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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR A PROVA 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Confira atentamente seu Número de Controle transcrito acima. 
1.2. Verifique se o Caderno de Provas contém 04 (quatro) itens de avaliação, valendo até 100 (cem) 

pontos. Se este estiver incompleto ou apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que sejam tomadas as 
devidas providências. 

1.3. A prova terá duração de uma hora, já incluído o tempo destinado ao preenchimento das folhas de resposta. 
1.4. Não é permitido fazer perguntas durante a prova. 
1.5. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio. 
1.6. Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua folha de respostas. 

 
2. CUIDADOS AO RESPONDER A FOLHA DE RESPOSTAS 

2.1. A folha de respostas não poderá ser substituída por erro do candidato. 
2.2. As respostas devem estar de forma legível. 
2.3. Ao terminar a prova, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas respectiva 

de cada questão. 
2.4. Serão considerados, no julgamento desta Prova Prática, dentre outros, os seguintes aspectos: 

2.4.1. domínio do conteúdo; 
2.4.2. execução de procedimentos; 
2.4.3. uso do material; 
2.4.4. habilidade no manuseio de equipamentos. 

 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
I -  A Prova Prática, o espelho e a imagem da Folha de Resposta do candidato para fins de recurso, estarão disponíveis no site do Concurso, até o quinto dia 

útil imediatamente posterior à divulgação da pontuação obtida pelo candidato na referida prova. 
II -  Outras informações relativas ao concurso estão disponíveis no endereço eletrônico: https://www.ufc-concursos.com.br/.  

 

 



 
 

QUESTÃO 1 
 

 
O Ensaio de granulometria (ABNT NBR NM 248:2003) é um ensaio frequente na caracterização de 

agregados graúdos e miúdos. Por esse ensaio é possível caracterizar a distribuição dos grãos dos 

agregados, além de obter o Diâmetro Máximo do agregado e do Módulo de Finura, que são informações 

essenciais para o desenvolvimento de dosagens de concretos e argamassas. Considerando, ABNT NBR 

NM 248:2003, descreva os procedimentos técnicos laboratoriais necessários para a realização da 

caracterização granulométrica de uma amostra de agregado miúdo, incluindo deste a etapa de preparação 

da amostra, equipamentos necessários e determinação das massas retidas nas peneiras. 

 
 
 
 

 
 

QUESTÃO 2 
 

 
A Tabela 01 apresenta os resultados obtidos a partir do ensaio de granulometria (ABNT NBR NM 

248:2003) de uma amostra de areia utilizada para a produção de concreto em obra. Com base nos dados 

apresentados de massa retida, preencha a tabela 01 com os resultados dos valores das massas retidas, em 

porcentagem (para o ensaio a e b), e Massa retida acumulada (%), calcular a dimensão máxima 

característica e o módulo de finura da areia. 

 
Tabela 01 -Resultados do ensaio de granulometria (ABNT NBR NM 248:2003) de uma amostra de areia. 

Composição granulométrica - NBR NM 248:2003 - Areia 

Abertura                
da malha               

das peneiras                  
(mm) 

a) massa inicial seca (g) = 300.0 
Massa retida 

Variações           
(± 4%) 

Massa 
retida 
média           
(%) 

Massa retida 
acumulada           

(%) 

b) massa inicial seca (g) = 300.0 

Massa retida (g) Massa retida (%) 

Ensaio a Ensaio b Ensaio a Ensaio b 

9,5 0 0           

6,3 0 0           

4,75 3,1 2,5           

2,36 14,4 13,1           

1,18 15,2 18,6           

0,6 29,3 30,5           

0,3 70,7 71,4           

0,15 88,7 89,6           

Fundo 78,4 74,3           

Massa total Σ (g)               

 
Diâmetro máximo: 

Módulo de Finura: 
 
 



 
 

QUESTÃO 3 
 

 
Com o objetivo de avaliar as propriedades geométricas, físicas e mecânicas exigíveis no recebimento de 

blocos cerâmicos para alvenaria estrutural e de vedação a serem utilizados em obras de alvenaria de 

vedação, foi empregada a NBR 15270: 2005 – Componentes cerâmicos. Considerando a NBR 15270: 

2005, foi realizada a determinação da espessura das paredes externas e septos dos blocos cerâmicos D1, 

D2 e D3, onde M1, M2, M3 e M4 são as medidas em mm,conforme os resultados apresentados nas 

Tabelas 02 e 03.Explique o procedimento de ensaio da NBR 15270:2005 para a determinação da 

espessura das paredes externas e septos dos blocos. 

 
Tabela 3:  Medidas individuais das paredes externas e dos septos. 

ESPESSURA DAS PAREDES E SEPTOS 

PAREDES EXTERNAS (mm) SEPTOS (mm) 

CP/Medida M1 M2 M3 Menor medida CP/Medida M1 M2 M3 M4 Menor medida 

D1 6,91 7,42 6,18 6,18 D1 5,58 5,73 6,83 6,79 5,58 

D2 5,63 6,42 6,14 5,63 D2 5,32 5,4 5,99 6,48 5,32 

D3 7,62 7,58 7,68 7,58 D3 6,38 7,06 6,49 6,57 6,38 
 
 

Tabela 4: Resultados obtidos a partir das medidas individuais obtidas. 

RESULTADOS 

MÉDIA (mm) DESVIO PADRÃO COEF.VARIAÇÃO 

Paredes externas 6,842 0,2878666667 4,21% 

Séptos 6,218 0,4371837574 7,03% 

 
 
 
 
 

 
 

QUESTÃO 4 
 

 
A norma NBR 13279:2005 estabelece o método para determinação da resistência à tração na flexão e da 
resistência à compressão de argamassas para assentamento e revestimento de paredes e tetos, no estado 
endurecido. Considerando o método de ensaio da resistência à tração na flexão e o estado da amostra 
prismática de argamassa após a realização do ensaio de tração, explique quais procedimentos para a 
execução do ensaio, e se pela análise da amostra, a ruptura do corpo de prova foi conforme o esperado. 
 


