
CONTEÚDO DA PROVA ESCRITA – GEOTECNIA 

 

1. Intemperismo e processo de formação dos solos 

2. Natureza dos Solos 

3. O Estado do Solo 

4. Classificação dos Solos 

5. Compactação dos Solos 

6. Tensões Geostáticas 

7. Água no Solo 

8. Fluxo Unidimensional e Bidimensional 

9. Compressibilidade 

10. Adensamento 

11. Estado de Tensões 

12. Resistência ao Cisalhamento das Areias 

13. Resistência ao Cisalhamento das Argilas 

14. Resistência ao Cisalhamento Não Drenada das Argilas 

15. Comportamento de Solos Típicos (Solos tropicais, Solos não saturados, Solos 

colapsíveis e Solos expansivos) 

 

  



CONTEÚDO DA PROVA ESCRITA – MECÂNICA DAS ESTRUTURAS 

1. Conceitos matemáticos: produto escalar; produto vetorial; derivação e integração; 

solução de sistemas de equações algébricas lineares e não lineares; equações 

diferenciais. 

2. Tensões e deformações: relações de equilíbrio e de compatibilidade; tensões 

admissíveis. 

3. Propriedades mecânicas dos materiais: relações constitutivas; energia de 

deformação. 

4. Carregamento axial: princípio de Saint-Venant; deformação elástica; princípio da 

superposição dos efeitos. 

5. Flexão: deformação por flexão; flexão pura; flexão não simétrica (oblíqua); flexão 

composta (reta e oblíqua). 

6. Cisalhamento transversal: tensões cisalhantes em vigas. 

7. Transformação de tensões: equações gerais de transformação de tensões no estado 

plano; tensões principais; tensão cisalhante máxima; círculo de Mohr. 

8. Deslocamentos em vigas: linha elástica; princípio da superposição dos efeitos. 

9. Flambagem de colunas: carga crítica. 

10. Métodos de energia: princípio dos trabalhos virtuais; método das forças virtuais; 

teorema de Castigliano. 

11. Esforços: momento esforço normal; esforço cortante; fletor; momento torsor; 

traçado de diagramas em estruturas isostáticas. 

12. Método das forças: análise de vigas, treliças e pórticos planos hiperestáticos; 

traçado de diagramas de esforços. 

13. Método dos deslocamentos: análise de pórticos planos hiperestáticos; traçado de 

diagramas de esforços. 

14. Comportamento de estruturas de concreto armado: estados limites últimos; 

estados limites de serviço. 

15. Dimensionamento estruturas de concreto armado: vigas e lajes à flexão e à 

cisalhamento (seções retangulares e em “T”); pilares medianamente esbeltos 

(método do pilar padrão). 

16. Dimensionamento de estruturas mistas de aço e concreto.  



CONTEÚDO DA PROVA ESCRITA – CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

1. Cimento Portland (tipos, composição, fabricação, características, usos, 

propriedades) 

2. Argamassa (tipos: assentamento de alvenaria e revestimentos de parede e piso; 

características e propriedades; dosagem e patologia) 

3. Concreto (tipos, propriedades e durabilidade) 

4. Gestão da Qualidade na Construção 

5. Produtividade na Construção 

6. Planejamento e Controle de Obras 

7. Sistemas de Gestão e Certificações 

8. Sistema Predial de água fria 

9. Sistema Predial de água quente 

10. Sistema Predial de Esgoto sanitário 

11. Sistema Predial de água pluvial 

12. Sistema predial de aproveitamento de água pluvial 

13. Conservação de água em edifícios
 
 
 ATENÇÃO:
 
A prova escrita da área de Construção Civil será única, englobando as três vertentes
 (Materiais e componentes da construção; Gestão da construção; Sistemas Prediais
 e Eficiência Energética). 
 
Durante o curso os alunos farão opção pelas disciplinas ofertadas nas três subáreas.
 
 


