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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1. Argamassa é a mistura de cimento, areia e água . É utilizada 
nas alvenarias, nas fundações de pedra, nos revestimentos de 
paredes, etc. De acordo com os seus conhecimentos escolha a 
alternativa correta sobre a composição da argamassa. 

Marque todas que se aplicam. 

A) Aglomerante hidráulico + agregado miúdo + agregado 
graúdo + água. 

B) Aglomerante aéreo + agregado miúdo + água. 

C) Aglomerante hidráulico + agregado miúdo + água. 

D) Aglomerante aéreo + agregado miúdo + agregado graúdo. 

___________________________________________________ 

2. A Alvenaria é construída em cima da fundação e em 
camadas de blocos cerâmicos também chamadas de fiadas 
todas com o mesmo alinhamento. Estas fiadas são assentadas 
em uma única direção vertical (prumada) e devem ter a mesma 
altura do início ao fim de cada fiada (nivelamento). De acordo 
com os seus conhecimentos sobre elevação de alvenarias 
indique a alternativa que corresponde ao assunto 
AMARRAÇÕES. 

Marque todas que se aplicam. 

A) As amarrações de canto de parede ocorrem quando uma 
fiada encontra outra nas suas extremidades (início ou fim). 

B) As amarrações de canto de parede ocorrem quando uma 
fiada encontra outra sem ambas estarem nas suas 
extremidades. 

C) As amarrações de canto de parede ocorrem quando uma 
fiada encontra apenas o início ou fim de outra. 

D) As amarrações de canto de parede ocorrem quando uma 
fiada encontra um pilar nas suas extremidades. 

___________________________________________________ 

3. O pedreiro é o profissional da obra que atua na construção 
das etapas de fundação, paredes e acabamento. Ele deve ter 
conhecimento sobre o emprego de materiais, sobre 
ferramentas e equipamentos, sobre as técnicas utilizadas na 
construção, entre  

outros. Assinale a alternativa que melhor representa as noções 
básicas utilizadas pelo pedreiro para a execução de uma 
alvenaria. 

Marque todas que se aplicam. 

A) Sifonagem, prumada, nivelamento e alinhamento. 

B) Esquadro, amperagem, nivelamento e alinhamento. 

C) Esquadro, prumada, diluição e alinhamento. 

D) Esquadro, prumada, nivelamento e alinhamento. 

___________________________________________________ 

4. Nos revestimentos feitos com argamassa em paredes de 
alvenaria e após o assentamento das taliscas, para iniciar a 
execução das mestras, deve-se respeitar um prazo mínimo, 
aproximadamente, de: 

 

 

A) 6 horas. 

B) 48 horas. 

C) 24 horas. 

D) 12 horas. 

___________________________________________________ 

5. Assinale a alternativa que representa o correto quantitativo 
para a construção de 10 m² de alvenaria de bloco cerâmico de 
9 cm x 19 cm x 19 cm, considerando que as juntas de 
argamassa horizontal e vertical serão de 1 cm. Considere 
também que a espessura da alvenaria será de 9 cm sem o 
reboco. 

Marque todas que se aplicam. 

A) 265 Tijolos. 

B) 250 Tijolos. 

C) 165 Tijolos. 

D) 150 Tijolos. 

___________________________________________________ 

6. Os projetos arquitetônicos são representações gráficas de 
uma construção e representam a materialização de uma idéia, 
cliente, ou arquiteto. Eles são bastante importantes , pois será 
possível orientar os profissionais na obra, em todas as etapas, 
planejar custos, prever quantitativos e tipos de materiais, 
evitar desperdícios, e também a falta de produtos e insumos 
para desenvolvimento de uma obra. 
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Sobre projetos de arquitetura, qual deles é utilizado para 
determinar as cotas verticais de uma obra. 

A) Planta baixa. 

B) Planta de locação. 

C) Planta de corte. 

D) Planta de situação. 

___________________________________________________ 

7. O revestimento argamassado de uma parede pode ser feito 
em uma ou mais camadas de argamassa tornando a mesma 
mais resistente e com uma superfície plana, nivelada de 
aspecto liso. Qual das alternativas indica a função do chapisco 
no revestimento de uma parede. 

Marque todas que se aplicam. 

A) Camada regular com aspecto de acabamento feito de 
argamassa forte aplicada sobre a superfície de alvenaria. Sua 
função é melhorar a união entre a superfície da alvenaria e a 
camada do revestimento. 

B) Camada de argamassa mais fraca utilizada para cobrir 
buracos das juntas dos blocos e eventuais falhas da alvenaria. 

C) Camada de argamassa mais forte utilizada para cobrir 
buracos das juntas dos blocos e eventuais falhas da alvenaria. 

D) Camada irregular sem nenhum aspecto de acabamento feito 
de argamassa forte aplicada sobre a superfície de alvenaria. 
Sua função é melhorar a união entre a superfície da alvenaria e 
a camada do revestimento. 

___________________________________________________ 

8. Os processos de marcação de uma obra consiste em 
transferir para o terreno todas as informações de planta baixa, 
e nesse processo que serão determinadas as dimensões 
corretas dos ambientes e os alinhamentos e posição de 
paredes, pilares, fundação, etc. Outro processo importante são 
os recuos leterais, frontais e de fundo que podem ser 
observados no projeto arquitetônico: 

A) planta baixa. 

B) planta de locação. 

C) planta de situação. 

D) planta de corte a:a. 

___________________________________________________ 

9. Dentre os projetos arquitetônicos, a planta baixa traz 
informações e simbologias de paredes e esquadras, as cotas 
externas e internas dos ambientes e a área dos mesmos. As 

cotas de nível, escala utilizada e o norte da construção estão 
contempladas no projeto da planta baixa, além é claro das 
informações da área útil, área construída e área de cobertura. 

Sobre a área útil de uma construção é possível afirmar que: 

A) Área útil é tudo que for construído no terreno. 

B) Área útil é tudo que for construído no terrenos, mais a área 
do telhado. 

C) Área útil é a apenas a parte interna de cada ambiente, sem 
contar com a área das paredes. 

D) Área útil é a cobertura ou o telhado da construção. 

___________________________________________________ 

10. Desenhar um projeto arquitetônico em escala real é 
impossível, por isso que, são adotadas as escalas da redução 
para os mesmos, como você sabe. Cada projeto tem uma 
escala adotada, isso vai depender do tipo de projeto que será 
produzido. 

Imagine você observando uma linha de cota em um projeto 
arquitetônico numa escala de 1:50 que não informa a distância 
real entre as paredes, mas apenas a medida em centímetro no 
desenho 

   

 Analise com cuidado e informe a distância real somada as 
sete cotas em destaque. 

A) 8.40 m 

B) 8.75 m 

C) 8.10 m 

D) 8.00 m 

___________________________________________________ 
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