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Lista de exercícios de Revisão - Materiais de Construção Civil 
saber: 
 
Pasta = Aglomerante + Água Argamassa = Aglomerante + Água + 
Agregado miudo (areia)  
 
Concreto = Aglomerante + Água + Agregado Miúdo (areia) + 
Agregado Graúdo(Brita)  
 
Concreto armado = Aglomerante + Água + Agregado Miúdo + 
Agregado Graúdo + aço 
 
1) O que é módulo de finura?  
Valor resultante da soma das percentagens retida acumuladanas 
peneiras da série normal divididas por 100, num ensaio de 
Granulometria.  
 
O módulo de finura pode ser utilizado para se obter controles de 
uma mesma procedência, ou seja, separar os agregados em lotes 
com o mesmo módulo de finura, este é o caso nas fábricas de pré-
fabricados. 
 
 
2) Dimensão Maxima Característica A dimensão máxima 
caraterística (DMC) de um agregado esta associada à distribuição 
granulométrica do agregado, em suma, ela é a abertura da peneira 
da qual possui uma porcentagem retida acumulada igual ou inferior 
a 5% num ensaio de Granulometria.  
 
 
 
3) Qual a diferença entre materiais de vedação e materiais 
estruturais? Materiais de vedação NÃO POSSUI FUNÇÃO 
ESTRUTURAL, servem para fechar e isolar ambientes, como por 
exemplo o vidro, e tijolos de vedação*. Materiais com função 
estrutural estão submetidos a ação de esforcos, sustentando a 
edificação, como por exemplo a madeira, o aço, o concreto, e 
tijolos estruturais* 
 
 
 
 



4) O que é resistencia mecanica? Como a adição de água 
influencia a resistencia mecanica?  
 
Resistencia mecânica é a capacidade de suportar a ação de cargas 
aplicadas sem entrar em colpaso. Devem ser levadas em 
consideração as propriedades de resistencia à Tração, Flexão, 
Torção, Cisalhamento, Desgaste, etc. A água e a resistencia 
mecânica são grandezas inversamente proporcionais, quanto mais 
água, menor é a resistencia mecanica, pois havéra maior 
porosidade.  
 
5) Cite utilizações de rocha na construção civil Calcário :  
 
Exemplo de rocha utilizado na industria cimentícea para a 
produção de cimento.  
 
Granito: Utilizada como REVESTIMENTO, como por exemplo na 
confecção de pias.  
 
Basalto: Rocha utilizada na pavimentação de calcadas e utilizada 
também como brita.  
  
 
6) Quais as funções de um agregado nos concretos e argamassas?  
 
O agregado é um material particulado fragmentado proveniente da 
britagem de rochas.Tem como função AUMENTAR a resistencia e 
estabilidade de concretos e argamassas, além de minimizar os 
custos, pois é um material relativamente barato. 
 
 
7) Cite substancias nocivas que podem prejudicar a qualidade do 
agregado. Um agregado de boa qualidade não pode conter 
substancia nocivas como :  
 
Torrões de Argila : Dificultam a aderência entre a pasta e o 
agregado Materiais Carbonosos: Diminui a durabilidade e causa 
manchas  
 
Impurezas Organicas : Diminuem a hidratação do cimento Material 
Pulverulento : Diminui a resistencia e dificulta a aderencia da pasta 
com o agregado.  
 



8) O que é inchamento? Agregados absorvem água?  
 
Inchamento é o aumento do volume aparente do agregado miúdo 
quando úmido. Este fenômeno é causado pela separação entre os 
grãos de areia devido a pelicula de água que se forma em torno do 
grão. Os agregados NÃO absorvem água, eles ADSORVEM a 
água, isto é, a água fica entre o espaço que separam os grãos de 
areia, mas não é absorvida por eles.  
 
OBS: Umidade Crítica: valor acima da qual o inchamento pode ser 
considerado constante. Inchamento Médio = Média dos valores 
entre umidade Crítica e inchamento máximo.  
 
9) O que é reação alcali agregado?  
 
A reação álcalis-agregado (RAA) é um processo químico onde 
alguns constituintes mineralógicos do agregado reagem com 
hidróxidos alcalinos (provenientes do cimento, água de 
amassamento, agregados, pozolanas, agentes externos, etc.) que 
estão dissolvidos na solução dos poros do concreto. Como produto 
da reação forma-se um gel higroscópico expansivo. A manifestação 
da reação álcalis-agregado pode se dar de várias formas, desde 
expansões, movimentações diferenciais nas estruturas e 
fissurações até pipocamentos, exsudação do gel eredução das 
resistências à tração e compressão.  
 
10) O que é aglomerante? Qual a diferença entre os aéreos e 
hidraulicos?  
 
Aglomerantes são materiais responsáveis por dar liga (fazer a 
ligação) da mistura, influenciando na resistencia do material 
resultante desta mistura. Aglutinar outros materias, agregados. Na 
fase inicial da mistura o material é maleável e pós a secagem e 
cura ele enrijece.  
 
Aglomerantes aéreos: São aqueles que endurecem pela reação do 
CO2 em contato com o ar.  
 
Aglomerantes hidraulicos: Não necessitam estar expostos ao ar 
para enrijecerem, mas por ação exclusiva da água iniciam a reação 
de secagem.  
 
 



11) Defina tempo de pega e cite fatores que o influenciam.  
Pega é o periodo em que ocorrem os fenômenos quimicos, como 
reações e despredimento de calor, que geram a solidificação da 
pasta, ou seja, é o periodo em que a pasta endurece. O inicio da 
pega se da quando a pasta se torna não trabalhavel e seu fim com 
a total perda de consistencia, devido a floculação e formação de 
gel pelos componetens do aglomerante,com posterior formação 
dos cristais, não sofrendo mais deformação por ação de pequenos 
esforços. Os fatores que o influenciam são a temperatura  
 
12) Cite vantagens e desvantagens da utilização do gesso. Seria 
viável a utilização de gesso em ambientes que tem umidade?  
 
Explique Vantagens: O gesso é um material com elevada 
plasticidade e trabalhabilidade, possui ISOLAMENTO TÉRMICO E 
ACUSTICO, além de não ser inflamável, e atuar em situações de 
incêndio liberando moléculas de água devido a desidatração. Além 
disso, possui fácil manuseio preparação e aplicação, além de 
possuir pequena retração hidráulica.  
 
Desvantagens: NÃO deve ser utilizado em ambientes úmidos 
(como banheiro por exemplo) ou de contato direto com a água ja 
que esta provoca a solubilização de seus sais, havendo 
deterioração do material.Possui resistencia muito inferior a do 
Cimento Portland e gera perdas de em torno de 50% do material 
devido a sua rápida pega ( em torno de 10 minutos) Fabricação =>  
 
1)Britagem da matéria prima => 2) Desidatração Térmica => 
3)Moagem em pó Reação de pega do Gesso (Exotermica e 
expansiva) Ca2SO4.1/2 H20 + 3/2 H2O => Ca2SO4.2H2O  
 
13) Porque evitar o contato do gesso com a ferragem?  
 
Porque ele corroe o gesso com intensidade.  
 
14) O que é o processo de extinção da Cal Aerea? Cite vantagens 
e desvantagens de seu uso. 
 
 O processo é a adição de água a cal virgem, gerando a cal 
extinta(hidratada).Este processo gera ALTAS TEMPERATURAS e 
evaporação da água de extinção, o que pode provocar 
FERIMENTOS (queimaduras) àqueles que a produz de maneira 
inadequada.  



Vantagens: Material de ALTA trabalhabilidade e plasticidade, 
material relativamente barato.  
 
Desvantagens: Grande retração hidráulica gerando permeabilidade 
à argamassa.  
 
15) Defina o que é o processo de carbonatação da cal e sua 
reação química. Após ser adicionado a água a pasta de cal está 
pronta para uso.Após sua aplicação, a cal começa uma reação 
com o CO2 presente no ar,assim, liberando a água e preenchendo 
os espaços vazios com CO2, produzindo assim carbonato de cálcio 
(Calcário), este processo gera o endurecimento da mistura e é 
conhecido como carbonatação. Reação => Ca(OH)2 +CO2 = 
CaCO3 +H2O Ou seja, é a reação com o CO2 presente no ar que 
gera o endurecimento da mistura.  
 
16) Diferencie massa especifica de massa unitária Massa 
especifica nao leva em consideração o volume de vazios, ela só 
leva em consideração a massa e o volume de SOLIDOS(no caso, 
do material, sem levar em conta o volume do recipiente no qual ele 
está presente). Já a massa unitária, leva em consideração o 
volume de VAZIOS, no caso, um material colocado dentro de um 
recipiente, o volumede vazios do recipiente é levado em conta. 
Mesp = massa do material / volume do material Munit = massa do 
material / volume do recipiente  
 
17) Diferencie agregado miúdo de agregado graúdo. 
 
 Agregado miúdo é a areia natural ou resultante de britamento de 
rochas na qual seus grão passam pela peneira de malha 4,8mm e 
ficam retidos na peneira de 0,075mm.  
 
Agregado graúdos: quando mais de 95% da massa do agregado é 
retida na peneira de 4,8mm e passa pela peneira de 152mm  
 
 
18) O que é Trabalhabilidade?  
 
Trabalhabilidade é a propriedade de uma pasta, argamassa ou 
concreto, associada à facilidade de trabalho, como moldagem, 
transporte e adensamento. 
 
 
 
 



 
 

AGLOMERANTES 
 

 
1) Quais são as matérias primas utilizadas na fabricação do cimento 
Portland? Explique sucintamente o processo de fabricação do 
cimento Portland.  
  
Resposta:  
  
 Pedra calcária (CaCO3) e Minerais Argilosos (SiO2).  
  

 Britagem  

 Moagem e mistura  

 Queima  

 Moagem do clinquer  

 Expedição  
  
  
  
 2) Quais são os principais compostos do cimento Portland?  
   
 Silicato tricálcico (C3S), Silicato dicálcico (C2S), Aluminato 
tricálcico (C3A), Ferro  
  
 Aluminato tetracalcico (C4AF)  
  
  
  
 3) Para que serve a equação de Bogue?  
  
 Estimar o percentual de cada um dos compostos do cimento (C3S, 
C2S, C3A,  C4AF). Para controlar a hidratação do C3A diminuindo o 
calor de hidratação  
  
   
 
 
 4) Por que o gesso é adicionado ao cimento?  
  
 Após a moagem do clínquer, o gesso é adicionado ao cimento de 
modo a  retardar a hidratação (pega) do cimento, para evitar o 
endurecimento precoce e a  formação de pedras de cimento.  



5) Qual dos compostos do cimento mais contribui para a hidratação 
durante as primeiras semanas?  
  
 C3S e C4AF  
  
  
6) A tabela abaixo mostra os índices de finura (IF) obtidos em 
ensaio de peneiramento para dois cimentos Portland comum. 
Responda as questões a seguir, baseadas apenas nos resultados 
da tabela.  
  
 CIMENTO l A l B l  
  
 IF (%) l 9,0 E 5,0 l  
  
 (A) Para obtenção da mesma consistência, qual dos cimentos 
exigiria maior quantidade de água?  
  
 (B) Qual dos cimentos apresentaria maior calor de hidratação?  
  
 A) Cimento B pois apresenta grãos menores, apesar de uma maior 
superfície de contato o que necessitaria de mais agua, apresenta 
uma melhor consistência.  
  
  
  
 B) Cimento B, quanto menor o tamanho dos grãos mais reações 
ocorrem, mais calor é liberado. 
  
  
 
 7) O que é cimento aluminoso e para que ele serve?  
  
 Cimento com alto teor de Alumina e é usado quando se necessita 
de alta resistência inicial, quando tem-se que trabalhar em 
temperaturas baixas ou quando precisa de alta resistência a 
ataques de sulfatos.  
  
  
  
8) Defina os seguintes termos: tempo de inicio e tempo de fim de 
pega. Desenhe uma curva típica do calor de hidratação do cimento 
Portland.  



  
 Inicio de Pega - momento em que a pasta de cimento estiver 
suficientemente enrijecida para que a agulha de teste não penetre 
mais do que uma distância de 5mm do fundo do molde.  
  
 Fim de Pega - Quando a agulha de teste baixada suavemente 
sobre a superfície da pasta, penetra até uma profundidade de 
0,5mm.  
  
 
 9) Que fatores influenciam o calor de hidratação.  
  

  Composição do cimento  
  

  Finura  
  

  Temperatura de mistura  
  

  Quantidade de cimento  
  
  
 
 10) O que é falsa pega? Quais são as suas causas?  
 
Enrijecimento prematuro anormal do cimento. Causas: Desidratação 
do gesso quando moído conjuntamente com um clínquer muito 
quente e Carbonatação dos álcalis do cimento reagindo Ca(OH)2 
formando CaCO3  
  
  
 
11) Qual o significado de finura no Cimento Portland? Como ela é 
determinada?  
  
É a noção relacionada com o tamanho dos grãos de cimento. É 
determinada medindo-se a retenção dos grãos maiores na peneira 
nº 200, dividindo pela massa inicial e multiplicando por 100  
  
  
 12) O que é reação pozolânica?  
  
É a reação de pozolona com o produto de hidratação C-H e H2O 
formando CSH  



 13) Explique os mecanismos de hidratação dos silicatos e 
aluminatos.  
  

Hidratação dos Silicatos  C3S e C2S reagindo com H2O e 
formando os produtos  
  
 C-S-H e CH além de liberar calor.  
  

Hidratação dos Aluminatos  C3A reagindo com CSH2 e H2O 
formando o produto Ettringita (C6AS3H32). Com o passar do tempo 
o C3A restante reage com H2O e com a Ettringita e forma um outro 
arranjo de C-A-S-H, o chamado Monosulfato (C4ASH12).  
 

 
 

 
AGREGADOS 

 
 
 1) O agregado usado como um dos ingredientes na fabricação do 
concreto é visto como um material inerte. Explique porque esse 
ponto de vista está errado.  
  
 Resposta:  
  
Os agregados para concreto podem reagir com a água e o cimento 
dependendo da sua característica (reação álcali-agregado). Existem 
ensaios que avaliam a reação álcali-agregado, que é responsável 
pela expansão do concreto ocasionando sérios problemas 
estruturais como rachaduras e deterioramento precoce do concreto.  
  
 2) Liste três características dos agregados e explique a influência 
nas propriedades do  
  
 concreto no estado fresco e no estado endurecido.  
  
 Resposta:  
  
A porosidade dos agregados influencia na absorção de agua na 
mistura do concreto fresco, e na permeabilidade deste no estado 
endurecido, tendo relação direta com a resistência. A composição 
influencia uma vez que os agregados que possuem alto teor de 



sílica reagem com o cimento diminuindo a resistência. A 
granulometria que influencia diretamente na trabalhabilidade do 
concreto no estado fresco e no empacotamento dos grãos no 
estado endurecido.  
  
  
  
 3) Explique por que é importante determinar a curva de distribuição 
granulométrica dos agregados e o seu diâmetro máximo.  
  
 Resposta:  
  
Como o cimento é o componente mais caro do concreto, determinar 
a curva granulométrica e o diâmetro máximo nos permite determinar 
dosagem de material de maneira a ter um cimento barato. Além 
disso, uma boa distribuição granulométrica influencia na 
trabalhabilidade do concreto.  
 
 
 4) Explique o que é a reação álcali-agregado.  
  
 Resposta:  
  
 É a reação química dos álcalis do cimento com a sílica reativa 
presente em alguns agregados na presença de água formando 
assim um gel expansível que fissura o concreto.  
  
  
  
5) Explique quais as vantagens e desvantagens do uso do 
agregado reciclado proveniente dos resíduos da construção e 
demolição no concreto.  
  
 Resposta:  
  
 A principal vantagem é o custo, pois agregados reciclados custam 
menos do que agregados naturais. Como desvantagem temos o 
fato que agregados reciclados tem qualidade inferior aos agregados 
naturais, são menos resistentes e apresentam maior absorção de 
água.  
 
  



6) Na determinação da variação de volume de determinada areia, 
foram encontrados os valores abaixo:  
  
  
  
Onde, h é o teor de umidade, I o coeficiente de inchamento e os 
valores foram obtidos  segundo a MB-215. Pede-se:  
  
 (A) Plotar a curva de inchamento da areia.  
  
 (B) Definir umidade crítica, coeficiente de inchamento e determiná-
los para a areia acima.  
  
 Resposta:  
  
Umidade crítica é a umidade a partir da qual o coeficiente de 
inchamento pode ser considerado constante e coeficiente de 
inchamento é a razão entre os volumes da areia úmida e seca.  
H = 4,2 e I = 1.32  
  


