.

(B)  Resiliência  é  a  incapacidade  de
deformação  do  material  sob  a  ação  de
cargas.

(C)  Ductilidade  é  a  capacidade  de
deformação  do  material  sob  a  ação  de
cargas.

(D) Tenacidade é a resistência ao risco ou à
abrasão.

(E)  Dureza  é  a  capacidade  de  absorver
energia mecânica no regime elástico.

10.  CEBRASPE,  ANAC,  2012  -  É
constante a relação entre as deformações
específicas longitudinal e transversal de um
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material  homogêneo e  isotrópico  na  faixa
elástica.

11. CEBRASPE, MPU, 2010 - O módulo de
elasticidade de um material é uma medida
da sua rigidez: quanto menor o módulo de
elasticidade,  mais  rígido  é  o  material  e,
consequentemente,  menor  será  a  sua
deformação  elástica  quando  submetido  a
tensão.

12. CEBRASPE, ANAC, 2009 - O material
é  classificado  como  dúctil  quando,
submetido  a  ensaio  de  tração,  apresenta
deformação  plástica,  precedida  por  uma
deformação  elástica,  para  atingir
rompimento.

13. CEBRASPE, ANAC, 2009 - O material
é  classificado  como  frágil  quando,
submetido  a  ensaio  de  tração,  não
apresenta  deformação  plástica,  passando
diretamente  do  escoamento  para  o
rompimento.

14. CEBRASPE, DPF, 2002 - A tenacidade
de  um  aço  é  medida  pela  área  total
compreendida  entre  a  sua  curva  tensão-
deformação  e  o  eixo  das  deformações
(abscissas).

GABARITO

01. C

02. E

03. C

04. E

05. C

06. C

07. C

08. E

09. C

10. C

11. E

12. C

13. E

14. C
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