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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DE
SANTA CATARINA (SEA/SC)

ENGENHARIA CIVIL 
AULA 01. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

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

O cargo pretendido é S09 - ENGENHEIRO. A banca contratada é o IBADE. O edital foi publicado e pode
ser acessado por meio do link abaixo.

SEA/SC 2022: < https://portal.ibade.selecao.site/edital/ver/25   >

Este material foi escrito pelo professor Guilherme Bruno.

Atualizado em abril/2022; contato <educacao@cneconcursos.com.br>

SÍNTESE DO EDITAL

SEA/SC  – ENGENHEIRO CIVIL

Cargo: S09 - Engenheiro

Remuneração: R$ 11.235,24

Vagas: 04 + CR

Inscrição: 09/04 até 08/05   (taxa: R$ 120)

Prova: 22/05/2022   (turno da tarde) 

Questões: 40 conhecimentos básicos (peso 1) + 60 conhecimentos específicos (peso 2)
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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.

SERVIÇOS  PRELIMINARES:  levantamentos  topográficos,  estudos  geotécnicos,  cronogramas,
orçamentos, padronização de plantas e croquis.  Movimento de terras: cortes e aterros. Materiais de
construção: concreto simples, concreto armado, argamassas, materiais cerâmicos, materiais betuminosos,
madeira, aço. Resistência dos materiais e análise estrutural: tração, compressão, cisalhamento, análise de
tensões  e  deformações,  torção,  esforço  cortante  e  momento  fletor,  tensões  e  deformações  em vigas,
esforços em vigas pórticos e treliças, estruturas estaticamente indeterminadas, flambagem. técnicas da
construção:  sistemas  de  fundações,  piso,  paredes;  cobertura,  portas  e  janelas.  Instalações  Elétricas:
conceitos básicos,  projeto das instalações elétricas,  proteção,  seccionamento e comando dos circuitos,
luminotécnica, instalação de para-raios prediais, técnica da execução das instalações elétricas, entrada de
energia  nos  prédios  em  baixa-tensão.  Instalações  hidráulicas  prediais:  instalações  de  água  potável,
instalações prediais de esgotos sanitários e de águas pluviais. Instalações prediais: sistemas urbanos de
hidráulica aplicada: sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgoto sanitário, sistemas de água
pluvial.  Instalações  prediais  de  gás,  instalações  prediais  de  esgotos  sanitários  e  de  águas  pluviais,
tecnologia dos materiais de instalações hidráulicas e sanitárias.

AQUISIÇÃO  DE  PROPRIEDADE: conceito  e  formas.  Transcrição,  cessão  e  direito  hereditário  (tipos,
formas, atributos, princípios e requisitos). Usucapião: objeto, características, requisitos essenciais e prazos.
Perda da propriedade: pela alienação, renúncia, abandono, perecimento do imóvel, desapropriação. Posse:
natureza jurídica, classificação, desdobramento, sujeito, modos de aquisição, perda, direitos e efeitos.

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E PERÍCIAS: Avaliação de imóveis urbanos, métodos, fatores de valor. Método
comparativo de dados do mercado: estudo das variáveis. Pesquisas de dados. Vistoria. Nível de rigor da
avaliação. Avaliação por comparação e por custo de reposição. Homogeneização de dados. Estimativa de
valor. Perícia de imóveis, exame, vistoria, investigação, avaliação. Perícias judiciais. Modelos de perícia
judicial e elaboração de laudos.

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E LOCAÇÃO: Documentação, contrato, vistoria, controles e solução de
conflitos. Aspectos legais (Lei nº 8.245/1991). Imóveis públicos, espaços destinados a vagas de garagem,
publicidade, apart-hotéis; as partes no contrato de locação: locador e locatário.

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. 
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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.  IBADE,  IFRO,  2019  - Quando  um
engenheiro necessita desenhar uma planta
baixa de uma residência, ele se utiliza das
escalas, que consiste em representar algo
de tamanho real  em uma folha de papel.
Quando  se  olha  para  a  Engenharia  Civil,
elas são de suma importância para analisar
de  maneira  mais  completa  um  terreno,
tanto  no  projeto,  quanto  na  execução.
Sobre elas também considere as seguintes
afirmações:

I.  Um determinado terreno retangular  tem
30 m de largura e 50 m de comprimento,
está representado em uma planta por uma
área de 1200 cm2. Para tal, pode-se utilizar
a escala 1:100.

II.  O  comprimento  real  de  determinado
automóvel  é  5  m  que,  representado  em
uma  planta,  mede  2,5cm.  Portanto,  a
escala usada é 1:200.

III. Uma determinada ponte mede 5 cm em
uma planta  cuja  escala  é  1:25000,  então
seu comprimento real equivale a 1,25 km.

Está correto apenas o que se afirma em:

(A) I           (B) II            (C) I e II

(D) II e III   (E) I, II e III

02.  IBADE, PREF. JARU, 2019 - Em um
projeto rodoviário, com estacas a cada 20
m, a estaca E79+6m está na cota 112,7 m
e a estaca E84+6m está na cota 102,7 m.
O declive entre essas estacas é:

(A) 5%     (B) 10%      (C) 15%

(D) 20%   (E) 25%

03.  IBADE,  PREF.  VILA VELHA,  2020  -
Sobre  topografia  e  orientação,  o  ângulo
formado entre a meridiana de origem que
contém  os  pólos,  magnéticos  ou
geográficos,  e  a  direção  considerada,
medido a partir do Norte, no sentido horário
e varia de 0º a 360º é chamado de:

(A) azimute.                (B) rumo.

(C) norte magnético.   (D) norte geográfico.

(E) declinação magnética.

04.  IBADE,  IFRO,  2019  - Relacione  os
valores  obtidos  com  a  bússola,  com  os
azimutes correspondentes.

1. rumo 35°NE 

2. rumo 61° SE  

3. rumo 44°SW  

4. rumo 18°NW  

5. rumo 61°NE  

( ) azimute 119° 

( ) azimute 61°

( ) azimute 35° 

( ) azimute 224° 

( ) azimute 342°

Assinale a sequência correta da coluna da
direita, de cima para baixo.

(A) 2, 5, 1, 3, 4.      (B) 5, 4, 1, 2, 3.

(C) 1, 4, 3, 2, 5.      (D) 2, 1, 4, 3, 5.

(E) 2, 3, 1, 5, 4.

05. IBADE, PREF. JARU, 2019 - O azimute
correspondente ao rumo 32° 20’ 30’’ SE é:

(A) 212° 20’ 30’’     (B) 147° 39’ 30’’

(C) 327° 39’ 30’’     (D) 302° 20’ 30’’
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(E) 58° 40’ 30’’

06. IBADE, IFRO, 2019 - Uma ponte com
1,845 km de extensão foi  plotada em um
documento  1:5000.  A  dimensão  de  sua
representação será:

(A) 73,8 cm       (B) 18,45 cm

(C) 36,9 cm       (D) 46,12 cm

(E) 92,25 cm

07. IBADE, PREF. LINHARES/ES, 2020 -
Dada a ilustração das curvas de nível  do
terreno,  onde  se  pretende  construir  um
trecho de estrada, selecione a opção que
indica  qual  o  valor  representaria  a
declividade do terreno no trecho reto de A
até B. Sabe-se que a distância horizontal
reta entre A e B é de 60 m.

(A) -10% (declive). 

(B) -6% (declive). 

(C) +5% (aclive).

(D) +10% (aclive).

(E) +6% (aclive).

08. IBADE, PREF. LINHARES/ES, 2020 -
Considere  o  terreno  de  100  m  x  60  m
ilustrado, formado por dois platôs de cotas

iguais a 30 m e 40 m. Pretende-se nivelar
todo o terreno na cota 38 m.

A afirmação correta é a seguinte: 

(A)  Faltarão  18.000  m³  de  material  para
aterro. 

(B)  Faltarão  25.000  m³  de  material  para
corte. 

(C)  Faltarão  10.000  m³  de  material  para
aterro.

(D) Sobrarão 25.000 m³ de corte.

(E) O volume de corte será igual ao volume
de aterro.

A terraplenagem consiste na movimentação
de terra para a construção de plataformas
niveladas, sobre as quais será implantada
uma edificação determinada. Sendo assim,
a  partir  das  seções  traçadas  no  terreno
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acima e considerando que o empolamento
desse solo seja de 30% e a capacidade de
um caminhão seja de 12 m³, julgue os itens
seguintes.

09. QUADRIX, CRT4, 2021 - O volume da
seção V1 é de aproximadamente 800.000
m³.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

10. QUADRIX, CRT4, 2021 - A quantidade
total de solo a ser retirada é de 2.500.000
m³.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

11.  QUADRIX,  CRT4,  2021  -  O  total  de
caminhões  a  retirar  o  material  é  igual  a
113.750.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

12.  FEPESE,  PREF.  ITAJAÍ,  2020  - O
instrumento  topográfico  que  realiza
medição  em  uma  mira  com  código  de
barras é denominado:

(A) Scanner.         (B) Nível laser.

(C) Nível ótico.     (D) Nível digital.

(E) Clinômetro digital.

13.  FEPESE,  PREF.  ITAJAÍ,  2020  -  Em
relação  à  medição  de  distâncias  com
estação total é correto afirmar:

(A) A estação mede a distância inclinada.

(B) A estação só mede distância horizontal.

(C)  A medição  com  prisma  360°  é  mais
precisa.

(D) A medição com prisma padrão é mais
precisa.

(E) A medição com laser é mais precisa que
com infravermelho.

14.  FEPESE,  PREF.  ITAJAÍ,  2020  -  Na
conferência  de  uma  locação  de  uma
tubulação  de  drenagem  com  50,0m  de
comprimento e 3% de declividade foi lido a
montante 1835 com um nível.

Qual  a  leitura  que  deve  ser  realizada  a
jusante  para  a  verificação  do  valor
estabelecido para a declividade?

(A) 0335     (B) 1838      (C) 1885

(D) 3335     (E) 3835

15.  FEPESE,  PREF.  BALNEARIO
CAMBURIU, 2021 -  Na topografia, alguns
termos  específicos  são  utilizados  para
determinar medidas,  ângulos,  informações
relacionadas  aos  levantamentos
planialtimétricos.

Neste  contexto,  quando  se  utiliza  a
expressão  “azimute”,  está  se  referindo  a
uma  medida  de  abertura  angular  do
sistema de coordenadas horizontal, medido
a partir do Norte, no sentido horário e seu
valor varia de 0° a:

Aula 01 – Levantamento Topográfico | www.cneconcursos.com.br | Goiânia/GO
O compartilhamento deste material é vedado, ainda que sem fins lucrativos.

Página: 6

http://www.cneconcursos.com.br/


 ENGENHARIA CIVIL | PÓS-EDITAL | SEA/SC

(A) 45°.     (B) 90°.     (C) 180°.

(D) 270°.   (E) 360°.

16. FEPESE, PREF. ITAJAÍ, 2020 - No ano
de 2005 foi realizada a medição do azimute
verdadeiro de um alinhamento em 48° 30’ e
do azimute magnético em 45°20’. Em 2019
foi  realizada  nova  medição  do  azimute
magnético e foi obtido o valor de 43°10’.

Qual  a  variação da declinação magnética
no período?

(A) 2°10’       (B) 2°20’     (C) 3°10’

(D) 3°20’       (E) 5°20’

17.  FEPESE,  PREF.  ITAJAÍ,  2020  - Na
aviventação de rumos um técnico possuía
uma planta  com as  coordenadas  de  dois
dos alinhamentos conforme tabela.

PONTO X Y

1 100 100

2 150 150

3 120 180

Assinale a alternativa que corresponde ao
rumos  que  devem  ser  aviventados  em
campo considerando a sequência de 1 para
2 e de 2 para 3.

(A) 40°SE e 30°NO     (B) 45°NE e 45°NO

(C) 45°NO e 45°NE    (D) 50°NE e 30°NO

(E) 50°NO e 30°NE

18.  FEPESE,  PREF.  BRUSQUE,  2014  -
Que denominação recebe em topografia o
ângulo formado entre os eixos que definem
os polos magnéticos e os polos verdadeiros
(geográficos) do globo terrestre?

(A) Rumo

(B) Declinação zenital

(C) Declinação aritmética

(D) Declinação magnética

(E) Convergência meridional

19. FEPESE, VISAN, 2018 - Na topografia,
o  ângulo  horizontal  é  formado  por  dois
planos  verticais  que  contêm  as  direções
entre o ponto ocupado e os pontos visados.

A  representação  dos  ângulos  acima  é
classificada como:

(A) rumo.        (B) interno.     (C) azimute.

(D) deflexão.  (E) orientação.
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GABARITO

01. D

02. B

03. A

04. A

05. B

06. C

07. D

08. A

09. Errado

10. Errado

11. Certo

12. D

13. A

14. D

15. E

16. A

17. B

18. D

19. D

Aula 01 – Levantamento Topográfico | www.cneconcursos.com.br | Goiânia/GO
O compartilhamento deste material é vedado, ainda que sem fins lucrativos.

Página: 8

http://www.cneconcursos.com.br/

	1.0 QUESTÕES

