




1° Simulado de Engenharia Civil – Estilo: CEBRASPE

01.  Com relação  à  segurança  de  fundações
rasas,  conforme  preconiza  a  NBR  6122/19,
julgue:

A  verificação  de  segurança  na  compressão
poderá ser admitida pelos métodos empíricos e
analíticos,  acrescidos  ou  não  de  provas  de
carga. 

02. O ensaio de sondagem SPT determina o tipo
de  solo,  o  índice  de  resistência  através  da
cravação  dinâmica  de  um  amostrador  padrão,
assim como permite  observar  o  nível  da  água
dentro do furo de sondagem.

03. Bentonita  é  uma  argila  composta  por
minerais do grupo da montmorilonita. Quando se
coloca  na  água,  forma-se  uma  suspensão
conhecida como lama bentonítica, que pode ser
usada  na  execução  de  fundações  para
estabilizar a escavação de fustes.

04.  Nega  é  a  parcela  elástica  da  penetração
máxima de uma estaca.

05.  Na composição  do  BDI  de  obras  públicas
devem  ser  considerados  somente  os  custos
alocados com base em critérios de rateio ou em
estimativas  ou  aproximações  e  tributos  sobre
receita,  tais  como  Imposto  de  Renda  Pessoa
Jurídica  e  Contribuição  Social  sobre  o  Lucro
Líquido.

06. A  localização  geográfica  da  obra  poderá
influenciar a formação do BDI, embora não haja
modificação  da  localização  da  administração
central.

07. No Sistema de Custos Referenciais de Obras
(SICRO), os encargos sociais são diferenciados
em  função  das  categorias  profissionais,  assim
como em função do regime trabalhista (horista
ou mensalista).

08. Os  preços  de  insumos de  composição  do
Sistema  Nacional  de  Pesquisa  de  Custos  e
Índices  da  Construção  Civil  (SINAPI)  são
coletados pela Caixa Econômica Federal.

09.  Em  drenagens  de  obras  rodoviárias,  os
bueiros de grota constituem em dispositivos que
conduzem, para locais  de deságue seguro,  as
águas captadas pelas caixas coletoras.

10.  Acerca  de  drenos  profundos  em  obras
rodoviárias, julgue:

Drenos  profundos  são  constituídos  por  vala,
materiais  drenante  e  filtrante.  A  função  do
material drenante é a de permitir o escoamento
da água sem carrear finos e consequentemente
evitar a colmatação do dreno.

11.  Terraplenagem  rodoviária  é  o  conjunto  de
operações  de  desmatamento,  limpeza,
escavação,  carga,  transporte,  descarga,
compactação de solos, aplicadas na construção
de  aterros  e  cortes,  dando  à  superfície  do
terreno  a  forma  projetada  para  construção  de
rodovias.

12. A compactação  de  aterros  constituídos  de
solos  arenosos  é  inapropriada  para
equipamentos  dotados  de  rolo  do  tipo  pé  de
carneiro.

13. Segundo  orientações  do  DNIT,  em
terraplenagem,  quando  alcançado  o  nível  da
plataforma  dos  cortes,  se  for  verificada  a
ocorrência de solos de expansão maior que 2%
e  baixa  capacidade  de  suporte,  deve-se
promover  sua  remoção,  com rebaixamento  de
60cm.

14.  Em  pavimentos  rodoviários,  sub-base  é  a
camada  complementar  à  base,  quando,  por
circunstâncias  técnico-econômicas,  não  for
aconselhável construir a base diretamente sobre
regularização.

15. Uma  solução  para  sub-base  e  base  de
pavimentos flexíveis é a Brita Corrida (BC), que
resulta da mistura bem graduada de agregados
britados  que  passaram  por  um  processo  de
peneiramento e separação de frações britadas.

16. Com  base  na  execução  de  Macadame
Hidráulico (MH), julgue:
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A  camada  de  bloqueio  é  a  camada  de
granulometria  apropriada  que  é  colocada  sob
camadas de granulometrias abertas para evitar
subpenetrações de materiais mais finos.

17. Em  obras  rodoviárias,  drenos,  bueiros  e
pontilhões  podem  ser  chamados  de  obras  de
arte correntes (OAC).

18.  Concreto  protendido  possibilita  melhor
controle da fissuração na região tracionada dos
trechos fletidos, se comparado com o concreto
armado.

19.  A figura abaixo mostra o método executivo
em concreto protendido com aderência inicial.

20. O estado em que as deformações atingem
os limites estabelecidos para a utilização normal
é  avaliado  no  Estado  Limite  Último  de  uma
estrutura de concreto armado.

21. Lajes-cogumelo são lajes maciças apoiadas
diretamente em pilares com capitéis.

22.  O  diâmetro  das  barras  longitudinais  de
pilares, em concreto armado, deve ser de pelo
menos 8 mm.

23.  A NBR  6118/14  preconiza  que  as  barras
comprimidas  devam  ser  ancoradas  sem
ganchos.

24.  Para  instalações  prediais  de  água  fria,  a
NBR  5626/20  orienta  que,  para  evitar  a
ocorrência de golpe de aríete, se deve limitar a
velocidade média da água em 3m/s.

25.  A pressão estática nos pontos de utilização
de  um sistema predial  de  água  fria  não  pode
superar 400KPa.

26. Conclui-se  da  figura  abaixo  que  houve  o
emprego de interruptor intermediário (four-way).

27. Em instalações prediais, esgoto primário é o
nome  dado  ao  conjunto  de  tubulações  e
dispositivos  que  têm  acesso  a  gases
provenientes  do  coletor  público  ou  dos
dispositivos de tratamento.

28.  As  barragens  de  terra  podem  receber
proteção (revestimento de pedras arrumadas) no
talude de montante, que é conhecida como rip-
rap, para proteger o maciço da ação d’água.

29. Vales encaixados e estreitos favorecem as
barragens de concreto tipo gravidade ou arco.

30.  Portos  artificiais  são  aqueles  em  que  as
obras  de  acostagem  devem  ser  providas  de
obras  de  melhoramento  de  abrigo  e  acessos
para a embarcação.

31. Em obras portuárias, a medição dos serviços
de  dragagem  será  realizada  em  função  dos
volumes  obtidos  por  meio  de  levantamentos
batimétricos.

32. A diferença básica entre molhes e quebra-
mares  é  que  os  primeiros  ficam  isolados  da
costa,  enquanto  que  os  segundos  ficam
enraizados na costa.
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33.  Em captação de água para  abastecimento
público,  quando  se  usa  barragem  de  nível,  o
manancial  tem  vazão  suficiente,  mas  se  faz
necessário o aumento da lâmina de água para a
tomada de água.

34. Em se tratando de sistema de esgotamento,
no  Brasil,  é  mais  usual  o  sistema  de
esgotamento unitário. 

35. Conforme  a  NBR  9648/86  (Estudo  de
concepção  de  sistemas  de  esgoto  sanitário  -
Procedimento), julgue:

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

36. De acordo com a NBR 12.216/92 (Projeto de
estação  de  tratamento  de  água  para
abastecimento público), julgue:

As  águas  do  tipo  B  (classe  1)  exigem
coagulação  seguida  ou  não  de  decantação,
assim como filtração, desinfecção e correção do
pH.

37. Em  tratamento  de  esgoto,  as  lagoas  de
estabilização  são  unidades  de  tratamento  em
que  o  efluente  é  tratado  por  um  processo
biológico.

38. Em uma estação de tratamento de esgoto, a
remoção de areia ocorre no tratamento primário
do esgoto.

De acordo com a lei 8.666/93 (Lei de Licitação e
Contratos  Administrativos),  julgue  os  três
próximos itens:

39. Qualquer  cidadão  poderá  requerer  à
Administração Pública os quantitativos das obras
e  preços  unitários  de  determinada  obra
executada.

40. É  vedada  a  inclusão  da  elaboração  do
projeto  executivo  como encargo  do  contratado
na execução de uma obra de engenharia.

41. Constitui  caso  de  dispensa  de  licitação  a
contratação sem licitação de grupo gerador, cujo
fornecedor  é  exclusivo,  para  a  ampliação  do
fornecimento emergencial de energia elétrica em
hospital público.

De  acordo  com  a  lei  14.133  (Nova  Lei  de
Licitação e Contratos Administrativos), julgue os
três próximos itens:

42. São modalidades de licitação a concorrência,
tomada de preço e o leilão.

43. O  orçamento  estimado  da  contratação
poderá ter caráter sigiloso.

44. No caso de obras especiais de engenharia,
quando adotados os critérios de julgamento de
menor preço, o prazo mínimo para apresentação
de propostas será de 10 dias úteis, contados a
partir  da  data  de  divulgação  do  edital  de
licitação.

Conforme a Resolução 1.094/2017 do CONFEA,
julgue:

45. O livro de  ordem servirá  de subsídio  para
comprovar  autoria  de  trabalhos.  Assim,  uma
mesma obra poderá contar com tantos livros de
ordem quantos forem os responsáveis técnicos.

Acerca da segurança e higiene do trabalho no
canteiro  de  obras,  julgue  os  cinco  próximos
itens:

46. Óculos de segurança, capacete com viseira
e conjunto de aterramento constituem exemplos
de EPI – Equipamentos de Proteção Individual.

47. Segundo a NR-35, considera-se trabalho em
altura toda atividade executada acima de 2,00 m
do nível inferior, onde haja risco de queda.

48. Em locais de trabalho confinados, estando os
trabalhadores sujeitos a riscos de asfixia, deve-
se utilizar oxigênio para ventilação.

49. A empresa que possuir um ou mais canteiros
de obra ou frente de trabalho com 70 ou mais
empregados  em  cada  estabelecimento,  fica
obrigada a organizar CIPA por estabelecimento.
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50. Nos  edifícios  em  construção  com  oito  ou
mais  pavimentos  a  partir  do  térreo  ou  altura
equivalente  é  obrigatória  a  instalação  de  pelo
menos um elevador de passageiros devendo seu
percurso  alcançar  toda  a  extensão  vertical  da
obra.

51. A simbologia CPIII – 32 – RS representa que
se trata de Cimento Portland Pozolânico de 32
MPa de resistência à compressão e resistente a
sulfatos.

52. O gesso é uma adição presente no cimento
Portland, que como função básica a de aumentar
a consistência do concreto no estado fresco.

53. Quanto maior for o módulo de finura de um
agregado, mais tenderá a ser fino.

54. Elemento pré-moldado é aquele executado
industrialmente, em instalações permanentes de
empresa destinada para este fim.

55. A  relação  água/cimento  (a/c)  é  o  fator
determinante  para  a  obtenção  de  resistência
mecânica do concreto.

56. Em  alvenarias  de  vedação,  as  vergas  e
contravergas devem exceder a largura do vão de
pelo menos 20cm de cada lado.

57. Para  os  tipos  de  impermeabilização  que
requeiram  substrato  seco,  a  argamassa  de
regularização deve ter idade mínima de 3 dias.

58. Sambladuras são emendas e ligações feitas
numa tesoura de telhado.

59. Ao se especificar um piso, o parâmetro PEI
define a sua resistência à tração.

60. Em avaliação  de  imóveis,  tanto  o  método
involutivo  quanto  o  evolutivo  podem  ser
utilizados  para  a  identificação  do  valor  de
mercado de um bem.
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