
LISTA #01 - PREF. CAMPINAS/SP 2019 –
ENGENHEIRO CIVIL

01.  VUNESP, PREF. SÃO  PAULO,
2019  -  Depende  de  elaboração  de
estudo  de  impacto  ambiental  e
respectivo  relatório  de  impacto
ambiental – RIMA, a ser submetido à
aprovação  do  órgão  estadual
competente, e do IBAMA em caráter
supletivo,  o  licenciamento  de  (A)
linhas  de  transmissão  de  energia
elétrica, abaixo de 230 KV.

(B)  projetos  urbanísticos,  com  área
de até 100 hectares.

(C)  qualquer  atividade  que  utilize
carvão  vegetal,  em  quantidade
superior a dez toneladas por dia.

(D)  estradas  de  rodagem com uma
faixa de rolamento.

(E) barragem para fins hidrelétricos,
com potência de até 10 MW.

02.  VUNESP,  PREF.  SÃO  JOSÉ
DOS CAMPOS/SP, 2015 -  O Poder
Público,  no  exercício  de  sua
competência de controle, expedirá a
Licença  de  Operação  (LO)  que
autoriza a operação da atividade ou
empreendimento,  após a verificação
do  efetivo  cumprimento  do  que
consta  das  licenças  anteriores
(Licença  Prévia  e  Licença  de
Instalação)  com  as  medidas  de
controle  ambiental  e  condicionantes
determinados  para  a  operação.  O
órgão  ambiental  competente
estabelecerá  os  prazos  de  validade
de cada tipo de licença. O prazo de
validade  da  Licença  de  Operação
(LO) deverá considerar os planos de
controle  ambiental  e  será  de,  no
mínimo, 4 anos, e, no máximo, de

(A) 20 anos.   (B) 15 anos.    

(C) 10 anos.    (D) 7 anos.

(E) 5 anos.

03. VUNESP, SAAE, 2018 -  Um dos
instrumentos para avaliar a evolução
da qualidade das águas, em relação
aos  níveis  estabelecidos  para  a
balneabilidade, de forma a assegurar
as  condições  necessárias  à
recreação  de  contato  primário,  é  o
controle  da  presença  de  micro-
organismos.  As  bactérias  que  se
caracterizam pela  alta  tolerância  às
condições adversas de crescimento,
tais como: capacidade de crescer na
presença  de  6,5%  de  cloreto  de
sódio, a pH 9,6 e nas temperaturas
de 10 ºC e 45 ºC, são denominadas

(A) Coliformes fecais.       

(B) Escherichia coli.    

(C) Enterococos.

(D) Entamoeba histolytica.

(E) Saccharomyces cerevisae.

04.  VUNESP, SAAE,  2018  -  Ao  se
projetar  o  tipo  de  traçado  de  uma
rede  coletora  de  esgotos  sanitários
funcionando  em  lâmina  livre,  a
máxima  declividade  admissível  é
aquela  para  a  qual  se  tenha
velocidade final de

(A) 3,0 m/s.   (B) 3,5 m/s.    (C) 4,0
m/s.    (D) 4,5 m/s.   (E) 5,0 m/s.

05.  VUNESP,  SAAE,  2018  -  Na
elaboração  de  projeto  de  redes
coletoras  de  esgoto  sanitário,  as
lâminas  d’água  devem  ser  sempre
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calculadas  admitindo  o  escoamento
em regime uniforme e permanente.

Para a vazão final,  a altura máxima
da  lâmina  d’água,  em  relação  ao
diâmetro do coletor, é de

(A) 75%.   (B) 80%.   (C) 85%.   (D)
90%.   (E) 100%.

06.  VUNESP,  SAAE,  2018  -  Uma
precipitação  de  50  mm  equivale  à
queda de

(A)  500  litros  de  água  por  metro
quadrado  de  terreno,  ou  50000000
litros por hectare.

(B)  50  litros  de  água  por  metro
quadrado de terreno, ou 500000 litros
por hectare.

(C)  5  litros  de  água  por  metro
quadrado de terreno,  ou 5000 litros
por hectare.

(D)  0,5  litros  de  água  por  metro
quadrado de terreno,  ou 5000 litros
por hectare.

(E)  0,05  litros  de  água  por  metro
quadrado  de  terreno,  ou  500  litros
por hectare.

07. VUNESP, SAAE, 2018 - O reator
biológico  com  esgoto  em  fluxo
ascendente,  composto  de  uma
câmara inferior vazia e uma câmara
superior preenchida de meio filtrante
submerso,  onde  atuam
microorganismos  facultativos  e
anaeróbicos,  responsáveis  pela
estabilização  da  matéria  orgânica,
denomina-se

(A) filtro aeróbico submerso.    

(B)  filtro  anaeróbio  de  leito  fixo
ascendente.

(C) filtro de areia.

(D) vala de filtração.

(E) poço absorvente.

08.  VUNESP,  SAAE,  2018  -  No
projeto  de  adutora  em  conduto
forçado  para  sistema  de
abastecimento de água, recomenda-
se que a adutora seja composta de
trechos ascendentes com declividade
não  inferior  a  X%  e  trechos
descendentes com declividades não
inferior a Y%. Os valores de X e Y
são, respectivamente,

(A) 0,05 e 0,25.        

(B) 0,1 e 0,15.          

(C) 0,1 e 0,2.

(D) 0,12 e 0,15.

(E) 0,2 e 0,3.

09.  VUNESP,  SAAE,  2018  -  Nos
sistemas de abastecimento de água
com adutora em conduto forçado, a
estrutura  destinada  a  amortecer  as
ondas de subpressão e sobrepressão
resultantes  de  um  eventual  regime
transitório  em  uma  tubulação,
atuando  como  reservatório
intermediário  de  nível  variável  em
consequência  do  regime  transitório
atuante, denomina-se

(A) válvula de controle.           

(B) orifício cinético de ventosa.

(C) orifício automático de ventosa.

(D) chaminé de equilíbrio.

(E) válvula de alívio de ação direta.

10.  VUNESP,  SAAE,  2018  -  Nos
projetos  de  captação  de  água  de
superfície  para  abastecimento
público, a tomada de água através de
canal  em  cursos  de  água  com
transporte  intenso  de  sólidos  deve
ter,  no  mínimo,  um  dispositivo  de
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admissão  de  água  para  cada
variação do nível do rio de

(A) 5,0 m.     (B) 4,0 m.     (C) 3,5 m.
(D) 2,5 m.     (E) 1,5 m.

11.  VUNESP, PREF.  SÃO  PAULO,
2019 -  Uma linha adutora com 2 000
m de comprimento foi projetada para
interligar  um manancial  de  recursos
hídricos  na  cota  726  m  a  um
reservatório  localizado  na  cota  686
m.

A perda de carga acidental na linha é
de 6 m, e a perda de carga unitária
na  tubulação  é  de  0,004  m/m.  A
altura  manométrica  utilizada  no
projeto da linha adutora é de

(A) 32 m.    (B) 26 m.     (C) 14 m.
(D) 46 m.     (E) 40 m

12.  VUNESP, PREF. SÃO  PAULO,
2019 -  O canal  aberto  de concreto,
cujo corte é representado pela figura,
com  profundidade  de  1,0  m,  escoa
água a uma velocidade de 2 m/s até
certo  ponto,  onde,  devido  a  uma
queda,  a  velocidade  se  eleva  a  6
m/s, reduzindo a profundidade a 0,5
m.

Se forem desprezadas as perdas por
atrito,  e  considerando  a  aceleração
da gravidade 10 m/s2 ,  a  diferença
de nível entre os pontos A e B é:

(A) 1,8 m.    (B) 1,5 m.    (C) 2,5 m.
(D) 1,1 m.     (E) 2,0 m

13.  VUNESP,  PREF.  SÃO  JOSÉ
DOS CAMPOS/SP, 2015 - O sistema

urbano que contém elementos (como
bocas  de  lobo,  poços  de  visita,
galerias,  canais)  para  a  captação,
condução  e  lançamento  de  águas
pluviais  e  também  de  pequenos
corpos de água denomina-se

(A) infraestrutura básica.   

(B) medida mitigadora.   

(C) parque linear.

(D) microdrenagem urbana.

(E) macrodrenagem.

14. VUNESP, UNIFESP, 2014 -  Com
a escavação de um material que tem
empolamento  igual  a  20%,
carregaram-se  caminhões  (com  a
capacidade de 6 m3 )  com material
solto.  Se  o  volume  de  material
medido no corte é de 200 m3  e cada
viagem do caminhão custa R$ 20,00,
então o custo total desse transporte é

(A) R$ 680,00.          (B) R$ 750,00.
(C) R$ 800,00.         (D) R$ 850,00.
(E) R$ 960,00.

15.  VUNESP,  PREF.  SÃO  JOSÉ
DOS  CAMPOS/SP,  2015  -Na
montagem  de  uma  estrutura  como
passarela para pedestres em um vão
de 20 m, para cada m2 de projeção
horizontal da cobertura utilizam-se 4
kg  de  alumínio  estrutural  (R$
50,00/kg)  e  6  h  de  montador  (R$
20,00/h).

Ao reduzir  o  preço do  alumínio  em
20% nessa composição, gera-se uma
economia de

(A) 12,5%.    (B) 15%.    (C) 17,5%.
(D) 18%.         (E) 20%.

16. VUNESP, UNIFESP, 2014 -  Para
os trabalhos periciais de avaliação de
bens e obras, e para a confecção de
laudos  e  pareceres  técnicos  de
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avaliação,  é  correto  afirmar  que  o
método  evolutivo  é  aquele  que
identifica

(A) o custo do bem ou de suas partes
por meio de orçamentos sintéticos ou
analíticos,  a  partir  das  quantidades
de  serviços  e  respectivos  custos
diretos e indiretos.

(B)  o  custo  do  bem  por  meio  de
tratamento técnico dos atributos dos
elementos comparáveis, constituintes
da amostra.

(C)  o  valor  do  bem,  com  base  na
capitalização presente da sua renda
líquida  prevista,  considerando-se
cenários viáveis.

(D)  o  valor  do  bem  pelo  somatório
dos valores de seus componentes.

(E) o valor de mercado do bem por
meio  de  tratamento  técnico  dos
atributos  dos  elementos
comparáveis,  constituintes  da
amostra.

17.  VUNESP,  TJPA,  2014  -Um
investidor comprou um imóvel urbano
por  R$  694.000,00,  no  qual
constavam  benfeitorias  no  valor  de
R$  456.000,00  no  terreno  de  valor
R$ 238.000,00. Após algum tempo, o
investidor resolveu vender o imóvel e
o avaliou pelo Método Evolutivo em
R$  846.680,00.  O  fator  de
comercialização  utilizado  na
avaliação foi de

(A) 1,12.     (B) 1,22.    (C) 1,54.    

(D) 1,86.    (E) 1,35.

18.  VUNESP, PREF. SÃO  PAULO,
2019  -  Uma  obra  foi  planejada
conforme o  cronograma PERT-CPM
da figura, no qual as atividades são
representadas  por  letras,  seguidas

pelo  seu  tempo  de  execução,  em
dias.

O tempo de  conclusão  dessa  obra,
em dias, é:

(A) 16.    (B) 12.    (C) 14.    (D) 10.
(E) 51.

19.  VUNESP,  MPE/SP,  2016  -  Na
dosagem  de  concreto  de  cimento
portland  com  finalidade  estrutural,
quando não é possível determinar o
valor  do  Desvio  Padrão  a  partir  de
resultados de ruptura de exemplares,
adotam-se  valores  determinados  a
partir

(A) da composição do traço.      

(B)  das  características  dos
agregados.

(C) das características dos cimentos.

(D) das condições de preparo.

(E) do treinamento da equipe.

20.  VUNESP,  PREF.  ATIBAIA/SP,
2014  -  As  fissuras  provocadas  por
movimentação térmica das paredes,
e  que  dependem  da  resistência  à
tração  e  do  módulo  de  deformação
do revestimento, podem ser evitadas
nas  argamassas  de  revestimento,
agregando  às  argamassas  altos
teores de

(A) água.    (B) cal.    (C) areia.    

(D) cimento.    (E) desmoldante
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21.  VUNESP,  TJPA,  2014  -
Considere  o  levantamento
topográfico  do  alinhamento  formado
pelas estacas 1 e 2 a seguir:

O rumo da linha 1–2 é

(A) N61º07’W.    (B) E28º53’S.   

(C) W28º53’N.    (D) S61º07’E.

(E) N118º53’S.

22.  VUNESP,  TJPA,  2014  -  O
levantamento  planimétrico  de  um
terreno  resultou  nas  coordenadas
totais  (X,Y),  em  metros,  de  seus
quatro vértices, como ilustra a figura.

Com  base  nas  coordenadas  totais
das estacas,  a  área do terreno,  em
metros quadrados, é

(A) 3260.    (B) 2850.    (C) 1860.
(D) 2540.       (E) 4500.

23.  VUNESP,  TJPA,  2014  -  Para
atender  às  exigências  de  higiene  e

segurança do trabalho no projeto do
canteiro de obras de uma construção
para  a  qual  foram  alocados  200
trabalhadores,  as  instalações
sanitárias  do  canteiro  de  obras
devem  conter  o  mínimo  de  X
lavatórios,  Y  vasos  sanitários,  Z
mictórios e W chuveiros.

Os  valores  de  X,  Y,  Z  e  W  são,
respectivamente,

(A) 5; 5; 10; 10.      (B) 10; 10; 10; 20.
(C) 5; 5; 12; 12.      (D) 10; 10; 15; 15.
(E) 15; 15; 15; 15.

24.  VUNESP,  PREF.
SERTAOZINHO/SP,  2018  -  Os
alojamentos  dos  canteiros  de  obras
devem ter área mínima de 4,00 m2 ,
ter pé direito mínimo de 3,00 m para
quartos com beliche e ter iluminação
natural  por  abertura  com  área
mínima de

(A) um nono da área do piso.        

(B) um oitavo da área do piso.

(C) um sétimo da área do piso.

(D) um sexto da área do piso.

(E) um quinto da área do piso.

25.  VUNESP, PREF. SÃO  PAULO,
2019 - Nos casos de estabilidade de
muros de gravidade e de muros de
flexão, o fator de segurança mínimo
na  verificação  da  segurança  contra
tombamentos é:

(A) 1,5.    (B) 2,5.    (C) 2,0.    (D) 1,4.
(E) 3,0.

26.  VUNESP,  PREF.  SÃO  JOSÉ
DOS  CAMPOS/SP,  2015  -  A
operação  destinada  a  recuperar
partes erodidas dos aterros, a refazer
os perfis dos taludes, a providenciar
a  proteção  para  evitar  novas
ocorrências  de  erosão  e  que  visa
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evitar  maiores  danos  aos  maciços
terrosos,  incluindo  a  adição  de
materiais  em aterros com recalques
ou  onde  houver  deslizamento,
denomina-se

(A) remoção de barreiras.    

(B) erosão regressiva. 

(C) implantação de variante.  

(D) recomposição de aterro.

(E) selagem de trinca.

27.  VUNESP,  SAAE,  2018  -
Considere  o  perfil  geotécnico  a
seguir  e  admita  que  as  camadas
sejam  isotrópicas  em  relação  à
condutividade hidráulica:

O valor equivalente da condutividade
hidráulica, na direção vertical, para o
perfil geotécnico, em cm/s, é

(A) 0,00001.    (B) 0,004.      

(C) 0,008.       (D) 0,08.    (E) 0,1.

28.  VUNESP,  PREF.  SUZANO/SP,
2016 - Apresentando elevado ângulo
de  atrito  interno,  os  solos
constituídos por grãos minerais com
dimensões das partículas entre 2,00
mm e 0,05 mm são

(A) siltes.               (B) matacões.   

(C) pedregulhos.   (D) areias.

(E) argilas.

29.  VUNESP,  SAAE,  2018  -
Considere  o  perfil  geotécnico  da
figura a seguir.

Dados:

– Peso específico saturado da argila
siltosa = 20,0 kN/m3

– Peso específico natural da areia =
18,5 kN/m3

–  Argila  siltosa  saturada  por
capilaridade até 7 m acima do nível
da água (NA).

O valor da tensão efetiva na cota –
6,0 m (ponto A), em kPa, é

(A) 164.      (B) 114.       (C) 111.
(D) 64.            (E) 50.

30.  VUNESP,  PREF.  ATIBAIA/SP,
2014  -  Sobre  compactação  de  um
solo, é correto afirmar:

(A) é o mesmo que adensamento do
solo.

(B) expulsa a água e não o ar.

(C) melhora suas características com
exceção da diminuição da absorção
de água.

(D) diminui sua resistência tornando-
o menos estável.

(E) é processo manual ou mecânico
que reduz o volume de seus vazios.
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GABARITO
01. C

02. C

03. C

04. E

05. A

06. B

07. B

08. E

09. D

10. E

11. B

12. D

13. D

14. C

15. A

16. D

17. B

18. A

19. D

20. B

21. D

22. B

23. B

24. C

25. C

26. D

27. C

28. D

29. A

30. E

ATINGINDO  A  MÉTRICA  DE  60  CURTIDAS  NO  POST  NO  PERFIL
@CNECONCURSOS  DO  INSTAGRAM,  SERÁ  TRANSMITIDA  UMA
VIDEOAULA DE RESOLUÇÃO NO CANAL DO YOUTUBE. O EVENTO SERÁ
AGENDADO E DIVULGADO NO PRÓPRIO PERFIL.

NOSSO CANAL : youtube/cneconcursos

#cneconcursos
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