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QUESTÕES OBJETIVAS – Valor: 5,0 pontos 
 

Questão 1:  c)   Questão 2: a)   Questão 3:  d)  Questão 4:  c) 

Questão 5: c)   Questão 6: b)   Questão 7: c)   Questão 8: a) 

Questão 9: c)  Questão 10: a) 

QUESTÕES DISSERTATIVAS – Valor: 5,0 Pontos 

Questão 11:  

RESPOSTA ESPERADA: 

a) Obedecer criteriosamente à planta de fôrmas do projeto estrutural; 

b) Ser dimensionadas para resistir aos esforços: 

� Peso próprio das formas; 

� Peso próprio das armaduras e do concreto; 

� Peso próprio dos operários e equipamentos; 

� Vibrações devido ao adensamento; 

c) As fôrmas devem ser estanques, não permitindo a passagem de argamassa pelas frestas 

das tábuas; 

d) Devem ser executadas de modo a possibilitar o maior número possível de reutilizações, 

proporcionando economia no material e mão-de-obra. 

Questão 12:  

RESPOSTA ESPERADA: 

1. O adensamento deve ser feito de forma contínua.  

2. Não vibrar a armadura, pois, bolhas de ar, entre a armadura e o concreto, podem ser  

criadas, o que prejudicaria a aderência.  

3. Ao se empregar vibradores de imersão, esses devem ser introduzidos na massa de  

concreto em posição vertical ou pouco inclinada.  

4. Evitar uma vibração com duração longa demais, pois isso, pode promover a  

desagregação do concreto.  

5. Espessura da camada a ser vibrada deve ser de aproximadamente ¾ do comprimento  

da agulha do vibrador, que deve atingir a camada anterior, sem penetrá-la.  

6. Utilização de martelo ou barras de ferro como acessório empregado para propiciar  

batidas nas fôrmas, não é adequado para adensar o concreto dentro da fôrma.  

7. Não se deve deitar o vibrador sobre a armadura em caso de concreto de uma laje.  

8. Não se deve empurrar o concreto com o vibrador, pois, isto poderá ocasionar  

segregação do concreto.  

9. O vibrador não deve entrar em contato com as paredes das fôrmas, pois, pode  

danificar o equipamento ou a própria fôrma.  

10. Recomenda-se manter a agulha a uma distância de 75 mm a 100 mm da parede da  

fôrma.  

 


