
Questionário sobre a leitura 
dos livros: 

 

no livro “Práticas das 
pequenas construções”  

 capítulos 1 a 5 (pgs 1 a 49)  

 

e……………… 



 

 

no livro  

“ O Edifício até sua 
cobertura”  

 

capítulos 1 e 2 (pgs 1 a 28) 



QUESTIONÁRIO 

SOBRE PROJETO 

1. Quais são as atividades que compõe os estudos preliminares? Explicar cada etapa 

resumidamente 

2. O quê e como pode ser o produto gráfico do estudo preliminar? Dê exemplos.  

3. O que seria o partido arquitetônico? 

4. No estudo preliminar e no anteprojeto, como o arquiteto pode encontrar respostas às 

vontades do cliente diante das realidades dele ( sobretudo financeira e física do terreno)? 

5. Quais são os requisitos que um arquiteto tem que obter para desenvolver o anteprojeto? 

6. Quais são as partes gráficas (plantas, cortes, elevações, etc) e quais são as partes escritas 

do projeto (especificações, memoriais, quantitativos para orçamentos, títulos do 

profissional, do terreno, etc)?  

 
 



7. De que trata a lei 11.228? E o decreto 32.329/92? 
Site da prefeitura de SP: 

http://www.capital.sp.gov.br/portalpmsp/homec.jsp  

Link do Código de Obras e Edificações (Lei 11.228): 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/legislacao/index.php?p=3257  

 

8. Buscar na parte 1 do dec 32329/92, as definições e conceitos 
constantes no anexo 1.  Procurar a definição de taxa de 
ocupação e coeficiente de aproveitamento 
Link das partes 1 e 2 do Decreto 32329/92 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/plantas_on_line/legislacao/index.php?p=12046  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/plantas_on_line/legislacao/index.php?p=12068  

9. Quando e por quê um arquiteto deve recolher a ART? Em que 
órgão é registrada a ART? 

http://www.capital.sp.gov.br/portalpmsp/homec.jsp
http://www.capital.sp.gov.br/portalpmsp/homec.jsp
http://www.capital.sp.gov.br/portalpmsp/homec.jsp
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/legislacao/index.php?p=3257
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/legislacao/index.php?p=3257
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/plantas_on_line/legislacao/index.php?p=12046
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/plantas_on_line/legislacao/index.php?p=12068


10. No projeto executivo é hábito detalhar, à parte, em várias 
folhas, cada subsistema diferente. No entanto, em todas 
estas folhas, cada subsistema deve trabalhar em cima da 
mesma base de arquitetura ou de interface. No software 
autocad este procedimento é resolvido colocando cada 
subsistema em um “layer” diferente. Em plantas desenhadas 
costuma-se colocar cada subsistema em um papel (vegetal ou 
manteiga) diferente. Por quê a compatibilização e interface é 
tão importante, se estamos desenvolvendo subsistemas 
diferentes?  

 

 



 SOBRE OBRAS 

1. O que é o Habite-se e em que condições uma edificação tem 

que estar para poder recebê-lo? 

2. Quais são as características de um canteiro de obras?  

3. Em quê a organização e compatibilização de projetos interfere 

no canteiro de obras? 

4.  Quais são as atividades de demarcação da obra? Explicar 

como se procede na demarcação de obra? Na demarcação o que 

é prego da face e o que é prego do eixo? 

 

 



5.  Quais são os serviços necessários na preparação de terrenos com desníveis? 

6.  Em uma obra , “em que momento é necessário” pedir a ligação de água e 

por quê? Como é formalizado o pedido de ligação de água e em que órgão ? 

7.  A mesma pergunta 6 para o caso de ligação de luz? 

8.  A mesma pergunta 6 para o caso de ligação de gas? 

9.  Para que serve marcar o nível na obra, desde a sua demarcação? Qual a 

técnica mais simples de se obter o nível e de se transportar o nível de um ponto 

ao outro dentro da obra? 

10. Para que serve deixar as estruturas em esquadro e qual é a técnica mais 

simples de se garantir o esquadro? (Teorema de Pitágoras)  

 

 


