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Questão Resposta Argumentação 

22 A 

Na presente questão, em seu item II, fala que "a madeira possui resistências de cálculo à tração e à compressão iguais", porém essa 
resistência não vai ser a mesma, pois seus respectivos coeficientes de segurança (Yw), para tração e compressão, não são os mesmos, de 
acordo com o item 6.4.5 da nrb 7190. Logo a resistência de cálculo (fd= Kmod x fk/Yw) não será a mesma.  
 
Desta forma nenhuma assertiva esta correta, haja visto que, o item II, está presente em todas. 

26 C 

Prezada Banca Examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois nenhuma das alternativas pode ser considerada a 
correta. Inicialmente, deve-se observar que a flambagem ocorre em torno do eixo de menor inércia (HIBBELER, 2010, p. 481; BEER; 
JOHNSTON, 1995, p. 1086). Portanto, o fenômeno ocorrerá em torno do eixo x, cujo momento de inércia é igual a I. Desta forma, toda a 
análise se refere às condições de apoio ilustradas na vista lateral que consta na questão. No apoio inferior, observase um engaste; já no 
superior, nota-se que o deslocamento horizontal da extremidade é restringido por conta de dois apoios do segundo gênero (um de cada 
lado). É impossível a transferência de momentos provenientes de ações nas vigas que se apoiam sobre o pilar devido à presença das rótulas 
nos apoios mencionados (HIBBELER, 2010, p. 479, Figura 13.4, p. 484, Figura 13.12; BEER; JOHNSTON, 1995, p. 1091, Figura 11.14). 
Portanto, se o deslocamento lateral é impedido e não há transferência de momentos, o pilar pode ser considerado engastado-rotulado (na 
base e na extremidade superior, respectivamente). A partir dessas observações, conclui-se que são dois os motivos que invalidam todas as 
alternativas. Primeiro, o comprimento de flambagem (ou comprimento efetivo), que depende das condições de contorno nos apoios, é 
expresso matematicamente como o produto do comprimento do pilar por um fator de comprimento efetivo (usualmente, representado por 
k) que representa a condição do pilar (biengastado, birotulado, engastado-rotulado ou em balanço) (HIBBELER, 2010, p. 484). Os valores de 
k para os casos mencionados são, respectivamente, (0,5), (1,0), (0,7) e (2,0) (HIBBELER, 2010, p. 484, Figura 13.12; BEER; JOHNSTON, 1995, 
p. 1094, Figura 11.17). Para a condição dada (engastado-rotulado), o coeficiente deve ser igual a 0,7 (HIBBELER, 2010, p. 484, Figura 13.12; 
BEER; JOHNSTON, 1995, p. 1094, Figura 11.17). O comprimento de flambagem será, portanto, 0,7*L; elevando ao quadrado (conforme a 
fórmula da carga crítica), obtém-se 0,49*L^2, que pode ser, sem prejuízo de análise, arredondado para 0,5*L^2. Desta maneira, a equação 
da carga crítica do pilar da figura vale Pcr_figura=(pi)^2*E*I/(0,5*L^2). Isso equivale a escrever: Pcr_figura=2*(pi)^2*E*I/L^2. Logo, a carga 
crítica do pilar da figura (Pcr_figura) vale o DOBRO da carga crítica de flambagem de um pilar semelhante birotulado (Pcr). Como não consta 
a alternativa 2Pcr, nenhuma das alternativas é a correta. O segundo motivo pelo qual se justifica a ausência de opção correta é a lógica 
relacionada às condições de contorno (HIBBELER, 2010, p. 484  ): se um pilar for BIENGASTADO, o seu comprimento de flambagem será o 
menor possível e sua carga crítica será a maior possível; se for ENGASTADO-ROTULADO, o comprimento de flambagem será MAIOR que o 
BIENGASTADO e a carga crítica será MENOR que o BIENGASTADO; se for BIROTULADO, o comprimento de flambagem será MAIOR que o 
ENGASTADO-ROTULADO e a carga crítica será MENOR que o ENGASTADO-ROTULADO; raciocínio análogo é feito para um PILAR EM 



Universidade Federal do Pará 
Centro de Processos Seletivos 
Edital Nº 72/2015 - UFPA 
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 
Nível de classificação: E 
Cargo: Engenheiro - Área: Engenharia Civil 
Recursos da prova objetiva: questões específicas 
 

BALANÇO. Deve-se observar que, por esta lógica, quanto MENOS ENGASTES (e, por consequência, quanto mais liberdade quanto a 
deslocamentos), MENOR será a carga crítica de flambagem. O fato é que o pilar da figura POSSUI MAIS ENGASTES (um engaste) do que um 
pilar birotulado (nenhum engaste). Logo, a sua carga crítica de flambagem deveria ser MAIOR, o que tornaria uma resposta do tipo a*Pcr 
(com a>1) uma provável alternativa correta; no entanto, no gabarito consta que a alternativa correta é uma opção cujo a<1. Assim, a 
resposta indicada no gabarito preliminar está incorreta. As considerações sobre o valor do ?a? supracitado são feitas no primeiro 
argumento deste recurso. Referências bibliográficas: HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. 7.ed. São Paulo: Pearson, 2010. BEER, F. P.; 
JOHNSTON, E. R. Resistência dos materiais. 3.ed. São Paulo: Makron Books, 1995. 

26 D 

A carga crítica de flambagem para o caso da questão considera momento de inércia como sendo 2I e sendo o pilar engastado/rotulado o 
comprimento equivalente de flambagem é 0,7L. Ao substituirmos  na equação obteremos 2Pcr/0,49 o que resulta em aproximadamente 
4Pcr. 

44 D 

A EVM é uma técnica que converte tempo em dinheiro, interpretando em termos financeiros o trabalho realizado ao longo do cronograma 
do projeto.  Analisa custos e cronograma, mas não abrange desempenho de escopo, por exemplo: índices de desempenho de determinado 
projeto podem estar muito ruins e o escopo permanecer o mesmo, indicando que houve falhas no planejamento/controle dos custos e 
tempo. Essas informações permitem que se avalie a situação de conclusão de produtos do projeto, se será adiado ou adiantado, se 
necessitam de mais recursos, etc. Permitem ainda a avaliação do desempenho das atividades principais e o cumprimento dos marcos do 
projeto. 

 


