


 ENGENHARIA CIVIL | PÓS-EDITAL | FUNSAÚDE  2021  

FUNSAÚDE/CE – FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE
MÓDULO 3 - MATERIAIS E TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO

AULA 01 – AGLOMERANTES E CIMENTO
Este material foi elaborado com o objetivo de atender ao curso online elaborado na modalidade pós-edital
destinado ao concurso do FUNSAUDE/CE. 

O cargo pretendido é ENGENHEIRO CIVIL. A banca contratada é a FGV CONHECIMENTO. O edital pode
ser acessado  por meio  do endereço eletrônico: 

FUNSAUDE: < https://conhecimento.fgv.br/concursos/funsaude21/02  >

Este material foi escrito pelo professor Guilherme Bruno.

Atualizado em julho/2021; contato <educacao@cneconcursos.com.br>

SÍNTESE DO EDITAL

FUNSAÚDE/CE – FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE – ENGENHEIRO CIVIL

- As inscrições serão admitidas no período 12/07 até 19/08

- As provas serão realizadas na cidade de Fortaleza/CE e o horário previsto de aplicação das provas é
referente ao horário oficial de Fortaleza/CE.

- As provas serão aplicadas no dia 24/10 das 13:15h às 17h

- Cargo: Engenheiro Civil

- Vagas: 04 imediatas + 08 Cadastro Reserva

- Remuneração: R$9.350,00

-  A Nota Final será a soma das notas obtidas nas  Provas Objetivas e na Avaliação de Títulos e de
Experiência Profissional.

- A prova escrita objetiva contará com 70 questões na modalidade de 5 alternativas (A, B, C, D, E).

Veja a distribuição para o nossso cargo:
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- O candidato poderá assinalar a resposta, durante a execução das provas, com caneta azul ou preta.

- Será considerado aprovado o candidato que cumulativamente atingir:

CONHECIMENTOS BÁSICOS Pontuação Mínima: 9 acertos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Pontuação Mínima: 16 acertos

- Em caso de empate terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: a) tiver idade igual ou superior a
sessenta anos; b) obtiver maior número de acertos na Área Específica; c) obtiver maior número de acertos
em Língua Portuguesa; d) obtiver maior número de acertos em Raciocínio Lógico; e) obtiver maior número
de acertos em Noções de Informática; f) obtiver maior número de acertos em Legislação do SUS; g) for o
candidato mais velho (no caso de ainda persistir o empate).

- O ingresso do candidato no local de realização das provas será condicionado à utilização de máscara de
proteção individual que cubra total e simultaneamente boca e nariz, bem como à aferição de temperatura.
O candidato que esteja com temperatura corporal acima de 37,8°C será encaminhado para sala extra.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE ENGENHARIA CIVIL (EDITAL)
O conteúdo que segue refere-se às partes de engenharia civil previstas no edital.  Durante o curso,
iremos abordar de maneira estratégica conforme histórico da banca, isto é, os conteúdos programáticos
dos editais não serão abordados integralmente neste curso. Observe a grade de aulas do curso para saber
mais.

A cada aula, destacaremos com marca texto o assunto para situar-se sobre a organização.

1. PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS: estudo de
viabilidade técnica, econômico e ambiental, Relação benefício-custo, taxa interna de retorno, valor presente
líquido. Orçamentação de obras, levantamento de quantidades, formação do preço de venda, custos diretos
e indiretos, benefícios e despesas indiretas (administração central, custos financeiros, riscos, tributos sobre
o preço de vendas, lucro real/presumido), composição de custos unitários, produção de equipes, custos
horários  e  equipamentos,  encargos  sociais  (horista,  mensalista),  mobilização,  desmobilização  e
administração local,  reajustamento de preços, análises de propostas e preços de obras de engenharia.
Especificação dos serviços, fases do projeto, código de obras, escolha do local e do traçado, licenciamento
ambiental  e da obra,  topografia,  desapropriação,  obras complementares e sinalização.  Licitação, edital,
projeto,  especificações,  contratos,  Lei nº  8.666/1993.  Acompanhamento e controle,  cronogramas físico-
financeiro e de mão de obra, diagramas de GANTT, PERT/CPM e NEOPERT, curva S. 2. FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS DE CONCRETO, METÁLICAS E DE MADEIRA: análise de estabilidade de estruturas,
estruturas  isostáticas  e  hiperestáticas;  resistência  dos  materiais;  dimensionamento  de  estruturas  de
concreto armado e protendido; dimensionamento de estruturas metálicas, edificações, torres e galpões;
dimensionamento  de  estruturas  de  madeira,  telhados  e  edificações;  pontes  de  concreto  armado  e
protendido; fundações e obras de terra, propriedades e classificação dos solos, movimentos de água no
solo, distribuição de pressões no solo, empuxos de terra, exploração do subsolo, sondagem, barragens,
fundações  superficiais  e  profundas  (estudos  de  viabilidade  e  dimensionamento).  3.  MECÂNICA DOS
FLUIDOS, HIDRÁULICA, HIDROLOGIA E SANEAMENTO BÁSICO: hidrostática, distribuição da pressão
em um fluido, empuxo e estabilidade, medição de pressão; hidrodinâmica, conservação de massa, energia
e  da  quantidade  de  movimento,  escoamento  em  condutos  forçados  e  com  superfície  livre  (canais),
escoamento permanente e uniforme, escoamento permanente e variado, remanso e ressalto hidráulico,
escoamento variável em canais; máquinas hidráulicas, bombas e turbinas, associações em série e paralelo,
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cavitação, curva característica e do sistema; ciclo hidrológico e balanço hídrico, precipitação, escoamento
superficial  e  bacia  hidrográfica,  infiltração,  percolação  e  águas  subterrâneas,  evapotranspiração,
interceptação,  hidrograma  unitário,  previsão,  medição  e  controle  de  cheias,  hidrograma  e  hidrograma
unitário, propagação de cheias, transportes de sedimentos; sistemas de abastecimento de água, captação
de  águas  superficiais  e  subterrâneas,  adução,  reservatórios  (regularização,  emergência  e  incêndio),
estações elevatórios, tratamento de águas de abastecimento (coagulação, floculação, decantação, filtração
e  desinfecção);  sistemas  de  esgotamento  sanitário,  redes  de  esgotos,  interceptores  e  emissários,
autodepuração dos corpos de água, tratamentos de esgotos (dimensionamento e métodos); Instalações
prediais e sistemas de drenagem pluvial; serviços de limpeza urbana, acondicionamento, coleta, varrição,
transbordo, destinação final, controle de vetores, aterros, reciclagem, incineração e pirólise, compostagem.
4. MATERIAIS E TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES: madeira; materiais cerâmicos e vidros; metais e
produtos siderúrgicos; asfaltos e alcatrões, controle tecnológico de ligantes e pavimentos; aglomerantes e
cimento,  agregados,  controle  tecnológico  do  concreto;  processos  construtivos,  preparo  do  terreno,
instalação  do  canteiro  de  obras,  locação  da  obra,  execução  de  escavações  e  fundações,  formas,
concretagem,  alvenaria,  esquadrias,  revestimentos,  pavimentações,  coberturas,  impermeabilizações,
instalações, pintura e limpeza da obra. 

PROGRAMA DE AULAS
MÓDULO 3 - MATERIAIS E TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO

AULA DETALHES

01. Aglomerantes e Cimento Videoaula + PDF

02. Agregados e Concreto Videoaula + PDF

03. Madeira e Cobertura Videoaula + PDF

04. Impermeabilização Somente PDF

05. Alvenaria e Revestimentos Somente PDF

06. Instalações Prediais Hidrossanitárias e Elétricas Somente PDF

PIRATARIA É CRIME

Quando você compra um curso pirata, poderá ser indiciado por crime de receptação, além de
financiar trapaceiros. Quando você compra o curso oficial, dá sustento ao professor, que dedica
anos de trabalho honesto. 

Não participe de grupos de rateios ou qualquer outro meio irregular. É uma economia que
pode custar caro. 

Caso  presencie  alguma  dessas  práticas  criminosas,  contate-nos  que  tomaremos  as  medidas
cabíveis resguardando o sigilo da sua identidade. Envie-nos Print Screen ou Foto ou Prova para o
endereço de e-mail: educacao@cneconcursos.com.br
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BASE LEGAL:

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA: CP, Art. 288 -  Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes.
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 

LAVAGEM DE DINHEIRO: L.9613/98, Art. 1 -  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação
ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Pena: reclusão, de 3 (três) a
10 (dez) anos, e multa. 

RECEPTAÇÃO: CP, Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser
produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Pena - reclusão, de um a quatro anos, e
multa.

VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL: CP, Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos. Pena – detenção, de 3 (três)
meses a 1 (um) ano, ou multa.  § 1o Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto,
por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor,
do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4
(quatro) anos, e multa.
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- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16.697 - Cimento Portland - Requisitos. Rio de Janeiro/
RJ: ABNT, 2018.
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1.0 ALGOMERANTES

Em  geral,  aglomerantes  são  produtos  empregados  na  construção  civil  para  fixar  ou
aglomerar materiais entre si. No caso do concreto, o cimento funciona como uma “cola”
dos agregados.

Os  aglomerantes  minerais são  produtos  com  constituintes  minerais  que,  para  sua
aplicação, se apresentam sob forma pulverulenta e que na presença da água formam uma
pasta com propriedades aglutinantes (ligantes, adesivas). São exemplos de aglomerantes
minerais: argila, cal, gesso e cimento.

O  asfalto,  por  outro  lado,  é  um  aglomerante  orgânico derivado  do  petróleo
(hidrocarbonetos) que ganha grande versatilidade a depender do processo industrial. Ele
tem grande utilidade por ser um ligante bastante impermeável. 

Este  material  será  destinado  aos  aglomerantes  minerais.  Vamos  conhecer  algumas
classificações.

Quimicamente, os aglomerantes podem ser inertes ou ativos e em relação ao processo de
endurecimento podem ser aéreos ou hidráulicos.

A argila é um aglomerante inerte porque seu endurecimento se dá pela simples secagem
– normalmente pode sofrer processo reversível, tornando-se pouco estável. Cal, cimento
e gesso, são aglomerantes ativos porque dependem de reação química para endurecer.
Em regra, a cal  e o gesso são aglomerantes ativos aéreos, pois dependem da reação
química  com CO2.  Diferentemente,  o  cimento  é  um aglomerante  ativo  hidráulico,  pois
depende da reação quimica com a água (hidratação). Veja com mais detalhes os conceitos
da NBR 11.172/90:

Aglomerante  hidráulico:  aglomerante  cuja  pasta  apresenta  a  propriedade  de
endurecer apenas pela reação com a água e que, após seuendurecimento, resiste
satisfatoriamente quando sub-metida à ação da água;
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Aglomerante aéreo: aglomerante cuja pasta apresenta a propriedade de endurecer
por reações de hidratação ou pela ação química do anidrido carbônico (CO2) presente
na atmosfera e que,após seu endurecimento,  não resiste  satisfatoriamentequando
submetida à ação da água

O aglomerante será simples quando for constituído por um único produto aglomerante,
mas se admite até 5% de outros subprodutos. Nessa última ocasião será chamado de
aglomerante simples  com adições.  Exemplo:  CPI  -  Cimento  Portland  Comum, CPI-S -
Cimento Portland Comum com Adição .

Será aglomerante composto aquele que for constituído da mistura do aglomerante simples
com maiores teores de subprodutos industriais como escória ou pozolana. Exemplo: CPII-
Z - Cimento Portland Composto com Material Pozolânico.

Será  aglomerante misto  aquele  que for  constituído  pela  mistura de dois  aglomerantes
simples. Ex: Cimento aluminoso.
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01. IBFC, SES/PR, 2016 - Aglomerante hidráulico simples é, o aglomerante que reage em
presença de  água.  É  constituído  de  um único  aglomerante,  podendo  ser  misturado a
outras  substâncias,  em pequenas quantidades,  com a finalidade de regular  sua  pega.
Assinale abaixo a alternativa que contém um exemplo de aglomerante hidráulico simples.

(A) Cimento Portland Comum.   (B) Cimento Portland Pozolânico.

(C) Cimento cal.                         (D) Cal aérea.

02. AOCP, UFGD, 2014 - Qual é a principal característica do aglomerante hidráulico?

(A) Depois de endurecidos, não apresentam boa resistência à água

(B) Apresentam baixa resistência a umidades elevadas

(C) Reagem com o ar para endurecer.

(D) Endurecem apenas quando em contato com a água e alta pressão.

(E) Depois de endurecidos, apresentam boa resistência à água.

03. AOCP, UFGD, 2014 - Qual é aglomerante pode ser considerado como não-hidráulico
(aéreo)?

(A) Cimento Portland.     (B) Cimento Aluminoso.       (C) Epóxi

(D) Gesso                       (E) Cimento Polimérico.

01. Gabarito a - Como mencionado, o CPI é exemplo de aglomerante hidráulico simples

02. Gabarito e - O aglomerante hidráulico reage quimicamente com a água para endurecer (ganho de resistência
mecânica).

03. Gabarito d - O gesso e a cal são aglomerantes aéreos.

2.0 O CIMENTO

Existem variedades de cimentos, porém o mais cobrado é o cimento Portland. Vamos ao
conceito da ABNT de cimento portland:

NBR 11.172/90 - Cimento Portland é um aglomerante hidráulico artificial, obtido pela
moagem de clínquer  Portland,  sendo  geralmente  feita  a  adição de  uma ou  mais
formas de sulfato de cálcio

Tem como principais matérias primas:

- Pedra Calcária – CaO (cal) 

- Argila – SiO2 (sílica) + Al2O3 (alumina) + Fe2O3 (óxido de ferro) 

- Gipsita – gesso 
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- Minério de ferro – Fe2O3 (hematita)

Antes de adentrarmos, vale dizer que a cal hidráulica, que é um aglomerante hidráulico
como o cimento, tem produção similar à cal aérea, mas, semelhante ao cimento, é obtida
de calcário, natural ou artificialmente, com porção apreciável de materiais argilosos. Pode-
se obter uma cal mais ou menos hidráulica, assim pode se fazer presente um aglomerante
que  endurece  por  ação  da  água  e  CO2.  Para  efeitos  de  provas,  podemos  simplificar
assumindo-a  como  aglomerante  hidráulico  apenas,  salvo  se  uma  eventual  questão
aprofundar no tema especificamente.

O cimento portland é o produto obtido pela pulverização do clínquer. Este por sua vez é
obtido da calcinação da rocha calcária e misturada a material argiloso em temperatura de
fusão.

Os constituíntes  fundamentais  do cimento Portland são a cal  (CaO),  a  sílica (SiO2),  a
alumina (Al2O3), o óxido de ferro (Fe2O3), certa porção de magnésia (MgO) e uma pequena
porcentagem de anidro sulfúrico (SO3), que é adicionado após a calcinação para retardar o
tempo de pega do produto.

Da mistura, 4 compostos principais são obtidos que constituem o clínquer:

Silicato Tricálcico (3CaO . SiO2 = C3S) - Alita

Silicato Bicálcico (2CaO . SiO2 = C2S) - Belita

Aluminato Tricálcico (3CaO . Al2O3 = C3A) - Celita

Ferro Aluminato Tetracálcico (4CaO . Al2O3 . Fe2O3 = C4AFe)- Felita

A notação é abreviada conforme legenda: CaO = C; SiO2 = S; Al2O3 =A; Fe2O3 = F

Segundo NEVILLE e BROOKS,  os silicatos tricálcico (C3S) e bicálcico (C2S) são os
compostos mais importantes porque são responsáveis pela resistência da pasta de
cimento hidratada. Na realidade, os silicatos no cimento não são compostos puros, pois
contêm  alguns  óxidos  secundários  na  solução  sólida.  Esses  óxidos  têm  efeitos
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significativos  no  arranjo  atômico,  forma  dos  cristais  e  propriedades  hidráulicas  dos
silicatos.

A presença de  Aluminato Tricálcio (C3A) é indesejável,  pois  ele  contribui  pouco ou
praticamente nada para a resistência do cimento, exceto nas primeiras idades. Além disso,
quando  a  pasta  endurecida  de  cimento  é  atacada  por  sulfatos,  a  formação  de
sulfoaluminato de cálcio (etringita) pode causar a desagregação do concreto. Apesar disso,
o  Aluminato Tricálcio (C3A) é benéfico à produção do cimento, pois facilita a combinação
do óxido de cálcio com a sílica.

A  formação  de  etringita  primária  é  admitida,  porém  a  tardia  (depois  do  concreto
endurecido)  pode produzir  patologia  devido  a  reação expansiva  de  sua formação que
produzirá tensão de tração.

Primária → Admitida

Secundária (ou Tardia) → Reação expansiva

A condição necessária para a formação da etringita é a presença do aluminato (C3A),
sulfatos,  temperatura  e  umidade.  Podem  ser  fontes  de  sulfatos:  solos,  águas
contaminadas,  esgoto,  ambientes  marítimos,  gesso,  agregados  reativos  ou  até
componentes cerâmicos constituídos por argila com altos teores de sais solúveis.

Como o   Aluminato  Tricálcio  (C3A)  contribui  para  ganho  de  resistência  nas  primeiras
idades,  vale  mencionar  que muito  contribui  para  o  calor  de  hidratação do  cimento.  O
Silicato  Tricálcico (C3S) também tem grande importância  no processo de liberação de
calor.

NEVILLE e BROOKS ainda mencionam que o Ferro Aluminato Tetracálcico (C4AFe) está
presente  em  pequenas  quantidades  no  cimento  e,  com  parado  com  os  outros  três
compostos,  não  afeta  signficamente  seu  comportamento.  Entretanto,  ele  reage  com a
gipsita para formar sulfoferrito de cálcio e sua presença pode acelerar a hidratação dos
silicatos.

Silicato Tricálcico (C3S) = ganho de resistência em todas idades, principalmente nas
primeiras. Contribui para o aumento do calor de hidratação

Silicato Bicálcico (C2S) = contribui para ganho de resistência em idades mais tardes

Aluminato Tricálcico (C3A) = torna o cimento mais frágil  a ataques de  sulfatos,
contribui para ganho de resistência em idades mais cedo e assim contribui para o
aumento do calor de hidratação
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Ferro Aluminato Tetracálcico (C4AFe) = não contribui para a resistência mecânica,
acelera a hidratação dos silicatos. Favorece resistência química.

A hidratação dos compostos do cimento é exotérmica. A quantidade de calor liberada (J/g)
até a hidratação a uma dada temperatura é definida como o calor de hidratação. Cimentos
que apresentam menores teores de C3A e C3S tendem a ter baixo calor de hidratação.

A finura do cimento também afeta a velocidade de hidratação, pois aumenta a área de
superfície a ser hidratada. Assim, o cimento que tem hidratação mais acelerada tende a
desenvolver a reação exotérmica mais cedo, ou seja, tende a ter maior calor de hidratação.

O  aumento  da  finura  melhora  a  resistência  nas  primeiras  idades,  diminui  a
exsudação (fenômeno de separação da água e da mistura,  fazendo aflorá-la)  por
reter melhor a água de amassamento, aumenta a impermeabilidade, trabalhabilidade
e coesão.

São tipos de Cimentos Portland:

CPI – Cimento Portland Comum

É usualmente usado em trabalhos gerais de construção. Pode receber até 10% de
teor de material  carbonático,  nesse caso passa a ser denominado CPI-S, cimento
portland comum com adição.

CPII – Cimento Portland Composto

Pode receber a adição de compostos de escória granulada de alto forno (E), material
carbonático (F) e material pozolânico (Z).

Escória granulada de alto forno é subproduto da produção do ferro e aço (ferro-gusa),
tem função ligante e contribui para maior durabilidade.

Pozolana é subproduto de cinzas vulcânicas, matéria orgânica fossilizada (natural) ou
beneficiamento de argilas cozidas e outros (industrial).  Na presença do clínquer e
água pode desenvolver função de ligante e contribuir para maior impermeabilidade.

Material Carbonático é subproduto de rochas com carbonado de cálcio. Contribui para
maior trabalhabilidade.

O cimento portland composto pode ser subclassificado como:

- CPII-E :  cimento portland composto com escória granulada de alto forno

- CPII-F : cimento portland composto com material carbonático (filler)

- CPII-Z : cimento portland composto com material pozolânico

CPIII – Cimento Portland de Alto Forno
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Cimento  Portland  obtido  pela  mistura  homogênea  de  clínquer  Portland  e  escória
granulada de alto-forno, moídos em conjunto ou separadamente, podendo conter uma
ou mais formas de sulfato de cálcio e materiais carbonáticos.

Como há considerável substituição do clínquer por material pozolânico, tem ganho de
resistência mais tarde, menor calor de hidratação e contribui para maior durabilidade
(ambientes marítimos e contato com esgoto, por exemplo).

CPIV – Cimento Portland Pozolânico

Cimento Portland obtido pela mistura homogênea de clínquer Portland e materiais
pozolânicos, moídos em conjunto ou separadamente, podendo conter uma ou mais
formas de sulfato de cálcio e materiais carbonáticos.

Como há considerável substituição do clínquer por material pozolânico, tem ganho de
resistência mais tarde, menor calor de hidratação e maior impermeabilidade.

CPV-ARI – Cimento Portland de Alta Resistência Inicial

Cimento Portland que atende aos requisitos de alta resistência inicial. Tem elevador
teor de clínquer já que este tem considerável ganho de resistência mais cedo. Serão
determinante os teores de  C3A e C3S presentes no clínquer.

CP-RS – Cimento Portland Resistente aos Sulfatos

Cimento Portland que atende aos requisitos de resistência a sulfatos. Assim, qualquer
cimento  portland  pode  ser  RS,  desde  que  se  mostre  resistente  aos  ataques  de
sulfatos, conforme parâmetros estabelecidos em norma:

RESISTENTE A SULFATOS (RS): Expansão ≤ 0,03% aos 56 dias

CP-BC – Cimento Portland de Baixo Calor de Hidratação

Cimento Portland que atende à condição de baixa liberação de calor durante a sua
hidratação, de acordo com os limites estabelecidos:

BAIXO CALOR DE HIDRATAÇÃO (BC): Valores Máximos, 41h: ≤ 270 J/g

CPB – Cimento Portlando Branco

O CPB é constituído de clínquer Portland, que  contém teores limitados de óxidos
corantes em sua composição que garantem a brancura requerida para os cimentos
Portland brancos

Pode  ser  estrutural  ou  não,  tem  ganho  de  resistência  mais  cedo  e  são  mais
impermeáveis.
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Os cimentos mencionados apresentam classe de resistência que indicam a resistência à
compressão simples da pasta de cimento aos 28 dias. Podem se apresentar com 25, 32 ou
40 MPa.

O cimento portland também pode receber os sufixos RS (Resistente a Sulfatos)  e BC
(Baixo Calor de Hidratação).

CPIII - 32 - RS →  Cimento Portland de Alto Forno de 32 MPa de resistência à compressão
e resistente a sulfatos.

CPIV – 40 – BC → Cimento Portland Pozolânico de 40 MPa de resistência à compressão e
com baixo calor de hidratação

O Cimento Portland CPV-ARI deve apresentar a 1 dia de idade resistência igual ou maior
que 14MPa.

Veja a designação dada pela NBR 16.697/18:
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Acerca do  tempo de pega,  segundo BAUER, trata-se do momento em que a pasta de
cimento adquire certa consistência que a torna imprópria a um trabalho. Vale ressalvar que
a hidratação do cimento, porém, está presente na pega e no endurecimento.

A norma NBR 16.607/18 estabelece  o  ensaio  de  determinação do tempo de pega do
cimento portland. É feito através de uma pasta de consistência normal.

NM 43/02 -  Pasta de consistência normal é a pasta na qual a sonda de Tetmajer
penetra uma distância de (6 ± 1) mm da placa base, nas condições estabelecidas na
presente Norma.

O tempo de início de pega é, em condições de ensaio normalizadas, o intervalo de tempo
transcorrido desde a adição de água ao cimento até o momento em que a agulha de Vicat
correspondente penetra na pasta até uma distância de (4 ± 1) mm da placa base.

O  tempo final de pega é, em condições de ensaio normalizadas, o intervalo de tempo
transcorrido desde a adição de água ao cimento até o momento em que a agulha de Vicat
penetra 0,5 mm na pasta.

Segundo a norma NBR 16.697/18 é requisito que os cimentos apresentem tempo de início
de pega superior a 60min.

Vale destacar que a hidratação do cimento ocorre na pega e no endurecimento posterior,
que  enseja  uma  boa  cura.  A norma  ainda  estabelece  os  limites  de  proporções  dos
componentes do cimento portland:
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A Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) dispõe de um quadro comparativo
que nos auxila bastante:

O  Cimento Aluminoso é um aglomerante hidráulico constituído em sua maior parte de
aluminato de cálcio. É produto do cozimento de bauxita e calcário (fusão), tem pega lenta,
porém ganha resistência em poucas idades, são resistentes aos ataques de sulfatos e,
talvez a sua propriedade mais atrativa, são refratários (resistentes a altas temperaturas).

O Cimento Natural é um aglomerante hidráulico obtido pela calcinação e moagem de um
calcário argiloso, denominado “rocha de cimento”ou “marga”.

O  Cimento Supersulfatado (cimento de escória) é constituído pelo ligante de escória
granulada de alto-forno com sulfato de cálcio (gesso desidratado) e pequena adição de
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clínquer.  Tem  baixo  calor  de  hidratação,  já  que  o  clínquer  é  substituído,  e  a  grande
vantagem advém da alta resistência à água do mar e a ataques por sulfatos.

04.  AOCP,  UFPB,  2014  [ADAPTADA]  - Qual  é  o  aglomerante  hidráulico  obtido  pela
mistura  homogênea  de  clínquer  Portland  e  escória  granulada  de  alto-forno,  sendo  o
conteúdo de escória granulada de alto-forno compreendido entre 35% e 75% da massa
total de aglomerante?

(A) Cimento Portland CP I.           (B) Cimento Portland CP II.

(C) Cimento Portland CP III          (D) Cimento Portland CP IV

(E) Cimento Portland CP V-ARI.

05.  VUNESP,  DESENVOLVESP,  2014  - O  gesso  é  uma  adição  presente  no  cimento
Portland, pois o gesso tem como função básica

(A) diminuir a capilaridade do clínquer moído.

(B) aumentar a exsudação do clínquer moído.

(C) diminuir a trabalhabilidade do clínquer moído.

(D) aumentar o escoamento do clínquer moído.

(E) aumentar o tempo de endurecimento do clínquer moído.

06. VUNESP, DESENVOLVESP, 2014 - O cimento Portland é um aglomerante hidráulico
que  reage  na  presença  de  água  podendo  ser  do  tipo  simples  ou  composto,  sendo
fabricado por uma mistura de argila, calcário e gesso. Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F)
nas alternativas abaixo relacionadas aos diferentes tipos de cimento originados do clínquer
do cimento Portland. 

( ) O cimento CP I-40 é do tipo comum com resistência a compressão simples de 40 Mpa. 

(  ) O cimento CP II-Z-25 é um cimento composto com adição de escória. 

(  ) O cimento do tipo CP V apresenta alta resistência inicial. 

( ) A adição de pozolana no cimento diminui a permeabilidade e aumenta a durabilidade do
concreto. 

Assinale a única sequencia, de cima para baixo, que responde corretamente a questão
proposta.

(A) V-V-V-V      (B) F-F-F-F       (C) V-F-V-V       (D) F-F-V-V

07. COVEST, UFPE, 2017 - O clínquer é o produto resultante da calcinação da mistura de
calcário e argila. Os principais produtos constituintes do clínquer são:
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(A) C2S, C3S, C3A e C4AF.       (B) C4S, C6S, C3A e C4AF.

(C) C7S, C9S, C3A e C4AF.       (D) C2S, C3S, C6A e C8AF.

(E) C2S, C3S, C9A e C8AF.

08. CESPE, DETRAN/DF, 2009 -  Os cimentos pozolânicos não são recomendados para
uso em estruturas de concreto em contato com água de esgoto, por apresentarem elevado
teor de clínquer.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

09. FCC, METRO/SP, 2014 - O cimento Portland é o produto obtido pela pulverização de
clínquer constituído, essencialmente, de silicatos hidráulicos de cálcio e eventualmente de
adição  de  certas  substâncias  que  modificam  sua  propriedade.  O  cimento  Portland
composto,  o  cimento  Portland  pozolânico  e  o  cimento  Portland  de  alto  forno  são
designados, respectivamente, pelas siglas:

(A) CP-III   - CP-IV    - CP-V.                   (B) CP-I     - CP-III   - CP-IV.

(C) CP-I     - CP-IV    - CP-II.                   (D) CP-II     - CP-V   - CP-IV.

(E) CP-II     - CP-IV     - CP-III.

10. FCC, TRF, 2012 - Uma variedade de cimento portland tem a peculiaridade de atingir
altas resistências já nos primeiros dias da aplicação. Isto é conseguido pela utilização de
uma dosagem diferente de calcário  e  argila  na produção do clínquer,  bem como pela
moagem mais fina do cimento, de modo que, ao reagir com a água, ele adquira elevadas
resistências com maior velocidade. Este tipo de cimento é identificado pela sigla 

(A) CP-III.       (B) CP-II-E.       (C) CP-II-Z.      (D) CP-V-ARI.       (E) CP-IV.

11. NCE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/ES, 2006 -  No Brasil, existem 5 (cinco) tipos de
cimento  Portland.  Para  ser  utilizado  numa  estrutura  de  concreto  massa,  como  por
exemplo, numa barragem, os tipos de cimento mais indicados, por apresentarem menor
calor de hidratação, são: 

(A) CPI e CPV           (C) CPI e CPIII            (E) CPIII e CPV

(B) CPI e CPII-F         (D) CPIII e CPIV

12. FUMARC, PCMG, 2013 -  Cimento obtido pela moagem de clínquer Portland e que
apresenta  teor  mínimo  ou  ausência  de  óxido  de  ferro  e  de  outros  óxidos  corantes  é
classificado como

(A) Cimento aluminoso.                   (B) Cimento Portland Branco.

(C) Cimento Portland Pozolânico.   (D) Cimento Portland de Alta Resistência Inicial.
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13. IFPA, IFPA, 2015 - Com relação às propriedades físicas do cimento Portland, utilizado
no concreto, é CORRETO afirmar que:

(A)  a  caracterização  da  pega  do  cimento  é  feita  pela  determinação  de  três  tempos
distintos.

(B) o tempo de pega do cimento é determinado através do ensaio do aparelho de Blaine.

(C) a pasta preparada para ensaios de tempo de pega deve ter consistência normal de
6mm, isto é, a sonda deve estacionar a distância de 6mm do topo da amostra.

(D) a hidratação do cimento em subsequentes idades conduz a aquisição permanente de
qualidades mecânicas.

(E) tempo de endurecimento é conceituado como o momento em que a pasta adquire
consistência que a torne imprópria ao trabalho.

14. CESPE, ABIN, 2018 - O tempo de pega do cimento Portland de alta resistência inicial é
inferior ao do cimento Portland comum.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

15.  CESPE,  FUNASA,  2013  - O  calor  de  hidratação  do  concreto  diminui  de  modo
inversamente proporcional ao aumento da finura do cimento e mais rapidamente do que
ocorre com a resistência desse concreto.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

16. CNE CONCURSOS, 2020 – A necessidade de redução do calor de hidratação de um
concreto estrutural pode levar ao emprego de cimentos com baixos teores de C3A e com o
aumento de C2S em relação ao C3S.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

04. Gabarito c - CPIII – Cimento Portland de Alto Forno

05. Gabarito e - O clínquer, propriamente, tem pega muito cedo. A adição de gesso auxiliar no controle do tempo de
pega, mas deve ser adicionado em pequenas quantidade porque é fonte de sulfato.

06. Gabarito c - O cimento CP II-Z-25 é um cimento composto com adição de Pozolana.

07. Gabarito a

Silicato Tricálcico (3CaO . SiO2 = C3S)

Silicato Bicálcico (2CaO . SiO2 = C2S)

Aluminato Tricálcico (3CaO . Al2O3 = C3A)

Ferro Aluminato Tetracálcico (4CaO . Al2O3 . Fe2O3 = C4AFe)
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08. Gabarito errado - Os cimentos pozolânicos (CPIV) são mais impermeáveis, assim, são mais resistentes a água de
esgoto.

09. Gabarito e

10. Gabarito d

11. Gabarito d - Concreto massa é nome atribuído a aplicação de concreto em elementos de grande volume. Havendo
elevado calor de hidratação em grandes proporções poderia ocasionar fissuras derivadas do comportamento térmico.
Exemplos: blocos de fundações de grandes dimensões, barragens e etc.

Nessas situações, a escolha do cimento é determinante, assim como aditivos e etc. Todavia, delimitando ao cimento, é
preferível a escolha daquele que tenha menor calor de hidratação, ou seja, CPIII e CPIV.

12. Gabarito b - O controle de teor de óxido de ferro é para alcançar a brancura do CPB

13. Gabarito d

(A) a caracterização da pega do cimento é dada pelo início e fim de pega.

(B) o tempo de pega do cimento é determinado através do ensaio do aparelho de Vicat.

(C) Pasta de consistência normal é a pasta na qual a sonda de Tetmajer penetra uma distância de (6 ± 1) mm da placa
base.

(D) CORRETA

(E) O tempo de pega que se trata do momento em que a pasta de cimento adquire certa consistência que a torna
imprópria a um trabalho. O endurecimento é posterior.

14. Gabarito errado - O endurecimento é acelerado já que há ganho de resistência mais cedo, porém, para NEVILLE e
BROOKS, o tempo de pega é o mesmo.

15. Gabarito errado - Quanto mais fino o cimento mais área de superfície para o  contato com a água, logo, acarreta
na aceleração da reação de hidratação. Por consequência, aumenta o calor de hidratação e ganho de resistência em
idades mais cedo.

16. Gabarito certo

3.0 A CAL
A cal mais conhecida no segmento da construção civil é a cal hidratada para argamassas.
Ela  é  um pó  obtido  da  hidratação  da  cal  virgem,  constituído  essencialmente  de  uma
mistura de hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio,  ou ainda,  de uma mistura de
hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio e óxido de magnésio.

Pode ser encontrada com as denominações: CH-I, CH-II, CH-III.

Todavia,  é  importante  compreender,  sinteticamente,  o  processo  de  obtenção  da  cal
hidratada.

A matéria-prima da cal hidratada é a rocha calcária que pode ser encontrada com uma
variedade  de  composição.  Normalmente,  buscam-se  delas  o  maior  teor  de  purezas:
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carbonato de cálcio e de magnésio. A sílica, os óxidos de ferro e alumínio são impurezas
que a acompanham. 

Resumidamente, primeiramente é obtido a cal virgem pela calcinação do calcário. Usando
outras palavras, submete o carbonato de cálcio (CaCO3) (ou de magnésio) ao calor com
temperatura na ordem de 900°C.  A reação química irá decompor  em óxidos de cálcio
(CaO) e anidros carbônicos (CO2).

CaCO3 + calor (900°C) → CaO + CO2

O óxido de cálcio (CaO) se apresenta em forma de grãos (pedras de cal) com estrutura
porosa, também pode ser chamado de cal viva ou cal virgem. Porém, ainda não se trata da
cal hidratada. 

A hidratação da cal virgem também pode ser mencionada como extinção, formando um
hidróxido de cálcio ou magnésio. A esse produto dá-se o nome de cal hidratada ou cal
extinta.

CaO + H2O → Ca(OH)2 + calor

O produto manufaturado - Ca(OH)2 – é obtido depois de moída a cal virgem e misturada
com água. 

BAUER diferencia a cal hidratada da cal extinta: quando a hidratação se realiza no local do
emprego do material (canteiro) é dita cal extinta e quando se processa em fábrica é dita cal
hidratada. Em geral, a cal extinta apresenta melhor plasticidade que a cal hidratada.

Vale registrar que é importante haver uma boa hidratação da cal virgem porque o processo
é  expansivo  e  a  boa  hidratação  evita  a  formação  de  cal  livre  que  poderia  hidratar
tardiamente  gerando  patologias.  Podemos  dizer  que  a  cal  hidratada  (processada  em
fábrica) leva vantagem porque dispensa o canteiro de deixar a cal virgem em descanso
para hidratação, facilitando também a logística. 

Se o processo de hidratação da cal virgem não for eficiente e resultar na presença de
óxidos livres de cal, poderia, por exemplo, haver a abertura de fissuras em argamassa de
revestimento por força de hidratação tardia.

Outro ponto é que a hidratação é uma reação química exotérmica (libera calor), há relatos
de propiciar incêndio, inclusive.

Quimicamente, a cal pode se apresentar como cal cálcica ou cal magnesiana. Dependerá
da matéria-prima, constituindo-se de elevados teores de óxido de magnésio (MgO) dará
origem à cal magnesiana, assim como está o óxido de cálcio (CaO) para a cal cálcica. Há
autores que mencionam um teor intermediário como cito a seguir:
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- Purezas: CaO (Cal Cálcica), MgO (Cal magnesiana)

- Impurezas (componentes argilosos): sílica, óxidos de ferro e alumínio

Outro critério adotado para classificar a cal é pelo rendimento da pasta. Como mencionado
a  hidratação  da  cal  virgem  gera  a  cal  hidratada  com  expansão  volumétrica.  Caso  o
rendimento da cal virgem seja baixo será classificada com cal magra, caso contrário como
cal gorda. BAUER sugere:

Cal Magra: rendimento inferior a 1,82m³ de pasta para cada tonelada de cal viva

Cal Gorda:  rendimento de pelo menos 1,82m³ de pasta para cada tonelada de cal
viva

De modo geral, a cal magnesiana é magra e apresenta melhor trabalhabilidade.

Não confunda cal hidratada com cal hidráulica. A primeira é aglomerante aéreo, enquanto
que a segunda é um aglomerante hidráulico.

A NBR 7175/03 estabelece nomenclatura para cales hidratadas, conforme a seguir:

CH-I: Cal hidratada especial; CH-II: Cal hidratada comum; CH-III: Cal hidratada comum
com carbonetos

É possível esquematizar um ciclo da cal. A figura a seguir exemplifica.
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O calcário (rocha calcária) é extraída da jazida, moída e cozida produzindo a cal virgem
(CaO). Observe que o processo libera CO2, atualmente a perspectiva ambiental tem sido
polêmica, mas por foco vamos evitar. Em (ii) mostra a hidratação que forma uma reação
exotérmica. Por fim, em (iii) retrata a reação para ganho de resistência. Como dito, a cal
hidratada é um aglomerante aéreo, na presença de CO2 reage e forma o calcário (CaCO3).

Vale observar que o processo de endurecimento necessita do contato da cal com o CO2 e
por isso as argamassas tendem a ser mais porosas e, assim, menos resistentes que a de
algomerantes hidráulicos.

16. FGV, TJSC, 2018 - Analise a descrição dos dois tipos de cal, X e Y:

X: cal na qual o constituinte principal é o óxido de cálcio ou óxido de cálcio em associação
natural com o óxido de magnésio, capaz de reagir com a água;

Y: cal constituída essencialmente de hidróxido de cálcio ou de uma mistura de hidróxido de
cálcio e hidróxido de magnésio.

A partir  das  características  da  composição  de  cada  um  dos  aglomerantes,  é  correto
concluir que:

(A) X é cal hidráulica;     (B) X é cal extinta;

(C) Y é cal virgem;          (D) Y é cal hidratada;

(E) Y é carbonato de cálcio.

17.  FCC,  DPE/AM,  2018  -  A cal  é,  certamente,  o  ligante  mais  antigo  utilizado  pela
humanidade  e  devido  às  suas  características  únicas,  permanecendo  um  material
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importante  em inúmeras  aplicações  na  construção civil.  A cal  é  um ligante  ..I..  e  seu
endurecimento, quando comparado ao do cimento Portland e gesso, é muito ..II.. , pois
depende da difusão do ..III.. para o interior do produto. A resistência mecânica de produtos
correntes que utilizam cal como ligante são muito ..IV.. aos obtidos com o uso do cimento
Portland, pois, por diversas razões, é difícil produzir sistemas com baixa porosidade. Essa
característica também leva os produtos correntes que utilizam cal a apresentarem módulo
de elasticidade ..V.. em comparação aos que utilizam cimento Portland.

As lacunas I, II, III, IV e V são, correta e respectivamente, preenchidas por

(A) aéreo − lento − O2 − inferiores − superior

(B) aéreo − lento − CO2 − inferiores − inferior

(C) aéreo − rápido − H2O − superiores − inferior

(D) hidráulico − lento − CO2 − inferiores − inferior

(E) hidráulico − rápido − O2 − superiores − superior

18. CESPE, ANTAQ, 2009 -  A cal dolomítica é particularmente empregada em situações
nas  quais  não  se  deseja  a  expansão  do  aglomerante  durante  o  seu  processo  de
endurecimento.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

19.  CESPE,  TRT,  2009  - Quanto  ao  rendimento  da  pasta,  a  cal  aérea  pode  ser
corretamente classificada em cal cálcica e cal magnesiana.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

20. FGV, ALBA, 2014 [ADAPTADA] – A cal hidráulica, sob a forma de pó seco, é obtida
pela calcinação a uma temperatura próxima à da fusão de calcário com impurezas sílico‐
aluminosas, formando silicatos, aluminatos e ferritas de cálcio.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

21. CESPE, MPOG, 2012- A cal hidráulica é um aglomerante que endurece ao reagir com
a água e, após a cura, é resistente à água.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

16. Gabarito d - X é cal virgem (ou cal viva) e Y é a cal hidratada (ou extinta)

17. Gabarito b

18.  Gabarito  errado  -  A cal  dolomítica  apresenta  reação  expansiva  de  hidratação  assim como a  cal  cálcica.  O
tratamento requer cuidados prévios à execução. Logo, a redação da questão não se justifica coerente.

19. Gabarito errado - Quanto ao rendimento da pasta, a cal aérea pode ser classificada como magra ou gorda.
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20. Gabarito certo - A calcinação do calcário dá origem à cal virgem que, por sua vez, origina, por hidratação, a cal
hidratada.São impurezas: sílico aluminosas, formando silicatos, aluminatos e ferritas de cálcio‐

21. Gabarito certo - Questão capciosa! Vale frisar que as argamassas de aglomerante aéreos, após a cura, são mais
frágeis à umidade, podendo perder resistência. Porém, a questão se referiu à cal hidráulica que é um aglomerante
hidráulico.  Dessa forma,  está  correto  em afirmar  que ela  endurece  ao reagir  com a água e,  após a  cura,  será
resistente à água

4.0 O GESSO
O  gesso  é  um  aglomerante  simples  aéreo  que  possui  pega  rápida,  obtido  pela
desidratação total ou parcial da gipsita, que é constituída de sulfato biidratado de cálcio
(CaSO4 . 2H2O). A gipsita pode conter impurezas como sílica (SiO2), alumina  (Al2O3),
óxido de ferro (Fe2O3), carbonatos de cálcio e magnésio.

A depender  da  temperatura  de  cozimento  (calcinação),  podemos  desidratar  parcial  ou
totalmente a gipsita de modo a obter diferentes produtos.

Entre 100 e 180°C, obtém-se o semi-hidratado ou hemiidratado (gesso de paris), que é o
mais usado na construção civil: 

CaSO4 . 2H2O + calor → (CaSO4 . ½ H2O) + 1,5 H2O

Esse  produto,  o  gesso  semi-hidratado,  tem pega  rápida,  sendo  muito  empregado  em
moldagens. Normalmente, é empregado em revestimentos e decorações.

Entre  100 e  300°C,  é  possível  obter  o  anidro  (sem água)  que é  a  anidrita  solúvel.  A
depender da temperatura e tempo de calcinação,  o gesso anidro pode ter  pega lenta,
podendo atingir maiores resistências.

CaSO4 . 2H2O + calor →  CaSO4 + 2H2O

Os semi-hidratados e os sulfatos-anidro solúveis, quando colocados na presença de água,
reconstituem rapidamente o sulfato biidratado original. A reação é exotérmica.

Acima de 300°C é produzido o anidro insolúvel, não sendo mais capaz de fazer pega (não
é  aglutinante),  tornando-se  um  material  inerte.  Participando,  portanto,  apenas  como
material de enchimento, como areia na argamassa.

O gesso é encontrado no mercado, normalmente, em sacos de 50 a 60kg com os nomes
de gesso, estuque ou gesso-molde, em pó e tem elevada finura.

A velocidade de endurecimento do gesso depende da temperatura e tempo de calcinação,
finura, quantidade de água de amassamento, presença de impurezas e aditivos. Quanto
mais água adicionada, mais lenta é a pega e o endurecimento.
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BAUER cita  que  argamassas  de  gesso aderem muito  bem ao tijolo,  pedra  e  ferro,  e
aderem mal às superfícies de madeira. A aderência ferro-aço, porém, é instável, permitindo
a corrosão do metal, assim não se pode fazer gesso armado com com cimento, salvo se a
armadura for constituída de ferro galvanizado.

As pastas  de  gesso apresentam boas propriedades  de isolamento  térmico e acústico.
Todavia, não são recomendadas para ambientes úmidos, como áreas externas.

22.  FEPESE,  PREF.  CRICIÚMA, 2016 -  Com relação aos  aglomerantes  existentes na
construção civil:

1. Cal: Aglomerante aéreo obtido usualmente pela calcinação moderada da gipsita (sulfato
de ácido diidratado) resultando em sulfatos de cálcio hemi-hidratados (hemidratos).

2. Gesso: Aglomerante cujo constituinte principal é o óxido de cálcio ou óxido de cálcio em
presença natural com o óxido de magnésio, hidratado ou não.

3. Cal hidratada: Cal, sob a forma de pó seco, obtida pela hidratação adequada de cal
virgem, constituída essencialmente de hidróxido de cálcio ou de uma mistura de hidróxido
de cálcio  e  hidróxido  de  magnésio,  ou  ainda,  de  uma mistura  de  hidróxido  de  cálcio,
hidróxido de magnésio e óxido de magnésio.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

(A) É correta apenas a afirmativa 1.

(B) É correta apenas a afirmativa 2.

(C) É correta apenas a afirmativa 3.

(D) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

(E) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

23.  FUNCERN,  CAERN,  2014  [ADAPTADA]  –  O  gesso  é  aglomerante  obtido  da
desidratação parcial ou total da gipsita, uma espécie de rocha sedimentária que é formada,
basicamente, de sulfato de cálcio hidratado

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

24. FMP, MPE/AC, 2013 [ADAPTADA]  -  Gesso é o termo genérico de uma família de
aglomerantes simples, constituídos basicamente de sulfatos mais ou menos hidratados e
anidros de cálcio. São obtidos pela calcinação da gipsita natural,  constituída de sulfato
biidratado  de  cálcio  geralmente  acompanhado  de  uma certa  proporção  de  impurezas,
como sílica, alumina, óxido de ferro, carbonatos de cálcio e magnésio. O gesso misturado
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com água começa a endurecer em razão da formação de uma malha imbricada, de finos
cristais de sulfato hidratado. 

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

22. Gabarito c - Os itens 1 e 2 estão com definições trocadas.

23. Gabarito certo

24. Gabarito certo
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5.0 QUESTÕES
01.  FGV,  PREF.  PAULÍNEA,  2016  -  O
cimento  Portland  é  o  principal  cimento
hidráulico usado na produção de concreto
estrutural.

Com  relação  às  suas  características,
analise as afirmativas a seguir.

I.  A finura  do  cimento  Portland  afeta  sua
reatividade com a água.

II.  Os  dados  de  estudos  do  calor  de
hidratação do cimento Portland podem ser
usados  para  caracterizar  os
comportamentos  de  pega  e  o
endurecimento do cimento.

III.  O  enrijecimento  da  pasta  plástica  de
cimento é associado com o fenômeno de
perda de abatimento no concreto.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

02. FGV, COMPESA, 2014 - Com relação à
pega  do  cimento  Portland,  analise  as
afirmativas a seguir.

I.  Compreende  a  evolução  das
propriedades mecânicas da pasta no início
do seu processo de endurecimento.

II.  É o momento em que a pasta adquire
certa consistência que a torna própria para
um trabalho.

III.  Sua  caracterização  é  feita  pela
determinação dos tempos de início e de fim
do fenômeno.

Assinale:

(A)  se  somente  as  afirmativas  I  e  II
estiverem corretas.

(B)  se  somente  as  afirmativas  II  e  III
estiverem corretas.

(C)  se  somente  as  afirmativas  I  e  III
estiverem corretas.

(D)  se  somente  a  afirmativa  II  estiver
correta.

(E)  se  somente  a  afirmativa  I  estiver
correta.

03. FGV, COMPESA, 2018 - O termo pega
se refere à solidificação da pasta plástica
de  cimento.  Sobre  o  assunto,  leia  o
fragmento a seguir.

“Quando o (a) ___ é de baixa reatividade e
ao mesmo tempo uma ____ quantidade de
sulfato de cálcio está presente no cimento,
ocorrerá uma formação rápida de grandes
cristais  de  gipsita  e  uma  perda  de
consistência.  Esse  fenômeno  é  chamado
de  ___  ,  e  não  está  associado  a  uma
grande evolução de calor.”
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Assinale a opção cujos termos completam
corretamente  as  lacunas  do  fragmento
acima.

(A)  aluminato  tricálcico  –  grande  –  falsa
pega

(B) aluminato tricálcico – baixa – falsa pega

(C)  aluminato  tricálcico  –  grande  –  pega
instantânea

(D) belita – grande – pega rápida

(E) belita – baixa – pega rápida

04.  FGV,  SEE/PE,  2016  -  O  cimento
Portland é um dos elementos constituintes
do concreto e  possui  mais  de um tipo.  A
influência do cimento na argamassa e no
concreto  de  função  estrutural  varia  de
acordo com o tipo de cimento utilizado.

O  tipo  de  cimento  Portland  que  provoca
menor resistência do concreto aos agentes
agressivos  (como a água do  mar  e  a  de
esgoto),  quando  comparada  à  resistência
(aos  mesmos  agentes  agressivos)  do
concreto  produzido  com cimento  Portland
Composto, é o

(A) Cimento Portland de Alto-Forno.

(B)  Cimento  Portland  de  Alta  Resistência
Inicial.

(C) Cimento Portland Pozolânico.

(D) Cimento Portland Resistente à Sulfatos.

(E)  Cimento  Portland  de  Baixo  Calor  de
Hidratação

05.  FGV,  CÂMARA  SALVADOR,  2018  -
Observe os aglomerantes minerais  X e Y
abaixo.

X:  Aglomerante  cuja  pasta  apresenta  a
propriedade de endurecer por reações de
hidratação  ou  pela  ação  química  do
anidrido  carbônico  (CO2)  presente  na
atmosfera, e que, após seu endurecimento,
não  resiste  satisfatoriamente  quando
submetida à ação da água.

Y:  Aglomerante  obtido  pela  moagem  do
clínquer constituído, em sua maior parte, de
aluminato  de  cálcio  obtido  pela  fusão
completa  de  uma  mistura  homogênea  e
convenientemente  proporcionada,
constituída  basicamente  de  calcário  e
bauxita.

Analisando as características de fabricação
de  cada  um dos  aglomerantes,  é  correto
afirmar que:

(A) X é o cimento Portland;

(B) X é o cimento pozolânico;

(C) Y é o cimento aluminoso;

(D) Y é a cal;

(E) X é a cal e Y é o cimento pozolânico. 

06.  FGV,  MPE/AL,  2018  - O  cimento
Portland é um importante componente do
concreto,  influenciando nas características
do mesmo. Sua influência varia de acordo
com  o  tipo  de  cimento  Portland  que  é
empregado.

A esse respeito, leia o fragmento a seguir.

“O cimento Portland ________ faz com que
o  calor  de  hidratação  do  concreto  seja
________ quando comparado ao calor de
hidratação  do  concreto  produzido  com
cimento Portland Composto. O mesmo não

Módulo 3| Aula  01 – Aglomerantes e Cimento | www.cneconcursos.com.br
O compartilhamento deste material é vedado, ainda que sem fins lucrativos.

Página: 27

http://www.cneconcursos.com.br/


 ENGENHARIA CIVIL | PÓS-EDITAL | FUNSAÚDE  2021  

ocorre  quando  é  utilizado  o  cimento
Portland ________.”

Assinale  a  opção  cujos  itens  completam
corretamente  as  lacunas  do  fragmento
acima.

(A)  branco  estrutural  -  menor  -  de  baixo
calor de hidratação.

(B)  branco  estrutural  -  menor  -  de  alta
resistência inicial.

(C) pozolânico - maior - de alta resistência
inicial.

(D) pozolânico - menor - de baixo calor de
hidratação.

(E) pozolânico - menor - de alta resistência
inicial.

07.  FGV,  CODEBA,  2016  - O  cimento
Portland de alto forno, obtido pela mistura
homogênea de clínquer Portland e escória
granulada de alto-forno (teor em massa de
35  a  70%),  moído  em  conjunto  ou  em
separado, é designado pela sigla

(A) CP II-E.

(B) CP II-Z.

(C) CP III.

(D) CP IV.

(E) CP V.

08. FGV, DPE/MT, 2015 - Leia o fragmento
a seguir.

“Cimento Portland é o aglomerante _____
artificial,  obtido  pela  moagem  de  _____
Portland,  sendo geralmente feita a adição
de uma ou mais formas de _____.”

Assinale  a  opção  cujos  itens  completam
corretamente  as  lacunas  do  fragmento
acima.

(A) hidráulico – agregado – cal

(B)  hidrófilo  –  clínquer  –  sulfato  de
magnésio

(C) aéreo – cales – carbonato de cálcio

(D) hidráulico – clínquer – sulfato de cálcio

(E) aéreo – agregado – carbonato de cálcio

09. FGV, DPE/RO, 2015 - Com relação aos
tipos  de  cimento  Portland,  analise  as
afirmativas a seguir,  considerando V para
a(s)  afirmativa(s)  verdadeira(s)  e  F  para
a(s) falsa(s).

(  )  O  CP  I  é  produzido  sem  quaisquer
adições além do gesso, que é utilizado para
regularizar a pega.

(  )  O  CP  V-ARI  tem  como  propriedade
atingir  altas  resistências  somente  nos
últimos dias após a aplicação.

( ) O CP III é obtido pela adição de escória
granulada de alto-forno.

A sequência correta é:

(A) V - F – V;

(B) V - V – V;

(C) V - V – F;

(D) F - V – V;

(E) F - F – F.

10. FGV, SME/CUIABÁ, 2015 -  Relacione
os  principais  constituintes  do  clínquer
Portland  listados  a  seguir  às  respectivas
influências nas características do cimento.
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1. Alita

2. Belita

3. Aluminato tricálcio

4. Ferroaluminato tetracálcio

(  )  Responsável  pela  pega  do  cimento
(componente mais reativo do cínquer).

(  )  Importante  na  resistência  química  do
cimento, em especial ao ataque de sulfatos
às estruturas de concretos.

(  ) Importante na resistência mecânica do
cimento às primeiras idades.

(  ) Importante na resistência mecânica do
cimento à idades avançadas.

Assinale  a  opção  que  indica  a  relação
correta, de cima para baixo.

(A) 3 – 4 – 1 – 2.

(B) 4 – 1 – 2 – 3.

(C) 1 – 2 – 3 – 4.

(D) 2 – 4 – 1 – 3.

(E) 2 – 4 – 3 – 1.

11. FGV, TJGO, 2014 - Sejam dois tipos de
aglomerantes minerais, X e Y:

X:  aglomerante  obtido  usualmente  pela
calcinação moderada da gipsita (sulfato de
ácido diidratado) resultando em sulfatos de
cálcio hemi-hidratados (hemidratos).

Y: aglomerante cujo constituinte principal é
o  óxido  de  cálcio  ou  óxido  de  cálcio  em
presença natural com o óxido de magnésio,
hidratados ou não.

Analisando-se  as  características  de
fabricação de cada um dos aglomerantes,
pode-se afirmar que:

(A) X é o cimento Portland;

(B) X é o cimento aluminoso;

(C) Y é o cimento Portland;

(D) Y é a cal;

(E) X é a cal e Y é o gesso.

12. FGV, SEDUC/AM, 2014 - Relacione os
tipos de cimento Portland listados a seguir,
com suas respectivas siglas.

1. Cimento Portland pozolânico

2. Cimento Portland composto

3. Cimento Portland comum

4. Cimento Portland de alto forno

( ) CP IV

( ) CP III

( ) CP II

( ) CP I

Assinale  a  opção  que  mostra  a  relação
correta, de cima para baixo.

(A) 1-3-2-4

(B) 1-4-2-3

(C) 4-2-3-1

(D) 2-4-3-1

(E) 4-3-2-1

13.  FGV,  ALEMA,  2013  - Relacione  os
tipos  de  cimentos  Portland  com  as
respectivas siglas designadas por normas.
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1. CP I  S‐

2. CP II  Z‐

3. CP III

4. CP IV

( ) Cimento Portland de alto forno.

(  )  Cimento  Portland  composto  com
pozolana.

( ) Cimento Portland pozolânico.

( ) Cimento Portland comum com adição.

Assinale a alternativa que mostra a relação
correta, de cima para baixo.

(A) 2, 3, 1 e 4.

(B) 3, 2, 4 e 1.

(C) 3, 2, 1 e 4.

(D) 1, 3, 4 e 2.

(E) 4, 1, 2 e 3.

14. FGV, INEA, 2013 - Com relação à pega
do cimento Portland, analise as afirmativas
a seguir.

I. O início da pega pode ser observado na
prática como o momento em que a pasta se
torna não trabalhável.‐

II.  O  início  e  o  fim  de  pega  do  cimento
Portland são determinados, em laboratório,
pelo aparelho de Vicat.

III.  O tempo de início da pega do cimento
Portland não deve ser inferior a uma hora.

Assinale:

(A)  se  somente  a  afirmativa  I  estiver
correta.

(B)  se  somente  a  afirmativa  II  estiver
correta.

(C)  se  somente  a  afirmativa  III  estiver
correta.

(D)  se  somente  as  afirmativas  I  e  II
estiverem corretas.

(E)  se  todas  as  afirmativas  estiverem
corretas.

15.  FGV,  INEA,  2013  - Com  relação  às
características  e  aplicações  do  gesso  na
construção  civil,  assinale  V  para  a
afirmativa verdadeira e F para a falsa.

( ) O gesso permite o aumento do tempo de
pega do clínquer Portland, sendo por isso
utilizado na fabricação do cimento Portland.

(  )  A  fabricação  do  gesso  consiste  na
calcinação do gipso.  Por consumir  menos
calor, o processo de fabricação do gesso é
mais  barato  que  o  da  cal  e  do  cimento
Portland.

(  )  Comparando se  com  outros‐
aglomerantes comuns, pode se afirmar que‐
a  hidratação  do  gesso  é  uma  reação
fortemente  exotérmica,  provocando
retração do volume após o endurecimento.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) F, V e F.

(B) V, V e F.

(C) V, F e V.

(D) V, F e F.

(E) F, F e V.
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16. FGV, TJSC, 2018 - Analise a descrição
dos dois tipos de cal, X e Y:

X: cal  na qual  o constituinte principal  é o
óxido  de  cálcio  ou  óxido  de  cálcio  em
associação  natural  com  o  óxido  de
magnésio, capaz de reagir com a água;

Y:  cal  constituída  essencialmente  de
hidróxido de cálcio ou de uma mistura de
hidróxido  de  cálcio  e  hidróxido  de
magnésio.

A partir das características da composição
de  cada  um dos  aglomerantes,  é  correto
concluir que:

(A) X é cal hidráulica;

(B) X é cal extinta;

(C) Y é cal virgem;

(D) Y é cal hidratada;

(E) Y é carbonato de cálcio.

17.  FGV,  CODEBA,  2016  - Com relação
aos  aglomerantes  de  origem  mineral,
assinale V para a afirmativa verdadeira e F
para a falsa.

( ) A pasta do aglomerante aéreo apresenta
a  propriedade  de  endurecer  apenas  pela
reação  com  a  água  e,  após  seu
endurecimento,  resiste  satisfatoriamente
quando submetida à ação da água.

(  )  A  pasta  do  aglomerante  hidráulico
apresenta a propriedade de endurecer por
reações  de  hidratação  ou  pela  ação
química  do  anidrido  carbônico  (CO2)
presente na atmosfera.

(  )  Os  materiais  pozolânicos  possuem
pouca ou nenhuma atividade aglomerante
e, quando finamente moídos e na presença
de  água,  fixam  o  hidróxido  de  cálcio  à
temperatura ambiente.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) F, F e V.

(B) V, F e V.

(C) V, V e F.

(D) F, V e V.

(E) F, V e F.
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5.1 GABARITO
01. E

02. C

03. A

04. B

05. C

06. E

07. C

08. D

09. A

10. A

11. D

12. B

13. B

14. E

15. B

16. D

17. A
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