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FUNDAÇÕES E OBRAS DE TERRA | PROF.
EMÍLIO VAZ

01. FGV, SUSAM, 2014 -  Com relação à propriedades dos solos,
assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

(   ) A forma das partículas dos solos influencia suas propriedades.

(   )  As partículas lamelares possuem forma poliédrica e são as que
predominam nos pedregulhos, areias e siltes.

(    )  As  partículas  fibrilares,  semelhantes  a  lamelas,  são  as  que
predominam nas argilas.

(   )  As partículas arredondadas são as que predominam em solos
turfosos.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) V, F, F e V.      (C) F, F, V e F.     (E) F, V, V e F.

(B) V, F, F e F.      (D) F, V, V e V.

02. FGV, TJ/RO, 2015 - Quando se trata de propriedades do solo, um
método popular de determinação do Limite de Liquidez é o Método de
Penetração do Cone (BS 1377). Após a execução de diversos ensaios
com teores de umidade do solo variáveis, foi obtido o gráfico abaixo.
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A partir da observação do gráfico, é correto concluir que o limite de
liquidez (LL) do solo é:

(A) 40;    (B) 53;     (C) 60;    (D) 67;     (E) 73.

03. FGV, DPE/MT, 2015 -  Com relação à classificação dos solos,
assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

(  )  A  classificação TRB fundamenta-se  na  granulometria,  limite  de
liquidez e índice de plasticidade de solos granulares e siltoargilosos.

( ) No sistema SUCS, a classificação de um solo é feita por meio de
um símbolo e de um nome e os solos orgânicos foram considerados
como  um  grupo  de  características  e  comportamento  próprio  e
diferente dos outros solos.

( ) O sistema de classificação MCT se mostra satisfatório para solos
tropicais em face do seu comportamento diferenciado, separando os
solos em dois grupos: um de comportamento laterítico e outro não
laterítico.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) F, V e F.      (C) V, F e V.     (E) F, F e V.

(B) V, V e V.     (D) F, V e V.

04. FGV, CAMARA DE SALVADOR, 2018 - Um engenheiro resolveu
realizar  ensaios  de  caracterização  de  uma  amostra  de  solo.  Em
condição  natural,  essa  amostra  apresentou  massa  de  6000  g  e
volume de 3,2 dm3 , mas após a secagem completa em um forno, a
massa  mudou  para  5.000  g.  A  densidade  real  dos  grãos  dessa
amostra do solo foi de 2,50.

O índice de vazios da amostra é:

(A) 0,2;     (B) 0,3;    (C) 0,4;    (D) 0,5;    (E) 0,6.

05. FGV, AL/MA, 2013 -  Com relação à água no solo,  analise as
afirmativas a seguir.

I. Na percolação da água nos solos, a equação básica da carga total
ao longo de qualquer linha de fluxo depende da carga altimétrica e da
carga piezométrica, podendo ser desprezada a carga cinética, pois a
velocidade da água é muito baixa.

II. A rede de escoamento ou de fluxo de água nos solos é constituída
por  linhas  de  escoamento  ou  de fluxo,  que são as  trajetórias  das
partículas do líquido, e por linhas equipotenciais ou linhas de igual
carga total.

III. No movimento de água nos solos, admite‐se que a velocidade de
infiltração de água através do solo obedece a Lei de Darcy.
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Assinale:

(A) se somente a afirmativa I estiver correta.

(B) se somente a afirmativa II estiver correta.

(C) se somente a afirmativa III estiver correta.

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

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

06. FGV, TJ/SC, 2018 -  A figura mostra um esquema do aparelho
para ensaio de permeabilidade com carga constante. 

No ensaio  de  permeabilidade durante  15  minutos  foram coletados
350 cm3 de água.

Sabendo-se que a área da amostra é de 150 cm2 , que L é 25 cm e
que h é igual a 40 cm, o valor da condutividade hidráulica é:

(A) 0,28 x 10-3cm/s;    (C) 1,62 x 10-3cm/s;    (E) 3,36 x 10-3cm/s.

(B) 0,85 x 10-3cm/s;    (D) 2,24 x 10-3cm/s;

07. FGV, DPE/MT, 2015 - Durante a fase de projeto de um poço de
captação de água subterrânea de um aquífero confinado que possui
coeficiente de permeabilidade (K) de 15,0 m/dia e espessura (B) igual
a 10 m foram perfurados dois poços de observação, às distâncias de
L1 = 60 m e L2 = 192 m do eixo do poço.
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Em  regime  de  equilíbrio  estacionário,  durante  a  operação  de
bombeamento  do  poço  principal,  podem  ser  observados  os
rebaixamentos  de  r1  =  4  m  e  r2  =  2  m  nos  poços  auxiliares  e
verificado  que  o  nível  estático  (NE)  encontra-se  a  40  m  de
profundidade.

Nesse caso, a vazão de bombeamento da água é de 

Dica : Lei de Darcy V = K dH/dL

Dado: ln(1) = 0; ln(2) = 0,69; ln(3) = 1,10, ln(3,2) = 1,16

(A) 1045 m3/dia.    (C) 1625 m3/dia.    (E) 2732 m3/dia.

(B) 1242 m3/dia.    (D) 1714 m3/dia.

08. FGV, AL/MA, 2013 - Com relação à distribuição das pressões no
solo, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

(    )  As  formulações  de  Boussinesq,  para  avaliação  das  pressões
verticais em um solo sob uma carga concentrada, admitem variável o
módulo de elasticidade do solo e dependem da distância do plano
considerado à superfície de aplicação da carga.

(   ) Isóbaras são as curvas ou superfícies obtidas ligando‐se os pontos
de mesma pressão vertical.

(    )  As  pressões  sob  uma  fundação  flexível  e  sobre  o  solo,
denominadas  pressões  de  contato,  não  são  uniformes  e  não  são
idênticas às que são transmitidas pela fundação flexível.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) F, V e F       (C) F, F e V      (E) F, F e F

(B) V, V e F      (D) V, F e V

09.  FGV,  TJ/SC,  2018 -Um aterro  geralmente  causa  aumento  na
tensão média da massa do solo abaixo dele. Observe o aterro acima
do solo cujo limite é definido pela caixa tracejada:
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O aumento  de  tensão  vertical  resultante  do  carregamento  de  um
aterro é função da carga unitária q e de um coeficiente de influência I
dado pelo gráfico de Osterberg:

No gráfico, z é a profundidade do ponto no terreno sem aterro e Bi
são larguras de trechos uniformes do aterro. Sabendo-se que o peso
específico do aterro é de 18 kN/m3, o aumento de tensão no ponto A
é:

(A) 40,38 kN/m2;     (C) 72,12 kN/m2;      (E) 144,00 kN/m2.

(B) 62,24 kN/m2;     (D) 120,96 kN/m2;
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10. FGV, TJ/RO, 2015 - Um muro vertical de 5m de altura suporta,
de um só lado, um solo de mesma altura com peso específico de 18
kN/m3.

Considerando o coeficiente de empuxo ativo igual a 0,3, o valor do
empuxo ativo sobre o muro pelo método de Rankine, em kN/m, é:

(A) 150;    (B) 125;    (C) 100;    (D) 75;    (E) 50.

11. FGV, TJ/RO, 2015 -  Os taludes de uma barragem devem ser
protegidos contra a ação erosiva. Um dos sistemas usuais de proteção
é o rip-rap ou empedramento.  Para que esse sistema seja efetivo,
deve-se lançar o rip-rap sobre:

(A) núcleo da barragem;    (C) trincheira de vedação;

(B) calhas;      (D) filtros de proteção;       (E) crista da barragem.

GABARITO

01. B

02. D

03. B

04. E

05. E

06. C

07. C

08. A

09. D

10. D

11. D
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