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PETROBRAS - ENGENHARIA CIVIL
BLOCO 02 | AULA 8. TERRAPLENAGEM

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.

Aula 8– Terraplenagem| www.cneconcursos.com.br | Goiânia/GO
O compartilhamento deste material é vedado, ainda que sem fins lucrativos.

Página: 1

http://www.cneconcursos.com.br/
mailto:educacao@cneconcursos.com.br
https://www.cebraspe.org.br/concursos/PETROBRAS_21_NS


 ENGENHARIA CIVIL | PÓS-EDITAL | PETROBRAS

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 2

AULA DESCRIÇÃO DATA

01. Origem e Formação do Solo Videoaula 21/12/21

02. Propriedades dos Solos Videoaula 03/01/22

03. Classificação dos Solos Videoaula 05/01/22

04. Permeabilidade dos Solos Videoaula 07/01/22

05. Tensões nos Solos Videoaula 24/01/22

06. Deformações devidas a carregamentos Videoaula 26/01/22

07. Contenções Laterais Videoaula 28/01/22

08. Terraplenagem Videoaula 22/12/21

09. Drenagem de Obras Rodoviárias Videoaula 07/02/22

10. Pavimentos Rodoviários I Videoaula 09/02/22

11. Pavimentos Rodoviários II Videoaula 11/02/22

12. Pavimentos Rodoviários III Videoaula 12/02/22

13. Obras de artes: correntes e especiais Livro eletrônico (PDF)
fev/22

14. Ensaios Geotécnicos Livro eletrônico (PDF)

15. Planejamento e Controle de Edificações Videoaula jan/22

16. Alvenaria de Edificação Livro eletrônico (PDF)

03/01/2217. Revestimentos Argamassados de Edificação Livro eletrônico (PDF)

18. Impermeabilização de Edificação Livro eletrônico (PDF)

19. Pinturas de Edificação Livro eletrônico (PDF)
jan/22

20. Materiais de Construção (vidro, madeira, outros). Livro eletrônico (PDF)
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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

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,  TCE/SC,  2016  - Para
diminuir  custos,  recomenda-se  a
priorização  do  estudo  de  empréstimos
laterais na composição do corpo de aterro.

02. CEBRASPE, TCE/SC, 2016 - Em obras
rodoviárias,  o  areal  a  ser  utilizado  deve
apresentar teor de matéria orgânica inferior
a 300 p.p.m.

03.  CEBRASPE,  TRE/ES,  2011  -  No
controle  tecnológico  da  execução  de
aterros, devem ser considerados o grau de
compactação  mínimo  a  ser  atingido,  a
espessura e homogeneidade das camadas
e o controle de umidade do material.

04.  CEBRASPE,  TRE/ES,  2011  - O
controle  tecnológico  é  obrigatório  em
aterros com volume superior a 1.000 m3.

05.  CEBRASPE,  TRT-17,  2013  - Na
execução de uma obra de terraplanagem, a
escavação  foi  realizada  com  o  uso  de
escarificador  e,  eventualmente,  foram
empregados  explosivos,  visto  que  a
camada  de  corte  era  formada  de  rocha
decomposta,  com presença  de  blocos  de
pedra de diâmetro inferior a 1 m. A etapa
final de realização do aterro foi executada
com três camadas individuais de 30 cm de
espessura  cada  uma.  Em  determinado
trecho  de  solo  mole,  foram  executados
drenos verticais sob a camada de aterro.

Com base nessa situação hipotética, julgue
o próximo item.

Devido  às  características  apresentadas,
classifica-se o material escavado como de
terceira categoria.

06. CEBRASPE, FUB, 2015 - O rolo pé de
carneiro é mais eficiente na compactação
de solos argilosos e siltosos, nos quais é
necessário  aplicar  altas  pressões  para
vencer a coesão do solo, o que possibilita a
compactação  uniforme  de  toda  a
espessura.

07.  CEBRASPE,  TCE/PA,  2019  - No
projeto  de  terraplenagem,  é  comum  a
indicação  de  áreas  onde  devam  ser
escavados materiais a serem utilizados na
execução da plataforma (aterro) da rodovia,
denominados  empréstimos.  A respeito  de
empréstimos  de  materiais  utilizados  na
execução de aterros em rodovias, assinale
a opção correta.

(A)  Para  esse  fim,  admite-se  que  esses
materiais  apresentem  até  5%  de  matéria
orgânica,  mas  não  se  admite  que  eles
sejam  constituídos  de  turfas  ou  argilas
orgânicas.

(B)  É  recomendável  que  os  materiais  a
serem utilizados na execução do corpo do
aterro apresentem ISC maior ou igual a 2%
e expansão menor ou igual a 4%.

(C)  Por  questões  de  segurança,  não  se
recomenda  a  execução  de  serviços  de
exploração  de  empréstimos  em
alargamento  de  corte,  principalmente  na
presença de material de primeira categoria.
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(D)  Em  se  tratando  de  empréstimos
laterais,  a  borda  externa  da  caixa  de
empréstimo  pode  situar-se  no  limite  da
faixa  de  domínio  da  rodovia,  desde  que
possua inclinação adequada e segura.

(E) Para efeito de apropriação do custo de
execução do serviço, o volume de material
utilizado  pode  ser  medido  durante  a
execução da plataforma da rodovia.

CEBRASPE,  PGE/PE,  2019  -  Para  a
construção dos pavimentos da garagem de
um edifício, foi escavada terra comum seca
com  25%  de  empolamento  e  20%  de
contração.  Nesse  serviço,  a  escavadeira
trabalhou  durante  10  horas.  Foi
transportado um volume total de terra solta
equivalente  a  200  viagens  de  caminhão
basculante com capacidade para 10 m3.

A partir dessas informações, julgue os itens
a seguir.

08. CEBRASPE, PGE/PE, 2019 - O volume
de  terra  medido  no  corte,  antes  de  ser
transportado pelos caminhões basculantes,
é inferior a 2.000 m3.

09.  CEBRASPE,  PGE/PE,  2019  - Para
executar 2.000 m3 de aterro compactado a
partir  da  terra  seca  escavada  nessa
garagem, serão necessários mais de 8.000
m3 de terra seca.

10.  CEBRASPE,  PGE/PE,  2019  -Para
executar 2.000 m3 de aterro compactado a
partir  da  terra  seca  escavada  nessa
garagem,  são necessárias  mais  de  1.000

viagens  dos  referidos  caminhões
basculantes.

11.  CEBRASPE,  COGE/CE,  2019  - A
medição  da  terraplenagem  para  a
execução de uma obra rodoviária é mensal.
Nesse caso, um critério adequado e preciso
para  a  medição  do  serviço  de  corte
consiste em

(A) determinar quantos caminhões chegam
à  frente  de  trabalho,  considerando-se  o
coeficiente  de  empolamento  do  material
transportado.

(B)  determinar  quantos  caminhões  são
carregados  na  frente  de  trabalho,
considerando-se  o  coeficiente  de
empolamento do material transportado.

(C)  realizar  levantamento  topográfico,
sendo o volume de corte a diferença entre
o perfil do terreno ao final da obra e o perfil
do terreno imediatamente após a medição.

(D)  determinar  quantos  caminhões  são
descarregados no bota-fora, considerando-
se  o  coeficiente  de  empolamento  do
material transportado.

(E)  realizar  levantamento  topográfico,
sendo  o  volume  de  corte  calculado  pela
diferença  do  perfil  do  terreno  entre  as
medições realizadas.

12.  CEBRASPE,  TJAM,  2019  - Para
aterros com cota vermelha superior a 2 m,
o desmatamento pode ser executado de tal
forma  que  o  corte  das  árvores  fique,  no
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máximo,  nivelado  ao  terreno  natural,  não
havendo necessidade de destocamento.

13. CEBRASPE, TJAM, 2019 -  A medição
dos  volumes  de  bota-fora  geralmente  é
feita  com o  material  em estado  solto,  no
próprio  local  da  escavação,  conforme
indicado no projeto de engenharia.

14.  CEBRASPE,  CGM,  2018  -  Uma  das
tarefas  do  controle  interno,  no  que  diz
respeito às obras públicas, é a avaliação da
correta  aplicação  dos  recursos  públicos.
Para  isso,  são  considerados  objetos  de
análise,  entre  outros,  os  editais,  os
contratos,  os  termos  aditivos,  os  projetos
de engenharia, as medições e os diários de
obra.  A respeito  da  fiscalização  de  obras
civis, julgue o item subsecutivo.

Os  boletins  de  medição  devem  ser
suportados  por  memórias  de  cálculo.  No
caso  dos  cortes,  para  o  cálculo  dos
volumes, pode ser aplicado o método das
áreas,  devendo  as  seções  transversais
finais ser levantadas topograficamente, de
forma solidária com as referências de nível
que referenciam as seções primitivas, com
as  quais  as  seções  transversais  finais
serão comparadas.

CEBRASPE, ABIN, 2018 - Um engenheiro
fiscal  interrompeu a obra de execução de
um aterro em razão de uma série de falhas
de  compactação,  entre  elas:  o  teor  de
umidade  do  solo,  diferente  do  ideal;  a
inadequada  espessura  de  camadas  de

compactação;  e  características  do  solo
adotado fora do especificado.

Considerando  essa  situação  hipotética,
julgue os itens seguintes:

15. CEBRASPE, ABIN, 2018 -  A umidade
do  solo  deve  ser  medida  a  cada  vinte  e
quatro  horas  após  a  conclusão  da
compactação, durante dez dias. Se houver
variação de teor de umidade durante esse
período,  será  necessário  realizar  a
escarificação do solo, ajuste da umidade e
uma nova compactação.

16.  CEBRASPE,  ABIN,  2018  -  Para
garantir sua qualidade, o solo a ser adotado
no  aterro  deve  ser  isento  de  matéria
orgânica,  não  sendo  permitido  o  uso  de
solos com baixo Índice Suporte  Califórnia
(ISC).

17.  CEBRASPE,  ABIN,  2018  -  Tanto  o
excesso quanto a falta de umidade no solo
são prejudiciais à compactação de aterros,
pois não permitem que seja atingido o grau
de compactação máximo.

18. CEBRASPE, ABIN, 2018 -  Alturas de
camada  de  solo  pouco  espessas
prejudicam  a  dissipação  de  energia  dos
rolos  compactadores,  por  isso  é
recomendável  adotar  as  camadas  mais
altas possíveis, cujo limitador é a altura de
lançamento do caminhão de transporte de
solo.

19.  CEBRASPE,  TCM/BA,  2018  - Com
relação às orientações das especificações
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de  serviços  de  terraplenagem,  assinale  a
opção correta.

(A) A locação do eixo da rodovia se dá por
meio de piqueteamento e estaqueamento,
com espaçamento ordinário  entre  estacas
de  20  m  para  trechos  em  curva  e  em
tangentes. 

(B)  Em  situações  de  corte  de  pequena
altura,  em  tangente,  com  perfil  do  solo
apresentando  material  de  terceira
categoria,  é  recomendável  realizar  o
alargamento de toda a altura do corte, para
melhorar  as  condições  de  drenagem  e
visibilidade da pista de rolamento. 

(C) Os empréstimos laterais utilizados em
casos de aterro têm a finalidade de diminuir
a distância de transporte dos equipamentos
e  facilitar  a  drenagem,  podendo  a  borda
externa  da caixa de  empréstimo situar-se
no limite  da faixa de domínio  da rodovia,
desde que possua inclinação segura. 

(D) Sendo admitida a execução de aterros
em rocha, é recomendável que a espessura
das  camadas  não  ultrapasse  0,75  m,
devendo a espessura ser de, no máximo,
0,30 m para os últimos 2,0 m do corpo do
aterro. 

(E)  Independentemente  de  condições
adversas  de  cunho  geotécnico  ou  de
altimetria, por serem obras provisórias para
acesso de equipamentos, os caminhos de
serviço não precisam de revestimento.

20. CEBRASPE, EBSERH, 2018 - Em caso
de  chuvas  durante  a  compactação  de
aterro,  os  trabalhos  poderão  ter

prosseguimento,  desde  que  o  índice
pluviométrico seja moderado;  nesse caso,
deve-se aumentar o número de passagens
do rolo compactador.

21. CEBRASPE, DPF, 2018 - Na fase de
terraplenagem  da  construção  de  uma
estrada,  as  camadas  de  aterro  foram
executadas  com  uma  espessura  máxima
de 30 cm após a compactação. Durante a
execução,  as  condições  climáticas
mudaram, pois havia risco de chuvas para
as  próximas  horas.  O  engenheiro
responsável  adotou  como  medida
preventiva  o  selamento  da  camada  de
aterro recém-executada.

Nessa situação hipotética,

caso  ainda  não  tenha  sido  executada  a
camada  final  de  aterro,  o  selamento  da
última camada executada será dispensável.

22. CEBRASPE, PREF. SÃO LUÍS, 2017 -
Os materiais  constituintes,  para  efeito  de
escavação  e  execução  dos  cortes,  são
classificados em categorias, caracterizadas
em função da maior ou menor dificuldade
ou resistência que oferecem ao desmonte.
A  necessidade  de  se  classificarem  os
materiais  de  escavação  em  categorias
provém  do  simples  fato  de  que  os  mais
resistentes, que oferecem maior dificuldade
ao desmonte, demandam emprego de um
maior número de horas de equipamento ou
obrigam o seu uso de modo mais intensivo,
gerando,  obviamente,  maiores  custos  de
escavação.
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Considerando-se  o  texto  apresentado,  é
correto  afirmar  que  o  material  que
apresenta maior custo para a realização de
escavação de corte em rodovia é o de

(A) 2.ª categoria.

(B) 3.ª categoria.

(C) 4.ª categoria.

(D) 5.ª categoria.

(E) 1.ª categoria.

CEBRASPE,  TCE/PE,  2017  - Durante  o
serviço de terraplenagem em uma rodovia,
o  fiscal  técnico  da  obra  notificou  a
contratada  por  ter  executado  os  serviços
em desacordo com as normas vigentes e
as boas práticas: além de ter executado o
aterro  com  camadas  compactadas
sucessivas  de  80  cm  de  espessura,  a
construtora  aproveitou  indevidamente
material disponível na faixa de domínio da
estrada,  em  cuja  composição  havia
micáceas e diatomáceas.

A partir dessa situação hipotética, julgue os
seguintes itens.

23.  CEBRASPE,  TCE/PE,  2017  - O
aproveitamento de solos  com micáceas e
diatomáceas deve ser descartado para uso
em aterros, mesmo estando eles próximos
ao local de execução da obra.

24.  CEBRASPE,  TCE/PE,  2017  - Aterro
compactado  com  camadas  de  80  cm  é
inadequado, pois as camadas deveriam ter,
no mínimo, 100 cm, para garantir economia
na execução.

25.  CEBRASPE,  TCE/PR,  2016  - O
diagrama  de  Brückner  precedente  foi
utilizado  na  realização  de  um  projeto  de
terraplanagem no intervalo entre as estacas
0 e 75 do trecho de uma rodovia. Com base
nesse diagrama, é correto afirmar que, no
trecho representado,

(A) há um bota-fora com volume de 20.000
m3.

(B) há um empréstimo de 20.000 m3.

(C) a cota vermelha é nula nas estacas 5,
15, 25, 35, 40, 50, 55, 65 e 75.

(D)  o  maior  aterro  tem  um  volume  de
20.000 m3.

(E) o maior corte tem um volume de 10.000
m3.
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GABARITO

01. C

02. C

03. C

04. C

05. E

06. C

07. B

08. C

09. C

10. C

11. E

12. C

13. E

14. C

15. E

16. C

17. C

18. E

19. D

20. E

21. E

22. B

23. C

24. E

25. B
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