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Considerando as aulas ministradas durante o semestre e seminários apresentados, responda
às questões dissertativas e marque a alternativa correta nas questões de múltipla escolha.
QUESTÕES DISSERTATIVAS:
1. Comente sobre as patologias dos revestimentos e impermeabilizações dos edifícios habitacionais
populares: quais os tipos mais comuns? Por que ocorrem? Como poderiam ser evitados? Estes
mesmos problemas podem ser observados em prédios de médio e alto padrão? Justifique sua
resposta.
2. Qual é a importância da compatibilização dos revestimentos de fachada com os demais
subsistemas do edifício e como a mesma se reflete no subsistema construtivo “Impermeabilização”?
Justifique sua resposta.
3. Sabe-se que o uso de madeira de demolição contribui para a preservação do meio ambiente.
Porem, como conciliar o alto custo deste material com a busca pela sustentabilidade na construção
civil? Quais os caminhos a seguir e quais ações são viáveis? Justifique sua resposta.
4. Considerando as patologias X custos iniciais de execução X manutenção X durabilidade,
atualmente há mais vantagens ou desvantagens ao se optar pelos revestimentos e pisos em rochas
ornamentais? Justifique sua resposta.

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA:
1) Pastilhas são peças pequenas com arestas bem definidas, formato na maioria das
vezes quadrado ou retangular, com grande variedade de tamanhos, cores, materiais,
texturas e acabamentos. Para uso deste material, considere a definição das seguintes
expressões:
I.

As pastilhas de porcelana são constituídas de uma mistura de argila e outras matériasprimas inorgânicas e apresentam grau de absorção menor ou igual a 0.5%.
II. As pastilhas em pedras naturais são fabricadas com matéria prima constituída de
rochas como granito, mármore ou outras, e podem ser aplicadas apenas em paredes
devido às pequenas dimensões.
III. As pastilhas de vidro, além de isolantes elétricos, são dez vezes mais impermeáveis
que as cerâmicas.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas;
I e III apenas;
III apenas;
nenhuma das alternativas anteriores.

2) Analise as afirmações abaixo e marque a alternativa correta.
I.

Dentre outras funções, serve para proporcionar algumas características de resistência
às tintas.
II. Serve para melhorar algumas propriedades das tintas.
III. A resina é a parte volátil da tinta, que serve para aglomerar as partículas de pigmentos.
a)
b)
c)
d)

O item II corresponde aos aditivos e o item III está correto.
O item I corresponde ao solvente.
O item I corresponde aos pigmentos e o item III está incorreto.
Nenhuma das alternativas anteriores.

3) Para garantir a qualidade da pintura, a escolha e a aplicação das tintas devem
obedecer a critérios:
a)
b)
c)
d)

estéticos e subjetivos;
econômicos e estéticos;
de rapidez e de economia;
técnicos e econômicos.

4) O drywall é um sistema de construção a seco que utiliza placas de gesso acartonadas
para o seu fechamento e composição de divisórias e paredes. Fazem parte do rol de
características desse sistema:
a)
b)
c)
d)

redução de mão-de-obra especializada e redução do desperdício;
obtenção de maior área útil nos cômodos e conforto térmico eficiente;
economia das fundações apenas para edificações de até dois pavimentos;
redução das etapas de acabamento e redução de mão-de-obra especializada.

5) São objetivos de um projeto de revestimentos de fachada, exceto:
a) Especificar o tipo das argamassas a serem empregadas em cada um dos tipos de
revestimento.
b) Aplicar os traços de argamassa com base no empirismo.
c) Definir a sistemática de controle de qualidade a ser adotada, além de especificar os requisitos
de desempenho a serem atingidos.
d) Controlar o recebimento dos materiais.
6) Na pintura de um edifício, que tipos de tinta podem ser usados de forma adequada
para aplicação em parede externa, em esquadria de madeira e em parede interna,
respectivamente?
a)
b)
c)
d)

acrílico, verniz, esmalte;
verniz, PVA, acrílico;
esmalte, acrílico, óleo;
acrílico, esmalte, epóxi.

7) Qual a tinta apropriada para aplicar sobre o azulejo?
a) Como ela deve ser flexível devido ao espaço dos rejuntes (podem ocorrer trincas ou fissuras),
os fabricantes indicam a tinta acrílico premium (alta resistência), o mesmo tipo utilizado sobre
estruturas de concreto que estão sujeitas à acomodação da fundação.
b) Como ela deve ser impermeável e flexível, os fabricantes indicam a tinta à óleo.
c) Como ela deve ser superaderente, os fabricantes aconselham a tinta epóxi.
d) Como ela deve ter resistência à umidade, os fabricantes aconselham a tinta esmalte.

8) Considere as seguintes afirmativas:
I.

Possui altíssimo brilho e sua coloração encontra-se apenas em uma fina película
localizada no fundo da pastilha.
II. É constituída de um mesmo tipo de material: sua estrutura interna tem a mesma
aparência da externa
III. É produzida com matérias-primas plásticas e não plásticas.
As definições equivalem, respectivamente, a:
a)
b)
c)
d)

pastilha de massa de vidro, pastilha de porcelana, pastilha cerâmica;
pastilha de vidro, pastilha cerâmica e pastilha de porcelana;
pastilha polida de porcelana, pastilha cerâmica e pastilha de massa de vidro;
pastilha de vidro cristal, pastilha de massa de vidro e pastilha cerâmica.

9) Considere as seguintes afirmativas:
I.

O Pólo Gesseiro de Fortaleza é responsável por mais de 90% da produção nacional,
gerando 13.200 empregos diretos e aproximadamente 66.000 indiretos.
II. O gesso Paris é produzido sob temperatura entre 120°C e 180°C, possui maior
porcentagem de água em sua constituição e, por isso, é empregado nos revestimentos
em gesso.
III. O gesso é obtido pela calcinação da gipsita natural, constituída de sulfato hidratado de
sódio geralmente acompanhado de impurezas, como sílica, alumina, óxido de ferro,
carbonatos de cálcio e magnésio.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I apenas;
II apenas;
III apenas;
nenhuma das alternativas anteriores.

10) Considere as seguintes afirmativas:
I.

O revestimento em gesso sarrafeado permite um melhor acabamento quando
comparado ao revestimento por projeção manual.
II. O revestimento em gesso desempenado apresenta acabamento inferior devido à
projeção manual.
III. O revestimento em gesso sarrafeado apresenta acabamento superior ao desempenado.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I apenas;
II apenas;
III apenas;
nenhuma das alternativas anteriores.

11) Modo de combinar e encaixar as peças de acabamento (cerâmica, porcelanato, rochas
ornamentais, madeira, etc) tanto em pisos quanto em paredes. Esta definição
corresponde:
a)
b)
c)
d)

À estética dos revestimentos.
À paginação dos acabamentos.
Ao estudo dos acabamentos.
Ao projeto de revestimentos.

12) Como os compostos voláteis orgânicos das tintas contaminam o ar e contribuem para
impactos negativos ao meio ambiente?
a) Através da evaporação da resina, que é a parte volátil da tinta.
b) A partir do ponto de ebulição de alguns aditivos que apresentam elementos químicos
prejudiciais à saúde e ao meio ambiente como halogênio, cetonas, ésteres e alcoóis, os quais
garantem as propriedades secantes, antissedimentantes, niveladores e antiespumante das
tintas.
c) A partir da ebulição do solvente, parte volátil da tinta, que se fixa no filme de proteção do
substrato depois que a pintura seca.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
13) Em relação às placas verdes em drywall, considere as seguintes afirmativas:
I.

São resistentes à umidade e são utilizadas em áreas molhadas, como: banheiros,
cozinhas, áreas de serviços e lavanderias.
II. Apresentam silicone na composição, o que trará maior resistência à umidade,
permitindo o contato com a água.
III. Com aditivos e fibras de vidro, devem ser utilizados em substituição a elementos de
alvenaria convencionais, em ambientes onde ocorrem aglomerações de pessoas ou
quando for necessária que a parede apresente maior resistência à colocação de cargas
suspensas como armários, etc
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I apenas;
II apenas;
III apenas;
nenhuma das alternativas anteriores.

14) Os porcelanatos são mais resistentes que os pisos cerâmicos e que os granitos, mas
resistem menos a impactos quando comparados aos mármores. Esta informação está:
a) Correta, porque os porcelanatos são mais duros na escala MOHS em relação às pedras
naturais.
b) Correta, pois os mármores são mais moles que os granitos.
c) Incorreta, porque o granito é mais resistente que os porcelanatos, principalmente os da nova
geração que apresentam espessuras muito pequenas (5,5 mm).
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
15) Considere as seguintes afirmativas:
I.

Com apenas 14cm, quando preenchida com lã mineral promove o mesmo isolamento
acústico de 60dB que uma parede de concreto de 20cm.
II. São utilizados quando se deseja diminuir o peso das paredes, ou melhorar o
isolamento acústico.
III. É indicado para grandes vãos.
As definições equivalem, respectivamente, a:
a)
b)
c)
d)

divisória em bloco de gesso, sistema drywall, forro em placas;
parede em bloco de gesso compacto, blocos de gesso vazados e forro em drywall;
parede em gesso acartonado, blocos de gesso vazados e forro em drywall;
parede em drywall, blocos de gesso vazados e forro em placas.

16) A tinta látex pva é indicada especialmente para interiores, uma vez que não resiste bem
às intempéries, enquanto a tinta látex acrílica é indicada apenas para exteriores por
suas propriedades elásticas e pela base de resina acrílica que aumenta sua resistência.
Esta afirmação é:
a) verdadeira, porem a tinta látex acrílica não pode ser usada em texturas e reboco;
b) verdadeira, considerando ainda que a tinta látex pva disfarça melhor as imperfeições das
paredes internas por causa do acabamento fosco;
c) falsa, lembrando, porem, que a tinta látex acrílica pode ser usada também em telhas e
fibrocimento;
d) nenhuma das alternativas anteriores.
17) Os porcelanatos apresentam PEI?
a)
b)
c)
d)

Não, apenas os pisos cerâmicos apresentam resistência à abrasão.
Sim, os porcelanatos técnicos têm PEI assim como os pisos cerâmicos.
Não, os porcelanatos esmaltados não apresentam resistência à abrasão.
Nenhuma das alternativas anteriores.

18) Por que os porcelanatos absorvem menos água que os pisos cerâmicos?
a) Porque os porcelanatos apresentam fundo branco e os pisos cerâmicos fundo vermelho.
b) Porque os porcelanatos são esmaltados (característica que confere melhor proteção ao
produto), enquanto alguns tipos de pisos cerâmicos são apenas polidos e retificados.
c) Porque os porcelanatos são mais densos que os pisos cerâmicos.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
19) Considere as afirmativas
I - Destaca-se pela sua dureza e resistência, pois dificilmente risca ou consegue ser
agredido por produtos químicos.
II - Composta (o) essencialmente de sericita e quartzo.
III - Rocha com mais de 50% de minerais carbonáticos (calcita e/ou dolomita),
apresentando-se com veios evidentes e sujeita a manchas e desgaste.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

O item I corresponde aos mármores e o item II ao quartzito.
O item III descreve as propriedades dos porcelanatos.
O item II corresponde à ardósia e o item III aos mármores.
O item II refere-se ao quartzito e o item III aos granitos.

20) Apresentam um visual diferente dos pisos de madeira típicos e são constituídas (os)
de padrões geométricos compostos de tacos de madeira individuais mantidos no lugar
por fixação mecânica ou adesivo. Foram descritas (os):
a)
b)
c)
d)

Os tacões.
As composições com tábuas corridas.
Os laminados em madeira.
Os parquetes.

