




1° Simulado de Engenharia Civil – Estilo: FUNSAÚDE/CE – Banca FGV

FUNDAÇÕES  E  ESTRUTURAS  DE
CONCRETO, METÁLICAS E DE MADEIRA

01. O  ensaio  de  sondagem  de  simples
reconhecimento  ou  SPT (Standard  Penetration
Test)  é  o  ensaio  mais  executado  para  o
reconhecimento dos solos. Observe o perfil:

Prof (m)
Nº de Golpes Tipo de

Solo1ª e 2ª 2ª e 3ª

1 0 0 Orgânico

2 3 4 I

3 6 7
II

4 8 10

5 11 13

III
6 12 13

7 16 18

8 17 19

9 20 23

IV10 22 24

11 26 30

12 31 32 V

De acordo com os critérios de classificação de
solos  argilosos,  previstos  na  NBR  6484/20,  é
CORRETO afirmar:

(A) O solo I é um solo argiloso pouco compacto.

(B) O solo II é um solo argiloso rijo.

(C) O solo III é um solo argiloso de consistência
média.

(D) O solo IV é um solo argiloso muito rijo.

(E) O solo V é um solo argiloso muito compacto.

02.  Com  relação  aos  critérios  de
dimensionamento  e  execução  de  fundações
profundas previstos na NBR 6122/19 (Projeto e
execução de fundações), é CORRETO afirmar:

(A)  A assimetria  topográfica  sobre  camada  de
solo mole, devido a construção de aterro, pode
dar  causa a esforços transversais  atuantes  no
fuste  de  estacas,  fenômeno  conhecido  como
atrito negativo.

(B)  Em  obras  de  fundação  com  adoção  de
estacas do tipo hélice contínua, é obrigatória a
execução  de  provas  de  carga  estáticas  de
desempenho,  antes  do  cálculo  estrutural,  que
tiverem um número de estacas superior a 100.

(C)  Estacas  pré-moldadas  podem  ser
emendadas através do uso de anéis soldados.

(D) As estacas Strauss são executadas através
da cravação de um tubo por meio de sucessivos
golpes  de  um  pilão  em  uma  bucha  seca  de
pedra e areia aderida ao tubo.

(E) As estacas Franqui podem ser parcialmente
armadas, a depender das tensões presentes.

03. A seção de uma viga de concreto armado em
equilíbrio está submetida a um momento fletor
de cálculo de 100 kNm. Sabendo-se que o aço
empregado  é  o  CA-50,  a  resistência
característica à comrpessão (fck) do concreto é
de 25MPa e a figura abaixo ilustra a viga, qual é
a área de aço necessária em mm² ?

Dados:

Coeficiente de majoração de carga é 1,4

Coeficiente de minoração de resistência do aço
é igual a 1,15

Coeficiente  de  minoração  de  resistência  do
concreto é igual a 1,4

(A) 4,6 

(B) 46

(C) 460

(D) 64,4

(E) 644 
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04. A  fluência  do  concreto  é  o  acréscimo
contínuo  das  deformações  que  ocorre  mesmo
para  uma  tensão  constante.  Com  base  nisso,
assinale a CORRETA:

(A)  deformação  por  fluência  do  concreto  é
composta de uma parte rápida e outra lenta.

(B)  O  aumento  da  relação  água/cimento  (a/c)
reduz os efeitos da fluência.

(C)  As  deformações  por  fluência  são
irreversíveis.

(D)  A  temperatura  ambiente  não  afeta  as
deformações por fluência.

(E)  Para  cálculos  dos  efeitos  da  fluência,
considera-se  que  as  deformações  não  variem
linearmente com a tensão aplicada.

05.  A  viga  inclinada  biapoiada  recebe  um
carregamento vertical uniformemente distribuído.

Admitindo-se  que  a  viga  biapoiada  inclinada
possui  seção  retangular  com  largura  e  altura,
respectivamente,  de  (10x40)  cm.  O  valor  da
máxima  tensão  normal  de  tração,  em  MPa,
encontrada  na  sua  seção  transversal  média
(ponto B) é

(A) 1,5

(B) 15

(C) 15.000

(D) 23,44

(E) 23.440

06. Observe a figura. O grau hiperestático dessa
estrutura é:

(A) 0; 

(B) 5; 

(C) 6;

(D) 7;

(E) 8.

07. Observe a treliça isostática abaixo.

Com base nisso, é CORRETO afirmar:

(A) A barra AB sofre uma tração de 10KN

(B) A barra BF sofre uma compressão de 10KN

(C) A barra AF sobre uma compressão de 20KN

(D) A barra FG sofre uma compressão de 30KN

(E) O esforço na barra CF é nulo

PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE
DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS

Para  o  serviço  de  emboço  de  cimento,  cal  e
areia  (traço  1:2:8),  medido  em  m²,  a  tabela
abaixo apresenta a composição de custos.
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INSUMO UN QTDE
CUSTO

UNITÁRIO

Argamassa de 
cimento, cal e areia 
(1:2:8) para emboço

m3 0,025 260

Pedreiro h 0,8 20

Servente h 0,4 10

Com  base  na  tabela,  julgue  os  três  próximos
itens.

08.  Considere  o  valor  de  encargos  sociais  de
120%.  O  custo  total,  considerando  encargos
sobre mão de obra, para execução de 100 m² de
emboço é

(A) R$ 2.650,00              (B) R$ 3.050,00

(C) R$ 5.050,00             (D) R$ 5.500,00

(E) R$ 5.830,00

09. Considerando o valor de encargos sociais de
120% e a  taxa  de  BDI  de  30%.  Qual  seria  o
preço unitário do serviço de emboço?

(A) R$ 34,45 /m2          (B) R$ 75,79 /m2

(C) R$ 71,50 /m2          (D) R$ 65,65 /m2

(E) R$ 39,65 /m2

10.  Supondo  uma  equipe  de  2  pedreiros  e  1
servente que trabalhe 8h diárias para executar
200m²  de  emboço,  qual  será  o  prazo  de
conclusão,  se  considerar  que  não  se  trabalha
aos  domingos.  Além  disso,  considere  que  o
início das tarefas se deu em uma segunda-feira.

(A) A conclusão será na terça-feira da próxima
semana.

(B) A conclusão será na quarta-feira da próxima
semana.

(C) A conclusão será na quinta-feira da próxima
semana.

(D) A conclusão será na sexta-feira da próxima
semana.

(E)  A  conclusão  será  no  sábado  da  próxima
semana.

11. Para  se  realizar  um  empreendimento,  foi
elaborada  a  estrutura  analítica  das  atividades,
conforme tabela a seguir, que descreve ainda a
interdependência  entre  elas  e  os  prazos  de
execução.

ATIVIDADE DURAÇÃO PREDECESSORA

A 1 -

B 2 A

C 3 B

D 4 A

E 5 D

F 5 C, E

G 2 F

O caminho crítico  do projeto  é  composto  pela
seguinte sequência de atividades:

(A) A-D-E-F-G              (B) A-B-C-F-G

(C) A-D-E-F-C              (D) A-B--C-E-G

(E) A-D-E-C-G

12. A Lei n. 8.666/93 e alterações, estabelece as
determinações  para  as  licitações  para  a
execução  de  obras  e  para  a  prestação  de
serviços.

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.

I. As obras e os serviços somente poderão ser
licitados quando houver projeto básico aprovado
pela  autoridade  competente  e  disponível  para
exame  dos  interessados  em  participar  do
processo licitatório;

II.  É  vedada,  ainda,  a  inclusão,  no  objeto  da
licitação, de fornecimento de materiais e serviços
sem  previsão  de  quantidades  ou  cujos
quantitativos  não  correspondam  às  previsões
reais do projeto básico ou executivo;

III.  Restauração  de  bens  de  valor  histórico  é
considerada  serviço  técnico  profissional
especializado.

Assinale:

(A) se somente a afirmativa I estiver correta.

(B) se somente a afirmativa III estiver correta.

www.cneconcursos.com.br | @cneengenharia | Goiânia/GO



1° Simulado de Engenharia Civil – Estilo: FUNSAÚDE/CE – Banca FGV

(C)  se somente as afirmativas I  e  II  estiverem
corretas.

(D) se somente as afirmativas I e III  estiverem
corretas.

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

13. Em  uma  licitação  de  menor  preço  para
execução de uma obra de engenharia,  o valor
orçado pela Administração foi de R$ 500.000,00.
Os  valores  das  propostas  apresentadas  pelos
licitantes estão listados na tabela abaixo.

LICITANTE VALOR

A R$ 450.000,00

B R$ 475.000,00

C R$ 225.000,00

D R$ 275.000,00

E R$ 425.000,00

De acordo com a Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, a alternativa que aponta a(s) empresa(s)
com preço(s) manifestamente inexequível(eis) é:

(A)  Nenhuma  licitante  apresentou  preço
manifestamente inexequível

(B) Licitante C, apenas.

(C) Licitante D, apenas.

(D) Licitantes C e E, apenas.

(E) Licitantes C e D, apenas.

14. Em  relação  a  contratos  administrativos
regidos pela lei 8.666/93, julgue:

I.  O instrumento de contrato é obrigatório para
todas obras e serviços de engenharia;

II.  A inadiplência  do  contrato,  pelo  contratado,
com  referência  aos  encargos  previdenciários,
não transfere responsabilidade à Administração
Pública;

III.  Os  contratos  podem  ser  alterados
unilateralmente pela Administração Pública.

Assinale:

(A) se somente a afirmativa I estiver correta.

(B) se somente a afirmativa III estiver correta.

(C)  se somente as afirmativas I  e  II  estiverem
corretas.

(D) se somente as afirmativas I e III  estiverem
corretas.

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

MATERIAIS  E  TECNOLOGIA  DAS
CONSTRUÇÕES

15.  O controle da resistência à compressão do
concreto,  na  construção  de  uma  estrutura  de
concreto armado, foi realizado por amostragem
total.  O  resultado  é  apresentado  na  tabela
abaixo:

BETONADA
RESISTÊNCIA À

COMPRESSÃO (MPA)

CP1 CP2

1 29,1 32,3

2 30,5 33,3

3 34,7 35,0

4 30,2 34,6

5 29,4 31,6

6 32,2 35,3

Com base nisso, é CORRETO o que se afirma
em:

(A) Foram coletados 12 exemplares.

(B)  Para  a  obtenção  do  valor  da  resistência
característica  à  compressão  do  concreto
estimada,  é  preciso  calcular  a  média  das
resistências (fcm) e o desvio padrão (sd) para
substituir em fck,est = fcm + 1,65 . sd

(C)  Para  este  tipo  de  controle,  em  que  são
retirados exemplares de betonadas distintas, as
amostras  devem  ser  de  no  mínimo  seis
exemplares para classes de até C50.

(D) Deve-se restringir a formação de lote em até
50m³ de concreto para o controle estatístico.

(E) Caso o projeto estrutural tenha especificado
fck≥30MPa, a betonada 1 pode ser aceita.

16. Observe os aglomerantes X e Y abaixo.
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X:  é  um aglomerante  obtido  pela  moagem de
clínquer,  sendo  geralmente  feita  a  adição  de
uma ou mais formas de sulfato de cálcio.

Y:  pó  obtido  pela  hidratação  da  cal  virgem,
constituído  essencialmente  de  uma  mistura  e
hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio.

(A) X é um algomerante hidráulico;

(B) X é um algomerante aéreo;

(C) Y é um algomerante hidráulico;

(D) Y é o Cimento Portland;

(E) Y é o Gesso.

17. O  cimento  Portland  é  um  dos  elementos
constituintes do concreto e possui  mais de um
tipo. A influência do cimento na argamassa e no
concreto  de  função  estrutural  varia  de  acordo
com o tipo de cimento utilizado.

Sabendo  que  determinado  serviço  de
concretagem consiste em execução de grandes
volumes  de  blocos  de  fundação.  Com  a
finalidade de alcançar menor calor de hidração
durante  a  reação  química  do  concreto,  é
recomendável o emprego de cimento do tipo:

(A) CPI       (B) CPII-Z          (C) CPII-F    

(D) CPIV    (E) CPV-ARI

18.  A madeira é um dos materiais mais antigos
utilizados  em  construção  civil.  Por  ser  um
material  natural,  apresenta  defeitos,  como
fendas,  gretas  e  nós,  porém  podem  ser
superados  com  uso  de  produtos  industriais.
Possui também relativa facilidade de manuseio.

Sobre  as  características  da  madeira  como
material de construção, é INCORRETO o que se
afirma em:

(A)  Devido  à  orientação  das  suas  células,  a
madeira é um material isotrópico.

(B) apresenta boas características de isolamento
térmico e absorção acústica.

(C)  tem  resistência  mecânica  elevada  e  sua
relação resistência/peso supera a do concreto.

(D)  apresenta  resistência  mecânica  tanto  a
esforços de compressão como aos esforços de
tração na flexão.

(E)  As  madeiras  podem  sofrer  retração  ou
inchamento com a variação da umidade.

19. Em geral, recomenda-se o sistema rígido de
impermeabilização  para  ambientes/locais  do
edifício  que  sofrem  menor  movimentação  e
deformação.

Com base nisso,  constitui  exemplo de sistema
rígido de impermeabilização:

(A) membrana de asfalto elastomérico.

(B) membrana epoxídica.

(C) membranas elastoméricas.

(D) membranas acrílicas.

(E) manta asfáltica.

20.  São  algumas  funções  das  argamassas  de
revestimento:  impermeabilizar  o  substrato  de
aplicação;  garantir  bom  acabamento;  absorver
as  deformações;  regularizar  e  proteger
mecanicamente  substratos  constituídos  por
sistemas  de  impermeabilização  ou  isolamento
termoacústico;  unir  solidariamente  entre  si  os
elementos que compõe uma alvenaria; garantir a
adesão  ao  substrato  de  elementos  de
revestimentos; e etc

Com  base  nas  argamassas  constituídas  de
cimento, cal, areia e água, é CORRETO o que
se afirma em:

(A)  Para  obter  maior  deformabilidade,  deve-se
aumentar o teor de cimento da argamassa.

(B)  A  cal  auxilia  na  trabalhabilidade  da
argamassa.

(C)  O  aditivo  incorporador  de  ar  aumenta  a
resistência da argamassa.

(D)  Argamassas  com  altos  teores  de  cimento
sofrem menos retração.

(E) O traço 1:2:8 constitui em traço simples de
argamassa e é menos resistente do que o traço
1:2:4.
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