
CARGO: TÉCNICO EM ESTRADAS 

PROVA PRÁTICA 

ESPELHO 

 

1ª ATIVIDADE – PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS (25 pontos) 

Nesta atividade, o candidato deverá proceder as operações preliminares segundo 

a norma NBR 6457:2016 da ABNT para uma amostra de solo areno-argiloso “Amostra 

A” com dimensões dos grãos maiores inferiores a 5 mm: 

 Remover manualmente: conchas, raízes, gravetos etc.; 

 Destorroar a amostra representativa no almofariz, evitando-se a quebra de 

grãos, em seguida, deve se homogeneizar a amostra.  

 Passar o material seco no repartidor de amostras (quarteador) ou realiza-se o 

quarteamento manual para reduzir a quantidade de material até obter-se uma 

amostra representativa em quantidade suficiente para a realização dos 

ensaios. 

 

Para os ensaios de granulometria, limites de consistência e compactação, deve-se 

passar o material, preliminarmente, pelas seguintes peneiras: 

Tabela 1 - Quantidades mínimas para os ensaios 

Ensaio Abertura das peneiras (mm) 

Granulometria 76,00 

Limites de consistência 0,42 

Compactação 4,80 

 

As quantidades mínimas para cada ensaio devem ser quantificadas segundo a 

Tabela 2. 

Tabela 2 - Quantidades mínimas para os ensaios 

Ensaio 
Dimensões dos grãos 

maiores (mm) 
Quantidade mínima (g) 

Granulometria < 5 1000 

Limites de consistência 0,42 200 

Compactação <4,8 3000 



2ª ATIVIDADE – DETERMINAÇÃO DA UMIDADE DE UM SOLO ATRAVES DE UM UMIDIMETRO 

TIPO SPEEDY (25 pontos) 

A amostra “B” a ser utilizada neste ensaio será um solo areno-argiloso com 

dimensões dos grãos maiores inferiores a 5 mm. 

O candidato deverá seguir os seguintes procedimentos:  

 Pesar a amostra e coloca-se na câmara do aparelho “Speedy”. A quantidade 

de amostra a ser utilizada depende da umidade suposta, conforme a tabela 

abaixo: 

 
Tabela 3 - Quantidade de amostra em função da suposta umidade. 

Umidade Suposta (%) Peso da amostra (g) 

11 12 

22 6 

44 3 

 

 Introduzir a amostra na câmara do aparelho, juntamente com uma esfera de 

aço e a(s) ampola(s) de carbureto de cálcio evitando-se a quebra; 

 Fechar a câmara e agitar repetidas vezes até a quebra das ampolas. Quando 

elas se quebram o manômetro assinala um aumento de pressão; 

 Anotar o valor da umidade fornecido pelo equipamento na folha resposta; 

 Abrir vagarosamente o aparelho para descarregar o gás. Em seguida abrir 

completamente o aparelho e limpá-lo a seco. 

 Descartar o material adequadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3ª ATIVIDADE – ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO (25 pontos) 

O candidato deverá proceder segundo as recomendações da norma ABNT NBR 

7181:2016. 

O candidato deverá seguir os seguintes procedimentos:  

1) Procedimento preliminar: 

 Inicialmente pesa-se o material da amostra C. 

 Tira-se a umidade do solo através do método da estufa, pesando uma capsula vazia 

(tara) e o peso da capsula + solo úmido. 

 Anotar os resultados no anexo 1. 

 

2) Peneiramento grosso 

 Passar o material da amostra C na peneira Nº 10 (2,0 mm); 

 O material que ficar retido na peneira deverá ser lavado na própria peneira. Desta 

forma será retirado todo material fino aderente aos grãos do material retido; 

 Transferir o material retido e lavado para uma cápsula numerada e levar à estufa 

(à temperatura de 105 °C a 110 °C) para secagem, por um período de 12 horas; 

 Como não existe tempo hábil para secagem durante a avaliação, deve-se proceder 

o peneiramento grosso com a amostra C-1. Peneirar o material seco nas peneiras 

de 50 mm, 38 mm, 25 mm, 19 mm, 9,5 mm, 4,8 mm e 2,0 mm de diâmetro.   

 Pesar as frações do material retidas em cada peneira.  

 Anotar os resultados no anexo 1. 

 

3) Peneiramento fino 

 Do material que passa na peneira de Nº 10 (2,0 mm) retira-se cerca de 70 g.; 

 Lavar o material na peneira 200 (0,075mm), empregando-se água potável à baixa 

pressão. 

 O material retido na peneira é transferido para uma cápsula e seco na estufa à 
temperatura de 105 °C a 110 °C; 

 Partir deste procedimento, o candidato utilizará a amostra C-2 para o 

peneiramento do material seco.  

 Após a vibração, pesaras proporções retidas em cada peneira. 

 Anotar os dados no anexo 1 

4) Descartar os materiais adequadamente. 



4ª ATIVIDADE – ENSAIO DE COMPACTAÇÂO (25 pontos) 

Para este procedimento, será utilizado a amostra arenosa “D”, previamente seca 

ao ar na umidade higroscópica. Os procedimentos devem seguir a norma ABNT NBR 

7182:2016. 

O candidato deverá seguir os seguintes procedimentos:  

 Verificar se a amostra D fornecida passa integralmente pela peneira de abertura 
de 4,8 mm. 

 Pesar cerca de 3000 g da amostra do solo numa bandeja circular.  
 Na bandeja metálica, com auxílio da proveta, adicionar água destilada, 

gradativamente e revolvendo continuamente o material, de forma a se obter teor 
de umidade em torno de 5 % abaixo da umidade ótima presumível. 

 Após completa homogeneização do material, proceder à sua compactação, 
atendo-se utilizando o soquete pequeno e cilindro pequeno, para 3 camadas, com 
26 golpes em cada camada. 

 Os golpes do soquete devem ser aplicados perpendicularmente, certificando-se de 
que o soquete deslize na haste em queda livre, distribuídos uniformemente sobre 
a superfície de cada camada, sendo que as alturas das camadas compactadas 
devem resultar aproximadamente iguais. 

 Após a compactação da última camada, retirar o cilindro complementar depois de 
escarificar o material em contato com a sua parede, com auxílio de espátula. Deve 
haver um excesso de no máximo 10 mm de solo compactado acima do molde que 
deve ser removido e rasado com auxílio de régua biselada. Feito isso, remover o 
molde cilíndrico de sua base e, no caso do cilindro pequeno, rasar também a outra 
face. 

 Pesar o conjunto, com resolução de 1 g, e, por subtração da massa do molde 
cilíndrico, obter a massa úmida do solo compactado (Mu). 

 Com auxílio do extrator, retirar o corpo de prova do molde e do seu centro, e tomar 
uma amostra para determinação da umidade (w), de acordo com a ABNT NBR 
6457. 

 Destorroar o material, com auxílio da desempenadeira e da espátula, até que passe 
integralmente na peneira de 4,8 mm ou na de 19 mm, respectivamente, conforme 
a amostra, após preparada, tenha ou não passado integralmente na peneira de 4,8 
mm. 

 Anotar os resultados no Anexo 2 
 Descartar o material adequadamente 

 


