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Escola Secundária Alfredo da Silva 
      Ensino Básico – 6º Ano 

Disciplina de Educação Tecnológica – Materiais e Técnicas (4) - Cerâmica / 6ºB 
____________________________________________________________________________ 

ARGILA 

• A argila é uma rocha proveniente da erosão das matérias rochosas primitivas. 

• As argilas brancas são caulinas. As argilas cinzentas, negras, amarelas e avermelhadas 

são chamadas de barro. 

• A argila é um material plástico e facilmente moldável, propriedade que permite a esta 

matéria-prima ser base da indústria cerâmica. 

 

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS DA ARGILA 

 
 
CERÂMICA 
A cerâmica (do grego κέραμος — "argila") é a actividade de produção de artefactos a 
partir de argilas, que se torna muito plástica e fácil de moldar quando humedecida. 
 
Após submetida a uma secagem lenta à sombra para retirar a maior parte da água, a 
peça moldada é submetida a altas temperaturas que lhe atribuem rigidez e resistência 
mediante a fusão de certos componentes da massa, fixando os esmaltes das 
superfícies. A cerâmica pode ser uma actividade artística, em que são produzidos 
artefactos com valor estético, ou uma actividade industrial, através da qual são 
produzidos artefactos com valor utilitário. 
 
As principais matérias-primas cerâmicas são o Feldspato (particularmente os 
potássicos), a sílica e a argila. Além destes três principais componentes, as cerâmicas 
podem apresentar aditivos para o incremento de seu processamento ou de suas 
propriedades finais. 
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CARACTERÍSTICAS DA CERÂMICA 
 

 
 

TIPOS DE CERÂMICA 
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CERÂMICA NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
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Questionário 
1. O que entende por argila? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
2. De que cor são as argilas caulinas? _______________________________________________ 
3. Qual o nome que tomam as argilas amarelas? _____________________________________ 
4. O barro é uma argila? Que cores pode tomar? _____________________________________ 
5. Quais as características principais que levam a que a argila seja o material a usar no fabrico de 
material cerâmico? 
_____________________________________________________________________________ 
6. A argila é um material artificial ou natural? E a cerâmica? ____________________________ 
7. Quando adicionamos mais água à argila ela fica mais ou menos viscosa? E quando fica mais viscosa é 
mais fácil ou difícil de separar as partículas que a constituem? 
_____________________________________________________________________________ 
8. Diz-se que a argila é muito plástica. O que quer isso dizer? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
9. Quando deixamos um pedaço de argila secar: 

a) ele fica maior porque se contrai      � 

b) ele fica menor porque se contrai      � 

c) ele fica menor porque se retrai      � 
10. A argila é tixotrópica? Que quer isso dizer? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
11. Podemos trabalhar a argila usando água do mar? Porquê? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
12. O que entende por cerâmica? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
13. A cerâmica usa a argila ou a argila usa a cerâmica? 
_____________________________________________________________________________ 
14. Explique em traços gerais como se fabrica uma peça de cerâmica. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
15. Quais as principais matérias-primas que entram na composição da cerâmica? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
16. Quais as principais características da cerâmica? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
17. Quando se diz que a cerâmica é resistente, isso quer dizer que 

a) a sua resistência à passagem da corrente eléctrica é elevada   � 

b) a sua resistência à transmissão do calor é elevada    � 

c) a sua resistência à passagem da corrente eléctrica é baixa   � 

d) a sua resistência ao calor e à corrosão é elevada    � 
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18. A cerâmica é material bom isolante da corrente eléctrica ou bom condutor da corrente eléctrica? 
_____________________________________________________________________ 
19. Que tipos de materiais cerâmicos conhece? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
20. Faça a ligação 

 

Porcelana 

 

Faiança 

 

Grés ou Arcósea 

 

Terracota 

 

Louça de Barro 

21. Indique 6 tipos de materiais cerâmicos que sejam utilizados na construção civil. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
22. Dos seis materiais que indicou na alínea anterior, quais são os porosos? 
_____________________________________________________________________________ 
23. Faça a ligação 

Tipo de Material Utilização 

Tijolo Refractário Cobertura de Edifícios 

Tijolo Corrente Fabrico de Mosaicos 

Tijoleira Revestimento de Fornos 

Telha Enchimento de Pavimentos 

Grés Construção de Paredes 

 
 


