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1. (ENGENHEIRO CIVIL - PREF. FLORIANO/PI - MACHADO DE ASSIS – 

2018) Sobre a fiscalização de uma obra não é uma afirmação correta:  

 

A) Receber as etapas de obra mediante medições precisas e de acordo 

com as regras contratuais.  

B) Realizar, juntamente com a contratada, as medições dos serviços nas 

datas estabelecidas, após ter atestado as respectivas notas fiscais.  

C) Deve se manter planilha atualizada do valor do contrato, com seus 

aditivos, se houver.  

D) A qualidade dos materiais empregados e dos serviços executados, que 

deverão ser verificados no momento de sua entrega e utilização.  

 

 Grau de dificuldade: médio 

 

Alternativa A: CORRETA. A fiscalização deve aprovar as etapas dos serviços 

executados, verificar e atestar as respectivas medições, bem como conferir, 

vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada. 

Alternativa B: INCORRETA. A medição de serviços e obras será baseada em 

relatórios periódicos elaborados pela Contratada, registrando os 

levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e determinação 

das quantidades dos serviços efetivamente executados. O Contratante deverá 

efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas 

medições de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições 

estabelecidas no contrato. 
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Alternativa C: CORRETA. A fiscalização deve manter planilha atualizada do 

valor do contrato, com seus aditivos, se houver, bem como um arquivo 

completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, 

incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, 

caderneta de ocorrências, correspondência, relatórios diários, certificados de 

ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e 

equipamentos aplicados nos serviços e obras.  

Alternativa D: CORRETA. A qualidade dos materiais empregados e dos 

serviços executados, que deverão ser verificados no momento de sua entrega 

e utilização, e a fiscalização poderá solicitar a substituição de materiais e 

equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou 

inaplicáveis aos serviços e obras. 

 

 

2. (ENGENHEIRO CIVIL - PREF. FLORIANO/PI - MACHADO DE ASSIS – 

2018) Sobre o controle de materiais e estoque NÃO é correto afirmar 

que:  

 

A) Os funcionários se deslocam pelo canteiro de obras de forma 

desnecessária por não saberem se os materiais imprescindíveis para a 

realização do trabalho chegaram e se estão disponíveis.  

B) Outro grande problema de não se preocupar com o controle de estoque 

está no aumento dos acidentes de trabalho.  

C) Um grande problema causado pela desorganização do estoque está na 

impossibilidade de verificar se o consumo dos materiais atende 

realmente às necessidades da sua empresa.  

D) As fichas de estoque têm se mostrado ineficazes no controle e saída de 

materiais, burocratizando o andamento da obra, e sendo assim, 

necessário outros meios de gestão de materiais na obra.  

 

 Grau de dificuldade: fácil 
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Alternativa A: CORRETA. Quando o estoque de materiais no canteiro é 

desorganizado, além de não ser possível visualizar a quantidade de materiais 

disponíveis para execução dos serviços, gera deslocamento desnecessários 

dos funcionários a procura dos materiais requeridos. 

Alternativa B: CORRETA. Um controle de estoque adequado permite não só a 

avaliação do fluxo de entrada e saída de materiais, mas também permite a 

organização desses materiais no espaço do estoque. A NR-18 estabelece que 

os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a não prejudicar o 

trânsito de pessoas e de trabalhadores, portanto quando o controle de estoque 

é negligenciado, a presença de materiais em locais inapropriados pode 

favorecer o aumento de acidentes de trabalho. 

Alternativa C: CORRETA. Quando a empresa não faz o controle de estoque 

para saber se a quantidade de materiais adquiridos são efetivamente 

consumidos ou excedem ao planejado, ela não consegue perceber se o 

consumo dos materiais realmente atende às suas necessidades. 

Alternativa D: INCORRETA.  A ficha de estoque permite o controle da 

movimentação de cada material adquirido pela empresa, assim é possível 

controlar cada entrada e saída do estoque de matérias-primas, portanto 

apresenta-se como um meio eficaz no controle e saída de materiais. 

 
 

 
 

3. (ENGENHEIRO CIVIL - PREF. FLORIANO/PI - MACHADO DE ASSIS – 

2018) A Norma Regulamentadora de número 18, disponível no site do 

Ministério do Trabalho e Previdência Social, aborda armazenagem e 

estocagem de materiais no item 24. Assinale a alternativa abaixo que 

obedece ao descrito na norma:  

 

A) Tubos, vergalhões, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande 

comprimento ou dimensão devem ser arrumados em camadas com 

espaçadores sem peças de retenção.  

B) As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, fôrmas e escoramentos 

devem ser empilhadas de acordo com o tipo de material e a bitola das 

peças.  

C) A cal virgem deve ser armazenada em local úmido e arejado.  
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D) Madeiras retiradas de andaimes, tapumes e escoramentos, devem ser 
empilhadas depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas 
de amarração.  

 

 Grau de dificuldade: difícil 

 

Alternativa A: INCORRETA. Item 18.24.3 da NR-18: Tubos, vergalhões, 

perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou 

dimensão devem ser arrumados em camadas, com espaçadores e peças de 

retenção, separados de acordo com o tipo de material e a bitola das peças. 

Alternativa B: INCORRETA. Item 18.24.8 da NR-18: As madeiras retiradas de 

andaimes, tapumes, fôrmas e escoramentos devem ser empilhadas, depois de 

retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarração. 

Alternativa C: INCORRETA. 18.24.6 da NR-18: A cal virgem deve ser 

armazenada em local seco e arejado. 

Alternativa D: CORRETA. 18.24.8 da NR-18: As madeiras retiradas de 

andaimes, tapumes, fôrmas e escoramentos devem ser empilhadas, depois de 

retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarração. 

 

4. (ENGENHEIRO CIVIL - PREF. FLORIANO/PI - MACHADO DE ASSIS – 

2018) Nas afirmações abaixo assinale aquela que está correta no que se 

refere ao vocabulário e normas técnicas de construção e desenho de um 

projeto arquitetônico:  

 

A) Breeses e marquises são elementos estruturais responsáveis pela 

sustentação da construção através da distribuição das forças e 

transmissão até o alicerce da construção  

B) Peitoril é a altura do chão até a laje.  

C) Cumeeira é o ponto mais alto da cobertura.  

D) Planta é a vista obtida após a retirada da parte anterior ao plano de 

secção olhando de frente.  

 

 Grau de dificuldade: fácil 
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Alternativa A: INCORRETA. BREESES E MARQUISES: elementos 

construtivos que impedem a entrada de radiação solar direta no interior da 

construção. 

Alternativa B: INCORRETA. PEITORIL - altura do chão ao início da janela. 

Alternativa C: CORRETA. CUMEEIRA - ponto mais alto da cobertura. 

Alternativa D: INCORRETA. PLANTA - vista obtida após a retirada do plano 

de secção olhando de cima para baixo. 

 

 

5. (ENGENHEIRO CIVIL - PREF. FLORIANO/PI - MACHADO DE ASSIS – 
2018) Quando a alvenaria não é dimensionada para resistir cargas 
verticais além de seu peso próprio é denominada Alvenaria de vedação. 
As paredes utilizadas como elemento de vedação devem possuir as 
seguintes características técnicas abaixo, EXCETO:  

 
A) Resistência ao fogo  

B) Isolamento Térmico e Acústico  

C) Ductibilidade  

D) Estanqueidade  
 

 Grau de dificuldade: fácil 
 

Alternativa A: CORRETA. A NBR 15575 – Parte 4 que trata do desempenho 

dos sistemas de vedações verticais internas e externas das edificações 

habitacionais, traz que as vedações verticais exercem função de 

compartimentação em casos de incêndio, portanto, a resistência ao fogo é um 

pré-requisito para que a alvenaria de vedação exerça essa função. 

Alternativa B: CORRETA. Outra função das vedações verticais conforme NBR 

15575 – Parte 4 é a de isolação térmica e acústica. 

Alternativa C: INCORRETA. A Ductibilidade ou ductilidade representa a 

capacidade de deformação do material até o momento da sua ruptura, 

característica está não desejada para uma alvenaria de vedação e nem 

prevista na NBR 15575 – Parte 4. 

Alternativa D: CORRETA. Uma alvenaria estanque é aquela na qual é vedada 

à passagem de líquidos. Dentre as funções previstas na NBR 15575 – Parte 4 

que para as vedações verticais encontra-se a estanqueidade à água.  
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1. (ANALISTA – DPE RO – FGV – 2015) Uma tora de madeira verde de 650 

kgf de peso apresenta, no ponto de saturação, uma umidade de 30%. 

Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2, o seu peso seco em 

estufa, em kN, é: 

 

[a] 4,55; 

[b] 45,5; 

[c] 455,00; 

[d] 50,00; 

[e] 5,0. 

 

 Grau de dificuldade: difícil 

 

DICA DO AUTOR: Recorrendo à segunda a segunda lei de Newton, temos:  

𝑓𝑜𝑟ç𝑎 (𝑁) = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑘𝑔) × 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜 (𝑚/𝑠²) 

Então:  

𝑓𝑜𝑟ç𝑎 = 1 (𝑘𝑔) × 10 (
𝑚

𝑠2
) = 10 𝑁 

Uma vez que 1 kgf equivale a uma força provocada por uma massa de 1 kg, 

então: 

1𝑘𝑔𝑓 = 10 𝑁 ⟺ 1 × 103𝑘𝑔𝑓 = 10 × 103𝑁 ⟺ 

⟺ 1 × 103 𝑘𝑔𝑓 = 10 𝑘𝑁 ⟺ 1 × 103 𝑘𝑔𝑓 = 1 × 10 𝑘𝑁 ⟺ 

⟺
1 × 103 𝑘𝑔𝑓

10
= 1 𝑘𝑁 ⟺ 100 𝑘𝑔𝑓 = 1 𝑘𝑁 

 

Segundo a NBR 7190, o teor de umidade de uma madeira pode ser calculado 

através da seguinte expressão numérica:  

𝑈(%) =
𝑚𝑖−𝑚𝑠

𝑚𝑠
× 100    (1) 

Onde: 

 mi é a massa da madeira em um determinado estado inicial 
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 ms é a massa da madeira após a secagem em estufa 

  

Alternativa A: INCORRETA.  (1 −
30

100
) ×

650

100
= 4,55 𝑘𝑁. Neste caso considera-

se 70% do peso conjunto da madeira e da água, o que está incorreto, uma vez 

que o teor de umidade relativamente ao peso seco.  

Alternativa B: INCORRETA. (1 −
30

100
) ×

650

10
= 45,50 𝑘𝑁. Além do comentário 

da Alternativa B, a conversão de kgf para kN está incorreta. 

Alternativa C: INCORRETA. (1 −
30

100
) × 650 = 455,00 𝑘𝑁. Vide comentários 

das Alternativas B e C. 

Alternativa D: INCORRETA. Recorrendo à equação 1 (vide DICA DO AUTOR), 

temos: 

0,30 =
650 − 𝑚𝑠

𝑚𝑠
⟺ 𝑚𝑠 = 500,00 𝑘𝑔 ⟺ 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠𝑒𝑐𝑜 = 500,00 𝑘𝑔𝑓 = 50,00 𝑘𝑁 

Neste caso, a conversão de kgf para kN está incorreta.  

Alternativa E: CORRETA. Com a equação apresentada na Alternativa D, mas 

considerando a conversão de kgf para kN de forma correta, temos: 

𝑚𝑠 = 500,00 𝑘𝑔 ⟺ 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠𝑒𝑐𝑜 = 500,00 𝑘𝑔𝑓 = 5,00 𝑘𝑁 

 

 

 

2. (ANALISTA PORTUÁRIO – CODEBA – FGV – 2016) Segundo a norma 

NBR nº 7.190, Projeto de Estruturas de Madeira, analise o fragmento a seguir. 

 

Os coeficientes de modificação afetam os valores de cálculo das propriedades 

da madeira em função da classe de _____ da estrutura, da classe de _____ 

admitida, e do eventual emprego de madeira de _____. 

 

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima. 

 

[a] Colagem – laminação – segunda qualidade 

[b] Carregamento – serragem – reflorestamento 

[c] Umidade – serragem – recompostagem 

[d] Carregamento – umidade – segunda qualidade 

[e] Colagem – umidade – reflorestamento 
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 Grau de dificuldade: fácil 

 

 

DICA DO AUTOR: O coeficiente de modificação (kmod) é o resultado da 

multiplicação de três coeficientes de modificação parciais que envolvem fatores 

que podem alterar a resposta da madeira: duração do carregamento (kmod1), 

teor de umidade (kmod2) e variação da resistência mecânica devido à presença 

de defeitos de secagem ou de crescimento (kmod3). Quanto maior for a duração 

da solicitação, menor será a resposta da madeira. A resistência mecânica da 

madeira aumenta para valores de teor de umidade inferiores a 20% e, para 

valores acima de 20%, o decréscimo da resistência mecânica tende a 

estabilizar. Os defeitos de secagem e de crescimento da madeira influenciam 

negativamente a resistência da madeira. Uma vez que os ensaios de 

caracterização mecânica deverão ser realizados com corpos de prova isentos 

de defeitos, a possibilidade de utilização de elementos estruturais com essas 

particularidades deverá ser considerada no coeficiente de modificação. 

 

Alternativa A: INCORRETA.  Esta opção não abrange a duração do 

carregamento, nem o teor de umidade da madeira. A colagem faz parte do 

processo de obtenção de madeira laminada colada. A NBR 7190 não estipula 

classes para colagem da madeira nem de laminação. 

Alternativa B: INCORRETA. No geral, os produtos de madeira com fins 

estruturais (por. ex.: madeira serrada, madeira laminada colada, madeira 

laminada cruzada colada, etc.), cujo processo de fabrico envolve colagem, 

apresentam comportamento mecânico superior ao da madeira serrada. Por 

conseguinte, a NBR 7190 não estipula classe para a serragem da madeira, 

nem se aplica somente à utilização de madeira serrada. Outro aspecto 

relevante é o fato da NBR 7190 não distinguir o fato da madeira ser 

proveniente de cultivos de reflorestamento. Nesta opção não são considerados 

os efeitos da duração do carregamento, nem do teor de umidade da madeira. 

Alternativa C: INCORRETA. Além do comentário realizado na Alternativa B 

relativamente à serragem, é pertinente referir que esta opção não inclui a 

duração do carregamento, nem considera a possibilidade de utilização de 

madeira serrada de dicotiledôneas ou de coníferas. 

Alternativa D: CORRETA. Esta alternativa engloba todos os efeitos inerentes 

à duração da aplicação da carga, teor de umidade da madeira e a eventual 

existência de defeitos de secagem ou de crescimento.  

Alternativa E: INCORRETA. Para a colagem, vide comentários da Alternativa 

A e, para o reflorestamento, analise os comentários realizados na Alternativa B. 
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3. (ANALISTA – ENGENHARIA CIVIL – TJ/RO – FGV – 2015) Para o emprego 

na indústria da construção civil algumas madeiras são transformadas a fim de 

corrigir suas propriedades anisotrópicas. São várias as tecnologias de 

alteração da estrutura fibrosa do material. Aquela transformada pela colagem 

de duas ou três lâminas, alterando-se a direção das fibras em ângulo reto de 

modo a equilibrar as variações de retratibilidade e homogeneizar as 

resistências nos sentidos transversal e longitudinal é a madeira: 

 

[a] Laminada e colada; 

[b] Aglomerada; 

[c] Laminada compensada; 

[d] Reconstituída; 

[e] Anisotrópica. 

 

 Grau de dificuldade: difícil 

 

Alternativa A: INCORRETA. Madeira laminada e colada é um produto 

estrutural obtido através da colagem de lâminas de madeira serrada com 

espessura até cinco centímetros. As lâminas têm as fibras dispostas 

paralelamente entre si. Por conseguinte, esta alternativa é falsa. 

Alternativa B: INCORRETA. Madeira aglomerada é um produto de madeira 

obtido por prensagem de partículas aglomeradas por resina. Uma vez que não 

existe uma orientação da direção das fibras da madeira, esta alternativa está 

incorreta. 

Alternativa C: CORRETA. A madeira laminada compensada é o produto de 

madeira resultante da colagem de lâminas de fibras de madeira através de 

prensagem. As fibras de madeira são orientadas perpendicularmente entre si. 

Este fato permite reduzir os efeitos das menores características físicas e 

mecânicas da madeira, através da conjugação com as melhores propriedades, 

que se apresentam no sentido das fibras. Por conseguinte, esta alternativa está 

correta. 

Alternativa D: INCORRETA. Madeira reconstituída é o resultado da alteração 

da estrutura física da madeira sólida atender a determinadas solicitações. 

Inserem-se no grupo de madeira reconstituída todos painéis ou elementos 

estruturais que têm como elemento base a fibra, a partícula ou a lâmina de 

madeira. 
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Alternativa E: INCORRETA. A anisotropia se refere à diferença das 

propriedades físicas e mecânicas nas três direções ortogonais da madeira. A 

colagem das lâminas da madeira em direções diferentes é realizada com o 

intuito de alterar essa anisotropia em função da solicitação estrutural. Por 

conseguinte, esta alternativa está incorreta, uma vez que o termo 

anisotropia se refere às diferenças de características físicas e mecânicas da 

madeira nas três direções ortogonais e não ao tipo de produto de madeira 

obtido com a alteração física da madeira sólida. 

 

 

 

4 . (ENGENHEIRO – CONAB – IADES – 2014) Entre os ensaios para 

determinação de propriedades das madeiras para projeto de estruturas, tendo 

em vista a caracterização completa das madeiras, a caracterização mínima e a 

caracterização simplificada, é correto citar 

 

[a] Umidade, densidade e impurezas orgânicas. 

[b] Punção, estabilidade dimensional e fendilhamento. 

[c] Identificação de eflorescências, flexão e dureza. 

[d] Compressão paralela às fibras, tração paralela às fibras e compressão 

normal às fibras. 

[e] Resistência à abrasão, resistência das emendas dentadas e biseladas e 

embutimento. 

 

 Grau de dificuldade: fácil 

 

Alternativa A: INCORRETA.  Esta alternativa está incorreta, uma vez que não 

inclui nenhuma resistência mecânica, nem a densidade básica. 

Alternativa B: INCORRETA. Esta alternativa não está correta devido ao 

comentário realizado na Alternativa A. Além disso, a estabilidade dimensional 

da madeira depende sempre da variação da umidade relativa do ar.  

Alternativa C: INCORRETA. Não se deve considerar a identificação de 

eflorescências, uma vez que este fenômeno não ocorre em madeiras. Vide 

também o comentário realizado na Alternativa A. 
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Alternativa D: CORRETA. Esta alternativa está correta, uma vez que inclui 

resistências mecânicas da madeira.   

Alternativa E: INCORRETA. A alternativa é falsa pois considera a resistência 

mecânica de emendas, o que não se enquadra na caracterização de materiais 

lenhosos. 

 

5. (PROFESSOR – IFMT – UFMT – 2014) A NBR 7190:1997 estabelece 

condições para a apresentação dos resultados referentes às propriedades de 

resistência e rigidez quando a madeira apresentar teor de umidade fora da 

condição-padrão de 12%. Sobre o assunto, assinale a afirmativa correta. 

 

(A) Os resultados de ensaios realizados com diferentes teores de umidade da 

madeira, contidos no intervalo entre 10% e 30%, deverão ser apresentados 

com os valores corrigidos para a umidade padrão de 12%, classe 1. 

(B) A rigidez deve ser corrigida pela expressã𝑓12 = 𝑓𝑈% [1 +
3(𝑈%−12)

100
]  

(C) A resistência deve ser corrigida pela expressão: 𝑓12 = 𝑓𝑈% [1 +
3(𝑈%−12)

100
] 

(D) A rigidez e a resistência devem ser corrigidas pela expressão: 𝑅12 =

𝐸𝑈% [1 +
2(𝑈%−12)

100
] 

 

 Grau de dificuldade: Difícil 

 

Alternativa A: INCORRETA.  Segundo o item 6.2.1 da norma NBR 7190, os 

resultados provenientes dos ensaios de caracterização das propriedades 

mecânicas da madeira deverão ser corrigidos para a umidade padrão de 12%, 

no caso do teor de umidade estar contido no intervalo entre 10% e 20%. Por 

conseguinte, esta alternativa está errada. 

Alternativa B: INCORRETA. Esta opção está incorreta, uma vez que a fórmula 

da correção da rigidez considera 1,5 em vez de 2.  

Alternativa C: CORRETA. A expressão numérica que considera a correção da 

resistência mecânica para o teor de umidade padrão está correta. 

Alternativa D: INCORRETA. Esta alternativa está incorreta, porque considera 

uma única fórmula para correção da resistência e da rigidez, o que, conforme o 

item 6.2.1 da norma NBR 7190, está incorreto. A diferença entre as fórmulas 

reside no número (3 para o caso da resistência e 2 para o caso da rigidez) que 

multiplica o valor de teor de umidade acima da umidade padrão (𝑈% − 12). 
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1.  (ANALISTA – IBGE – FGV – 2016) O elemento pré-moldado, que é 

executado industrialmente, mesmo em instalações temporárias em canteiros de 

obra, sob condições rigorosas de controle de qualidade é o elemento:  

 

[a] Pré-tensionado. 

[b] Pré-fabricado. 

[c] Pré-instalado. 

[d] Permanente. 

[e] Temporário. 

 

 Grau de dificuldade: Fácil 

 

Alternativa A: INCORRETA.   A pré-tensão é um tipo de protensão. O fato do 

elemento ser pré-moldado não é uma indicação de que ele é protendido.  

Alternativa B: CORRETA. A NBR 9062 (2017) define elemento pré-fabricado 

como “Elemento pré-moldado, executado industrialmente, mesmo em 

instalações temporárias em canteiros de obra, sob condições rigorosas de 

controle de qualidade”. 

Alternativa C: INCORRETA. Os elementos pré-moldados podem ser 

instalados no decorrer da construção. 

Alternativa D: INCORRETA. O próprio enunciado pontua que o elemento pré-

moldado pode ser utilizado em instalações temporárias. 

Alternativa E: INCORRETA. Elementos pré-fabricados podem ser utilizados 

em construções permanentes ou temporárias. 
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2. (ANALISTA – IBGE – FGV – 2016) Levando em consideração os 

procedimentos e requisitos referentes a projetos de estruturas de concreto 

estabelecidos em norma, analise as afirmativas a seguir:  

 

I. O estado limite de abertura de fissuras do concreto armado está relacionado 

ao colapso, ou a qualquer outra forma de ruína estrutural, que determine a 

paralisação do uso da estrutura. 

II. O concreto a ser empregado em elementos estruturais deve possuir uma 

resistência característica à compressão mínima de 20 MPa. 

III. A teoria da flexão simples adota o conceito de altura útil da seção 

transversal, que vai do bordo mais comprimido da seção até a superfície da 

armadura longitudinal tracionada. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

[a] Somente I. 

[b] Somente II. 

[c] Somente I e III. 

[d] Somente II e III. 

[e] I, II e III. 

 

 Grau de dificuldade: Médio 

 

DICA DO AUTOR: A questão foi respondida considerando o termo “estruturas 

de concreto” como somente concreto armado. A NBR 6118 (2014) estabelece 

que a resistência à compressão mínima do concreto protendido é 25 MPa, o 

que tornaria a assertiva II incorreta. 

 

Assertiva I: INCORRETA.  O estado limite de abertura de fissuras (ELS-W) é 

definido pela NBR 6118 (2014) como “estado em que as fissuras se 

apresentam com aberturas aos máximos especificados” na própria norma. 

Pode ocorrer em estruturas de concreto armado e concreto protendido e está 

relacionado ao conforto do usuário e durabilidade e não ao colapso da 

estrutura. 
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Assertiva II: CORRETA. De acordo com a NBR 6118 (2014), a resistência à 

compressão mínima do concreto armado é 20 MPa. 

Assertiva III: INCORRETA. A NBR 6118 (2014) define altura útil como “igual à 

distância da borda comprimida ao centro de gravidade da armadura de tração”, 

e não à superfície da armadura. 

 

Resposta: B 

 

 

3. (ENGENHEIRO CIVIL – PREF. PAULÍNIA – FGV – 2016) A seção 

transversal da laje de uma ponte de concreto armado de 25 cm de espessura 

total suporta um momento fletor positivo de projeto igual a 130,5 kNm por m de 

laje. Admitindo π = 3, sabendo que a resistência ao escoamento do aço é 435 

MPa e adotando, no estado limite último, o braço de alavanca desta seção 

igual a 80% da espessura total da laje, a armadura de aço positiva deve 

possuir barras de:  

 

[a] 10 mm cada 20 cm. 

[b] 10 mm cada 25 cm. 

[c] 16 mm cada 15 cm. 

[d] 20 mm cada 20 cm. 

[e] 20 mm cada 25 cm. 

 

 Grau de dificuldade: Difícil 
 
Resolução:  
 
O conceito de momento fletor é a chave para resolver esta questão. 

Considerando que M = F . Z e que  σ = 
𝐹

𝐴
   tem-se: 

 
M = (σ . A) . Z 
 
Neste caso: 
M = momento fletor positivo de projeto = 130,5 kNm 
σ = a resistência ao escoamento do aço no ELU = 435 MPa 
Z = braço de alavanca = 80% da espessura total da laje = 0,8 . 25 = 20 cm 
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Com isso: 

A = (
𝑀

 σ  .  Z
) = (

130,5

 43,5  .  0,2
) = 15 cm² 

 

Este resultado é para a faixa de 1 m e partir disso é possível obter o arranjo: 

 

n (quantidade de barras) = (
área de aço obtida

 área da seção transversal da barra escolhida
) 

Optando pela barra de ø20, tem-se que a área da seção transversal é: 

Aø20 = (
π  .  d²

4
) = (

3  .  2²

4
) = 3 cm² 

Substituindo: 

 

n = (
15

 3
) = 5 

Então, para a faixa de 1 m: 

 

s (espaçamento) = (
faixa de 1 m

 n
) =  (

100

 5
) = 20 cm 

 

Ou seja: barras de 20 mm cada 20 cm. 

 

Resposta: Letra D 

 

 

4. (ENGENHEIRO CIVIL – PREF. ARIQUEMES – FUNCAB – 2016) Com 

relação ao preconizado pela norma ABNT NBR 6118:2014 - Versão 

Corrigida:2014 (Projeto de estruturas de concreto — Procedimento) relativo à 

ancoragem das armaduras passivas por aderência, é correto afirmar que:  

 

[a] As barras comprimidas devem ser ancoradas sem ganchos. 

[b] A ponta reta dos ganchos em ângulo reto das extremidades das barras da 

armadura longitudinal de tração deve ter comprimento mínimo de 10 mm. 

[c] As barras tracionadas lisas devem ser ancoradas obrigatoriamente sem 

gancho. 

[d] As barras, solicitadas alternadamente à tração e à compressão, devem ser 

ancoradas com gancho. 

[e] O diâmetro interno da curvatura dos ganchos das armaduras longitudinais 

de tração deve ser pelo menos igual ao diâmetro dessa armadura. 
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 Grau de dificuldade: Difícil 

 

Alternativa A: CORRETA. No seu item 9.4.2.1, a NBR 6188 (2014) esclarece 

que para garantir a ancoragem das armaduras passivas por aderência, as 

barras comprimidas devem ser ancoradas sem ganchos. 

Alternativa B: INCORRETA. A ponta reta dos ganchos em ângulo reto das 

extremidades das barras da armadura longitudinal de tração deve ter 

comprimento mínimo de 8 vezes o diâmetro da barra. 

Alternativa C: INCORRETA. As barras tracionadas lisas devem ser ancoradas 

obrigatoriamente com gancho. 

Alternativa D: INCORRETA. As barras, solicitadas alternadamente à tração e 

à compressão, devem ser ancoradas sem gancho. 

Alternativa E: INCORRETA. O diâmetro interno da curvatura dos ganchos das 

armaduras longitudinais de tração deve ser pelo menos igual a duas vezes o 

diâmetro dessa armadura. 

 

5.(ENGENHEIRO CIVIL – PREF. ITABUNA/BA – FUNCAB – 2016) Segundo a 

norma ABNT NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 (Projeto de estruturas de 

concreto — Procedimento), o estado-limite relacionado ao colapso, ou a 

qualquer outra forma de ruína estrutural, que determine a paralização do uso 

da estrutura, é denominado estado-limite: 

[a] Plástico. 

[b] De vibrações excessivas. 

[c] De descompressão total. 

[d] Último. 

[e] De deformações excessivas. 

 

 Grau de dificuldade: Médio 

 

Alternativa A: INCORRETA. Não há definido na NBR 6118 (2014) um Estado-

Limite Plástico. 

Alternativa B: INCORRETA. É um Estado-Limite de Serviço. 

Alternativa C: INCORRETA. É um Estado-Limite de Serviço que ocorre em 

estruturas protendidas. 

Alternativa D: CORRETA. De acordo com a NBR 6118 (2014) o Estado Limite 

Último é o “estado-limite relacionado ao colapso, ou a qualquer outra forma de 

ruína estrutural, que determine a paralisação do uso da estrutura”. 

Alternativa E: INCORRETA. É um Estado-Limite de Serviço.  
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1.(ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – TCE/GO – FCC – 2009) O aço 

das estruturas metálicas é uma liga formada basicamente dos elementos ferro 

(Fe) e carbono (C). Sobre a adição de carbono é correto afirmar que o 

a) teor máximo de carbono é de 17%. 

b) Carbono aumenta a resistência do aço, porém, o torna mais dúctil. 

c) Carbono diminui a resistência do aço, porém, o torna mais duro e 

quebradiço. 

d) aumento do teor de carbono facilita as aplicações de soldagem. 

e) aumento do teor de carbono produz redução da ductilidade do aço. 

 

 Grau de Dificuldade: Intermediário 

 

2.(PERITO CRIMINAL – IESES – IGP/SC – 2017) O aço é um material 

estrutural que necessita, para a sua aplicação em obras civis, da determinação 

de suas propriedades mecânicas. O ensaio comumente utilizado para a 

determinação destas propriedades é o ensaio de tração. Assinale verdadeiro 

(V) ou falso (F) nas alternativas abaixo relacionadas ao ensaio de tração. 

I. Com o aumento do teor de carbono o aço passa a apresentar uma transição 

de comportamento dúctil para frágil. 

II. O gráfico de tensão em função da deformação real, considerando a área e o 

comprimento reais do corpo de prova, apresenta, a partir da região de 

escoamento, um aumento de tensão seguida de uma redução até atingir a 

ruptura. 

III. O módulo de tenacidade obtido do gráfico tensão versus deformação está 

relacionado à capacidade do material de absorver energia sem sofrer danos 

permanentes. 

IV. Se o corpo de prova for carregado até a região de comportamento plástico e 

for posteriormente descarregado o mesmo passará a apresentar um aumento 

da tensão de escoamento durante uma nova etapa de carregamento. 

Assinale a alternativa que apresenta de forma correta, de cima para baixo, a 

sequência correta.  
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 a) F, F, F, V.  

  b) V, F, F, V.  

  c) F, F, V, F.  

  d) V, F, V, V. 

 

 Grau de Dificuldade: Difícil 

 

 

3. (ENGENHEIRO CIVIL – PREF. DE ITANHAÉM – VUNESP –2017) Para 
efeito de cálculo, nos aços estruturais relacionados na ABNT NBR 8800:2008, 
deve ser adotado o seguinte valor de propriedade mecânica: 

a) módulo de elasticidade: E = 77 000 MPa. 
b) coeficiente de Poisson: νa = 0,3. 
c) módulo de elasticidade transversal: G = 200 000 MPa. 
d) coeficiente de dilatação térmica: βa = 10 x 10–5 ºC-1. 
e) massa específica: ρa = 18 000 kg/m3. 

 

 Grau de Dificuldade: Intermediário  

 

 

4. (PERITO CRIMINAL – POLÍCIA CINENTÍFICA/PR – IBFC –2017) 
Construção metálica e utilização do aço estrutural mostram diversas vantagens 
e desvantagens. Abaixo, apresentam-se alguns exemplos de desvantagens na 
utilização do aço estrutural em edificações. Assinale a alternativa incorreta. 

  a) Limitação de execução em fábrica, em função do transporte até o local de 
sua montagem final 

  b) Necessidade de tratamento superficial das peças contra oxidação 

  c) Necessidade de mão de obra e equipamentos especializados para sua 
fabricação e montagem 

  d) Limitação de fornecimento de perfis estruturais 

  e) Impossibilidade de reaproveitamento dos materiais em estoque 
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 Grau de Dificuldade: Fácil 

 

 

5.(ANALISTA LEGISLATIVO – ALESP – FCC –2010) Sobre o diagrama 

tensão x deformação dos aços estruturais, é correto afirmar: 

a) Na região plástica, as tensões são diretamente proporcionais às 

deformações. 

b) O escoamento é a fase inicial do ensaio de tração. 

c) Durante a fase de escoamento, não se verificam deformações 

significativas no aço. 

d) Existem basicamente as regiões elástica e plástica. 

e) Encruamento é a perda de resistência do aço após o escoamento. 

 

 Grau de Dificuldade: Difícil  
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