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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 
 

 
Questão 1: Construção de uma composteira escala laboratorial 

 
Enunciado: A compostagem é uma metodologia que atende ao disposto na Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (Lei nº 12.305), de 2 de agosto de 2010. Entender a estrutura de um sistema de compostagem é 
determinante para a eficiência do processo, seja em leiras ou em sistemas compactos. Faça um desenho 
experimental de um sistema de compostagem teórico, simulando uma experiência laboratorial didática 
para a qual tivesse à disposição os materiais abaixo listados. Justifique o que achar necessário. 
 
Materiais: 
Garrafas PET 
Elástico amarelo 
Brita grossa 
Poda de arvore triturada 
Cascas de melancia, tomate “passado”, berinjela “velha”, bagaço de limões 
Aparas de folhas A4 
Gordura de carne crua 
Água 
Pá de jardinagem 
Tela de mosquiteiro 

 
 
 
 
 

 
 

QUESTÃO 2 
 

 
Questão 2: Germinação de sementes  

Enunciado: Os Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs) são instrumentos determinantes 
no controle ambiental. Independentemente da técnica usada, não há como se abster do conhecimento 
sobre as sementes, as quais principiam a sucessão, possibilitando o restabelecimento da biodiversidade 
local. Descreva o procedimento de semeadura em tubos de ensaio de 2 sementes de moringa - Moringa 
oleífera (imagem abaixo), já higienizadas, retiradas de uma amostra de 20 sementes, quebrando 
previamente a barreira tegumentar somente de uma, sendo a outra formadora do sistema controle. 

 
 
 
 
 



 
 

QUESTÃO 3 
 

 
Questão 3: Análise de pH de amostra de água 

 
Enunciado: Seja para caracterização ou para monitoramento ambiental, o pH da água é indicador 
essencial, que ao ser interpretado pode ajudar a desvendar crimes ambientais, assim como subsidiar 
decisões de gestão ambiental. Analise o pH da amostra de água disponibilizado e indique em que tipo de 
faixa de pH se encontra, dentro da escala de pH. 
 
Materiais: 
2 beckers de 100ml 
500 mL de amostra de água 
100ml de água destilada 
pHmetro 
Papel toalha 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUESTÃO 4 
 

 
 

Questão 4: Quarteamento manual de solos 
 

Enunciado: Dentre as técnicas de amostragem de materiais sólidos, o quarteamento objetiva a 
diminuição de massa da amostra inicial, não perdendo sua representatividade. Pode ser executada tanto 
manualmente quanto através de equipamentos específicos. A amostragem de solos, geralmente, utiliza-o. 
Descreva os procedimentos práticos para a obtenção de cerca de 200g de amostra final representativa, 
partindo de 800g de solos diferentes no total. 
 


