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Exercícios sobre Soldagem (valor: 30%) 

 
1. Qual a definição de soldagem segundo a AWS? 
2. Qual a vantagem da soldagem em relação a outros processos de união de peças? 
3. Por que o calor é imprescindível para a maioria dos processos de soldagem? 
4.  Comente sobre a evolução dos processos de soldagem. 
5. Cite 5 processos de soldagem por fusão. 
6. Como se classificam os processos de soldagem segundo o mecanismo físico 

envolvido? 
7. Qual a propriedade imprescindível na soldagem? 
8. Quais os fatores que afetam a soldabilidade de um material? 
9. Cite 4 metais que tenham BOA soldabilidade. 
10. Nos processos de soldagem, o que provoca alterações na microestrutura do material? 
11. Qual a zona mais frágil em junta soldada e por quê? 
12. Identifique na figura abaixo os elementos de uma junta soldada. 

  
 

13. Quais os riscos que um soldador sofre se não tomar as devidas precauções? 
14. Quais os EPIs que um soldador deve utilizar? 
15. O que caracteriza um processo de soldagem a arco elétrico? 
16. Qual a definição de arco elétrico? 
17. Como se dá a formação do arco elétrico? 
18. O que dá origem ao arco elétrico? 
19. Qual a tensão necessária para se gerar um arco elétrico utilizando-se corrente 

contínua? 
20. Cite duas características da soldagem por eletrodo revestido. 
21. Explique o que é polaridade direta, quando se fala em soldagem a arco elétrico. 
22. Por que a maiorias dos processos de soldagem a arco elétrico utiliza corrente 

contínua? 
23. De que é constituído um eletrodo revestido? 
24. Para que serve o revestimento nos eletrodos? 
25. Quais as características de um eletrodo E6013? 
26. Para que serve o porta-eletrodo em uma máquina de soldar? 
27. Para que serve a picadeira? 
28. Se a fonte de energia utilizada por um soldador for um retificador, por que a fonte deve 

permanecer ligada por mais 5 minutos, após o término da soldagem? 
29. Quais as etapas de um processo de soldagem a arco elétrico? 
30. Como se pode detectar um defeito num cordão de solda? 


