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914 – Engenharia Civil – Bacharelado  

 

INSTRUÇÕES 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 

3. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

4. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas. 

5. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais 
somente uma deve ser assinalada. 

6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova. 

7. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço 
para cada marcação. 

9. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 4 (quatro) horas. 

10. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos 
deverão ser DESLIGADOS e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da 
carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar boné, gorro, chapéu ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas, ressalvado o disposto nos itens 5.6.3 do Edital 
57/2019. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o 
atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou 
qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, 
respeitar o subitem 5.6.5 do Edital 57/2019. 

h) Emprestar ou tomar emprestados materiais para realização das provas. 

i) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 
7.17 ou ainda não permanecer na sala conforme estabelecido no item 7.18 do Edital 57/2019. 

j) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos item 7.19 a. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo. 

11. Será ainda excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 

b) Ausentar-se da sala de provas portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões, conforme o item 7.19 do Edital 57/2019. 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores, 
executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes. 

d) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de prova e no Cartão-Resposta. 

e) Não permitir a coleta de sua assinatura. 

f) Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal. 

12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o Caderno de 
Questões de prova e o Cartão-Resposta. 

13. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 
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01 - A respeito da madeira e de suas múltiplas finalidades na construção civil brasileira, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Pela característica fibrosa e de veios naturais do material, suas propriedades mecânicas são influenciadas pela 
direção de aplicação do carregamento em relação à orientação principal das fibras. A resistência à compressão 
paralela às fibras é normalmente maior que a resistência à compressão normal às fibras. 

2. A chapa dentada para a ligação dos elementos de madeira requer uma análise prévia que considere a força que 
atua sobre a peça para determinar a área do conector, sendo essa técnica recomendada para a ligação dos nós 
das treliças. 

3. A madeira como material estrutural é classificada, pela NBR 7190, em classes de resistência dependentes da 
classificação entre coníferas e folhosas, sendo as coníferas com classes de resistência mais elevadas que as 
folhosas.  

4. Exposta ao ambiente, a madeira de uma árvore apresenta umidade; sua estrutura apresenta água livre, contida 
nas cavidades das células, até o ponto de saturação e é a partir desse ponto que se encontra a água impregnada, 
contida nas paredes das células. Para fins de aplicação estrutural, a NBR 7190 especifica a umidade de equilíbrio 
(12%) como teor de referência para dimensionamento estrutural. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 

02 - Os canteiros de obras devem dispor obrigatoriamente, em qualquer situação, de: 
 

►a) instalações sanitárias.  
b) área de lazer. 
c) ambulatório. 
d) alojamento. 
e) lavanderia. 
 

 
03 - Considere que o muro de contenção rígido e estático desde a sua construção, conforme indicado na figura abaixo, foi 

implantado em um depósito de areia fina aluvionar com o objetivo de atuar como estrutura de proteção de margem de 
um rio localizado em meio urbano. Quando da ocorrência de cenários de chuvas intensas, o nível de água de cheia do 
canal atinge a cota da crista do muro, induzindo a um posicionamento do nível d'água no interior da massa de solo 
conforme indicado na figura. Logo após a onda de cheia, o nível de água no interior do canal desce rapidamente para 
a cota + 1.25m, enquanto o nível de água no interior da massa de solo permanece estático na cota +5m por cerca de 
3 horas antes de começar a descer. 
 

 
 

Considerando o cenário imediatamente após atingir o nível de baixa no interior do canal, é correto afirmar que: 
 

►a) O coeficiente de empuxo horizontal é igual a 0,5; a tensão horizontal total é igual a 75kPa; e o empuxo horizontal atuante 
sobre o muro é igual a 187,5 kN/m. , 

b) O coeficiente de empuxo horizontal é igual a 0,33; a tensão horizontal total é igual a 66,67kPa; e o empuxo horizontal 
atuante sobre o muro é igual a 166,67 kN/m.  

c) O coeficiente de empuxo horizontal é igual a 0,5; a tensão horizontal total é igual a 50kPa; e o empuxo horizontal atuante 
sobre o muro é igual a 125 kN/m.  

d) O coeficiente de empuxo horizontal é igual a 0,33; a tensão horizontal total é igual a 33,33kPa; e o empuxo horizontal 
atuante sobre o muro é igual a 83,33 kN/m.  

e) O coeficiente de empuxo horizontal é igual a 0,25, a tensão horizontal total é igual a 50kPa; e o empuxo horizontal atuante 
sobre o muro é igual a 166,67 kN/m. 
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04 - A norma de desempenho para edificações habitacionais estabelece uma nova dinâmica no processo construtivo, 
consolidando-se como um marco fundamental para a construção civil brasileira, ao determinar as atribuições 
impostas, de forma individualizada, no que concerne à ação efetiva de cada profissional interveniente, dentro do ciclo 
do processo construtivo das edificações, ao longo da sua vida útil. Levando em consideração os dados apresentados, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) A norma de desempenho não apresenta os requisitos e critérios de desempenho que se aplicam aos sistemas estruturais 
de edificações habitacionais. 

►b) O foco da norma de desempenho está nas exigências dos usuários para o edifício habitacional e seus sistemas em relação 
ao seu comportamento em uso, e não na prescrição de como os sistemas são construídos. 

c) A norma de desempenho se aplica inclusive a obras em andamento. 
d) Os requisitos de desempenho para sistemas elétricos das edificações habitacionais são estabelecidos pela norma de 

desempenho. 
e) O usuário não é considerado como interveniente pela norma de desempenho. 

 
05 - A respeito do estudo de solos, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A magnitude do módulo de elasticidade é igual à magnitude do módulo edométrico (obtido a partir do ensaio de 
adensamento). 

2. Estimativa de recalques baseando-se nos índices de compressão e de recompressão é somente válida para o 
centro geométrico do carregamento de uma sapata em que o estado geoestático de tensões é provável de 
ocorrência. 

3.  A fórmula de estimativa de recalques com base nos índices de compressão e recompressão não possui 
correlação nenhuma com a teoria da elasticidade. 

4. A fórmula de estimativa de recalques com base nos índices de compressão e recompressão assume que o volume 
total do solo é constante. 

5. O solo rompe durante o ensaio de adensamento. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
06 - Assinale a alternativa que apresenta as etapas sequenciais de um sistema de abastecimento de água no Brasil, 

considerando as diferentes formas e todas as etapas do tratamento convencional. 
 

a) O SAA consiste em estação de tratamento de água e sistema de distribuição: reservatórios, redes de distribuição e zona 
de pressão. O tratamento convencional é constituído por câmara de mistura rápida, câmara de mistura lenta, decantador 
ou flotador, cloração e fluretação. 

►b) O SAA é formado por captação em mananciais, estações elevatórias, adução, estação de tratamento de água e sistema 
de distribuição: reservatórios, redes de distribuição. O tratamento convencional é constituído por câmara de mistura rápida, 
câmara de mistura lenta, decantador ou flotador, filtros rápidos, cloração e fluretação. 

c) O SAA é formado pela captação, estação de tratamento, rede de distribuição, ligação de água e instalações prediais. O 
tratamento convencional é constituído por coagulação, floculação, sedimentação ou flotação, filtração e desinfecção. 

d) O SAA é formado por mananciais, reservatórios e redes de distribuição, zona de pressão. O tratamento convencional é 
constituído por coagulação, sedimentação ou flotação, filtração, desinfecção e fluretação. 

e) O SAA é constituído por mananciais, adução de água, estação de tratamento de água, redes de distribuição e instalações 
prediais. O tratamento convencional é constituído por câmara de mistura rápida, câmara de mistura lenta, decantador ou 
flotador, filtros lentos, cloração e fluretação. 

 
07 - Na concepção de um sistema de abastecimento de água (SAA) são identificados e a quantificados todos os fatores ou 

elementos, por meio do diagnóstico do SAA existente e, por fim, se estabelecem alternativas, incluindo o pré-
dimensionamento das diferentes etapas do SAA, bem como diretrizes gerais para o projeto. Entretanto, é a vazão o 
principal parâmetro de projeto, tomando-se os coeficientes de variação de vazão e as perdas relativas ao sistema de 
abastecimento. Considerando, por meio do diagnóstico do SAA existente, que no ano de 2018 foi aduzido um total de 
382.288.000 m3 de água para uma cidade, sendo que o maior consumo diário de água registrado no ano foi de 
1.361.573 m3, o número de ligações domiciliares de 1.242.310 e taxa de ocupação por domicílio de 3,9 habitantes, 
assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a população abastecida, o consumo médio per capita diário e o 
coeficiente relativo ao dia de maior consumo. 

 

a) 1.242.310 - 216,00 L/hab.d - 1,5. 
b) 1.242.310 - 308,00 L/hab.d - 1,1. 
c) 1.242.310 - 843,00 L/hab.d - 1,1. 
►d) 4.845.000 - 216,00 L/hab.d - 1,3. 
e) 4.845.009 - 308,00 L/hab.d - 1,3. 
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08 - No Brasil, segundo o Atlas Esgoto – Despoluição de Bacias Hidrográficas (2017), das 9,1 mil toneladas de DBO 
(Demanda Bioquímica de Oxigênio) geradas diariamente pela população urbana do Brasil, 5,6 mil toneladas são 
coletadas e deixam de circular a céu aberto, mas, desse montante, 1,7 mil toneladas de DBO não são submetidas a 
qualquer tipo de tratamento, sendo despejadas de forma in natura nos corpos de água. Considerando a carga de esgoto 
bruta coletada e não tratada e a carga de esgoto tratada com eficiência média de 75% de remoção de DBO, assinale a 
alternativa que apresenta, respectivamente, a carga remanescente que está sendo lançada nos corpos de água e o 
equivalente populacional, adotando o per capita de 54 g DBO/hab.d. 

 

a) 1.700 kg DBO/d - 50 milhões habitantes. 
►b) 2.680 t DBO/d - 50 milhões de habitantes. 
c) 3.900 kg DBO/d - 72 milhões de habitantes. 
d) 4.500 t DBO/d - 31,5 milhões de habitantes. 
e) 5.600 t DBO/d - 104 mil habitantes. 

 
 

09 - A definição e o projeto de drenagem tem uma base técnica tipicamente de hidráulica, mas com diversas interfaces 
socioeconômicas e ambientais, pois o projeto deve contemplar um funcionamento integrado, com particularidades e 
limitações, bem como suas interações com a cidade (MIGUEZ, et al.,2016). Numa abordagem tradicional, para o 
dimensionamento de uma rede de drenagem de águas pluviais é necessária a aplicação de conhecimentos de 
hidráulica e de hidrologia. 

 

A respeito do dimensionamento de um sistema de drenagem, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O projeto de drenagem se divide em micro e macro drenagem. A bacia hidrográfica é a área de planejamento e é 
uma unidade fisiográfica limitada por divisores tipográficos.  

2. Para o cálculo das vazões afluentes ao sistema de drenagem, originadas das precipitações sobre as áreas de 
contribuição acumuladas ao longo do caminho, é considerada a área drenada na bacia hidrográfica, sobre a qual 
será considerada a precipitação de referência.  

3. A transformação de chuva efetiva em vazão pode ser obtida recorrendo-se a diversas técnicas apresentadas na 
hidrologia, como a aplicação do Hidrograma Unitário, que representa as respostas de vazão da bacia para uma 
precipitação efetiva unitária e é obtido a partir de medições simultâneas de chuva e vazão. 

4. O escoamento superficial é a parcela do ciclo hidrológico, que escoa sobre a sua superfície do terreno, 
concentrando-se rapidamente nos talvegues e rios, dando assim, origem às cheias nas bacias hidrográficas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

 
10 - Sobre gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A gestão de resíduos sólidos é o conjunto de ações voltadas à busca de soluções para os resíduos sólidos, de 
forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a 
premissa do desenvolvimento sustentável. 

2. O gerenciamento de resíduos é o conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, em que se estabelece uma 
ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, associando à gestão integrada a inclusão social dos 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

3. A reciclagem é o processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades 
físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas 
as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes.  

4. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos é a disposição em aterros sanitários e aterros 
controlados, definidos como técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à 
saúde e à segurança, minimizando os impactos ambientais. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
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11 - Uma estação de tratamento de esgoto (ETE) é constituída por tratamento preliminar formado por gradeamento, 
desarenador e calha Parshall, tratamento secundário formado por dois reatores tipo UASB (Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket) e filtro percolado de baixa taxa e recheio plástico. A ETE tem vazão nominal de 175 L/s e opera com 150 L/s. 
A concentração de matéria orgânica inicial (medida indiretamente por Demanda Química de Oxigênio – DQO) é de 
500 mg/L, e a concentração de DQO na saída do UASB e do filtro percolador são, respectivamente, 125 mg/L e 25 mg/L. 

 

Em função dos dados apresentados, a carga orgânica aplicada em cada UASB, a eficiência de remoção de matéria 
orgânica (em %) do UASB, do filtro percolador e do conjunto (UASB + filtro) são, respectivamente, de: 

 

a) 1.890 kg DQO/d - 80% - 85% - 90%. 
►b) 3.240 kg DQO/d - 75% - 80% - 95%. 
c) 3.780 kg DQO/d - 75% - 85% - 95%. 
d) 6.480 kg DQO/d - 70% - 80% - 90%. 
e) 7.560 kg DQO/d - 75% - 75% - 85%. 

 
12 - A figura abaixo mostra um recipiente fechado de largura B = 3 m (na direção perpendicular ao do desenho) contendo 

dois líquidos (densidades relativas 
1
 = 0,8 e 

2
 = 1,0 ) e ar. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com base nos dados apresentados no enunciado e na figura, assinale a alternativa correta. 
 

a) A pressão de ar dentro do tanque é igual à pressão atmosférica porque se trata de superfície livre do óleo. 
b) A leitura h deve ser tal que o nível do óleo no tubo seja coincidente com o nível de óleo em A dentro do tanque, ou seja, 

h = 1,5 m, pois se trata de mesmo fluido. 
c) A pressão no ponto C é a média aritmética das pressões nos pontos A e B por estar equidistante aos dois pontos. 
d) A força de pressão no trecho AC é de 80% da força no trecho CB devido à diferença de densidades relativas dos fluidos. 
►e) A pressão no ponto C é de 11.968 N/m2 

 
 

13 - Bernoulli (1700-1782) foi um matemático, físico e 
professor suíço, cuja obra publicada em 1738, 
Hydrodynamica, contém a primeira análise correta de 
como a água flui através de um orifício em um 
recipiente. Considerando os princípios da 
hidrodinâmica e um escoamento de um fluido ideal, 
com densidade relativa igual a  = 1,0, em um conduto 
representado na figura ao lado, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) A pressão no ponto 1 é maior que nos outros pontos 
indicados (2 e 3), pois tem cota superior. 

b) É possível calcular a velocidade média do escoamento 
na seção 2 em que D2 = 20 cm apenas com a leitura no tubo de estagnação conectado ao manômetro de mercúrio. 

►c) Se a cota do ponto 3 é 0,6 m, esse ponto terá pressão igual a 23.544 N/m2, ou 2,4 m de coluna de água. 

d) Faltam dados para calcular a pressão no ponto 3. 

e) Para calcular a vazão, utilizam-se as equações de Bernoulli e da continuidade, e os dados 

indicam que a vazão é de 600 L/s. 
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14 - As primeiras experiências ou estudos relacionados às perdas de cargas em condutos foram por volta de 1850. Com 
respeito à perda de carga em condutos, é correto afirmar: 

 

a) Se os tubos são totalmente lisos, sem rugosidade, a perda de carga é nula. 

►b) O diagrama de Moody Rouse retrata o coeficiente de resistência ao escoamento (f = f(Re, k/D) e possibilita o cálculo da 

perda de carga com o uso da equação de Darcy-Weisbach . 

c) O número de Reynolds  é o que determina a perda de carga em qualquer caso, pois é a viscosidade que 

provoca a perda de carga. 

d) A distribuição de velocidades dentro do tubo é uniforme para escoamentos a seção plena, por isso só a velocidade média U 

é utilizada para o cálculo da perda de carga nas equações de Manning  e Hazen Williams 

. 

e) A existência da subcamada laminar caracteriza que o escoamento tem número de Reynolds reduzido. 
 
 
15 - Com relação a escoamento em canal, assinale a alternativa correta. 

 

a) Para cálculo da vazão de um escoamento uniforme em canal de seção trapezoidal, basta-se ter a profundidade h, largura B 

na base, declividade das margens e o coeficiente de Manning (n), da equação . Ao contrário do 

escoamento em tubos, a perda de energia não é considerada no cálculo. 

b) Para o escoamento uniforme no canal trapezoidal, o número de Froude é calculado por , sendo = velocidade 

média do escoamento e h a profundidade do escoamento, independentemente da largura B. 

►c) A equação de Manning  é apropriada para o cálculo da vazão do escoamento em canal em regime 

turbulento rugoso, mas não para regime laminar. 
 
d) Não há perda de energia no escoamento permanente uniforme, pois a velocidade e a pressão no fundo do canal 

permanecem constantes ao longo do escoamento. 

e) O ressalto hidráulico ocorre quando há duas quedas sucessivas no leito de um canal. 
 
16 - Você precisa determinar a vazão de projeto (Q) para drenagem urbana de uma cidade onde foi desenvolvida a equação 

abaixo para chuvas intensas. O coeficiente de deflúvio a ser adotado é 35% e a área da bacia hidrográfica é 100 km2. 

 

A vazão de projeto pode ser calculada pelo método racional , sendo: i = intensidade da chuva em mm/h, 

T = período de retorno em anos, t = duração da chuva em minutos, c = coeficiente de deflúvio, A = área da bacia 
hidrográfica em km2 e Q = vazão em m3/s.  

 

Considerando um tempo de recorrência de 10 anos, a altura de chuva (P) de 80 minutos de duração e a respectiva 
vazão de projeto (Q), qual é a intensidade da chuva e a vazão de projeto? 
 

a) 34,08 mm e 220,7 m3/s. 
b) 34,08 mm e 331,3 m3/s. 
c) 34,08 mm e 441,4 m3/s. 
►d) 45,4 mm e 331,3 m3/s. 
e) 45,4 mm e 441,4 m3/s. 

 
17 - Um aumento da renda do consumidor causa para um determinado produto (bem normal) um deslocamento: 

 

a) para a esquerda da curva de demanda, resultando em aumento do preço e redução da quantidade demandada. 
b) para a esquerda da curva de oferta, resultando em aumento do preço e redução da quantidade demandada. 
c) para a direita da curva de demanda, resultando em redução do preço e redução da quantidade demandada. 
d) para a direita da curva de oferta, resultando em redução do preço e aumento da quantidade demandada. 
►e) para a direita da curva de demanda, resultando em um aumento do preço e aumento da quantidade demandada. 
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18 - Como Diretor Financeiro da empresa ALFA, você é o responsável pela tomada de decisão dos investimentos da 
empresa. Nesse momento, cogita-se investir na aquisição de um novo equipamento, que será, então, incorporado ao 
processo e possibilitará um aumento da produção. Após a realização de estudos detalhados, você recebeu duas 
propostas de investimentos, ambas consideradas para 2 anos: 

 

Proposta 01: um investimento inicial de R$ 200 mil e um retorno líquido de R$ 114 mil por ano. Ao final do período, 
esse equipamento apresentará um valor residual de R$ 12 mil. A Taxa Interna de Retorno (TIR) calculada para esse 
projeto é de 12,83 % ao ano. 

Proposta 02: um investimento inicial de R$ 210 mil e um retorno líquido de R$ 116 mil. Ao final do período, esse 
equipamento apresentará um valor residual de R$ 15 mil. A Taxa Interna de Retorno (TIR) calculada para esse projeto 
é de 11,29 % ao ano. 

 

Considerando que todo o valor do investimento inicial será desembolsado pela empresa no momento da aquisição do 
equipamento, que apenas critérios econômicos devem ser considerados para a análise e que a taxa mínima de 
atratividade (TMA) para o projeto é de 10% ao ano, assinale a alternativa correta. 

 

a) A proposta 01 deve ser escolhida porque apresenta a TIR maior do que a TMA e Valor Presente Líquido (VPL) menor do 
que o VPL da proposta 02. 

b) A proposta 02 deve ser escolhida, visto que a TIR é mais próxima da TMA. 
►c) O Valor Presente Líquido (VPL) da proposta 01 é maior do que o VPL da proposta 02, portanto a proposta 01 deve ser 

escolhida. 
d) Nenhuma proposta é interessante para a empresa, já que a TIR de ambas as propostas é maior do que a TMA. 
e) As duas propostas são interessantes e o cálculo da TIR é suficiente para auxiliar na escolha da melhor proposta. 

 
19 - São características típicas de uma economia que atravessa um período recessivo (fase de contração no ciclo 

econômico), EXCETO: 
 

a) redução do PIB (Produto Interno Bruto). 
b) aumento da taxa de desemprego. 
►c) aumento da inflação de demanda. 
d) aumento do número de falências. 
e) queda na renda familiar. 

 
20 - Em um projeto de uma rodovia, o comprimento da tangente exterior a uma curva de concordância circular simples com 

raio igual a 250m e ângulo central igual a 30º é, em metros, aproximadamente: 
 

(Considerar: sen15° = 0,259; cos15° = 0,966; tg15° = 0,268). 
 

►a) 67. 
b) 144. 
c) 250. 
d) 275. 
e) 325. 

 
21 - No projeto geométrico de uma rodovia, para concordar duas rampas com declividades iguais a 5% e -3%, deve-se 

utilizar uma curva: 
 

a) circular convexa. 
b) parabólica côncava. 
c) circular com transição. 
►d) parabólica convexa. 
e) circular côncava. 

 
22 - Em uma rodovia, deseja-se construir um ramo de acesso para uma 

cidade, conforme o croqui ao lado. Sabe-se que esse ramo de acesso 
será composto por uma curva de transição, cujo ponto final (ST) 
coincide com o ponto inicial (PC) de uma curva circular de raio R e 
deflexão de 135º. Em relação à rodovia, a que distância (D) do acesso 
deve-se iniciar o ramo? 

 

►a) √2.R.tg(67,5°). 
b) R.tg(45°). 
c) √2.R.tg(135°). 
d) R.tg(22,5°). 
e) R.tg(135°). 

 
23 - Considere um trecho de rodovia em que haverá um corte, com altura média de 6 metros, em uma extensão de 50 metros 

de rodovia e que o solo retirado do corte será compensado em um aterro, com altura média de 5 metros, de extensão 
de 40 metros. Sabendo que a plataforma da rodovia será de 7,5 metros e que o talude de corte é 1:1 e de aterro 1:1,5, 
qual será o fator de homogeneização?  
 

a) 1,2. 
b) 1,25. 
c) 1,3. 
►d) 1,35. 
e) 1,4.  
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24 - Considere a rede de ligação entre 4 cidades a seguir com os respectivos tempos de viagem (em minutos) e a matriz 
origem-destino. 

 
 

O/D A B C D 

A 0 200 350 100

B 300 0 100 400

C 600 300 0 300

D 150 650 500 0

 

Através do método de alocação de tráfego “tudo-ou-nada”, qual é o total de veículos que trafegarão na ligação da 
cidade A para D? 

 

a) 100. 
b) 450. 
c) 500. 
►d) 950. 
e) 1250. 

 
 
25 - Considere uma rodovia não pavimentada cuja curva de demanda em função do custo generalizado é: V = 2500 - 12C, e 

que a função de oferta dessa rodovia é: C = P + 2T. 
 

P = preço pela viagem de automóvel (R$). 
T = tempo de viagem (min). 
C = custo generalizado. 
V = volume de tráfego (veíc/h). 

 

O preço pela viagem de automóvel (P) e o tempo de viagem (T) podem ser obtidos em função do volume de tráfego na 
via, segundo as equações: 
 

P = 15 + 0,010V. 
T = 20 + 0,015V. 
 

Qual será o fluxo aproximado de equilíbrio, de veículos nessa rodovia? 
 

a) 1188. 
b) 1216. 
►c) 1324. 
d) 1412. 
e) 1521. 

 
 
26 - Considere o diagrama de Brückner, ao lado, que 

representa o projeto de terraplenagem de um segmento 
de 900 m (45 estacas). 

 
 

Com base no exposto, é correto afirmar: 
 

►a) Na maior extensão de corte, haverá um volume de 
130.000 m³ de solo a ser retirado. 

b) Na estaca 13, localiza-se um ponto de passagem entre 
um corte e um aterro. 

c) Caso a linha de compensação esteja no volume igual a 0, 
a distância média de transporte para a primeira 
compensação de corte/aterro será de 260 metros. 

d) Na estaca 30, localiza-se o ponto mais alto do corte. 
e) Caso a linha de compensação esteja no volume igual a 0, 

haverá 30.000 m³ de bota-fora. 
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27 - Considere a estrutura isostática a seguir: 
 

 
 

 Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os valores do momento fletor no apoio A e da reação de apoio 
vertical no apoio B: 

 

a)   e  . 

b)   e  . 

c)   e  . 

d)   e  . 

►e)   e  . 
 
 
28 - Considerando as diretrizes para durabilidade das estruturas de concreto (NBR6118:2014), o mecanismo de 

deterioração relativo à armadura é: 
 

a) lixiviação por ação de águas puras, carbônicas agressivas ou ácidas. 
b) expansão por sulfato, por ação de águas ou solos que contenham ou estejam contaminados. 
►c) despassivação por carbonatação, ou seja, por ação de gás carbônico da atmosfera. 
d) reação álcali-agregado por ação de reações entre os álcalis do concreto e agregados reativos. 
e) fissuração causada por uma ação mecânica. 

 
29 - Dado o diagrama de momento fletor de uma viga 

isostática ao lado e considerando que, atuando ao 
longo de toda a viga haja apenas uma carga 
uniformemente distribuída, o valor dessa carga é: 

 

 (A unidade para o diagrama de momento fletor é kN.m.) 
 

a) 1,2 kN/m. 
b) 1,44 kN/m. 
c) 2,16 kN/m. 
d) 2,25 kN/m. 
►e) 2,4 kN/m. 

 
 
 
 
30 - Considere a viga ao lado biapoiada com rigidez EI constante e 

comprimento L, com um carregamento uniformemente 
distribuído q. Desprezando o efeito do esforço cortante, o valor do 
deslocamento vertical do ponto C, meio do vão, é: 

 

a) . 

b) . 

c) . 

d) . 

►e) . 
 

 


