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Número de Controle:   
 
 

 
 
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 
 

 
1ª ATIVIDADE – PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS (25 pontos) 

 Para a Amostra “A”de solo deformada secar ao ar, proceder a preparação da amostra de acordo 

com a norma ABNT NBR 6457:2016, incluindo a separação das quantidades mínimas para os seguintes 

ensaios: 

Ensaio de granulometria com sedimentação 

Ensaio de limites de consistência 

Ensaio de compactação Proctor normal para o cilindro pequeno. 

 

Anotar as quantidades mínimas separadas para os ensaios a seguir: 

Quantidade de solo separado para o ensaio de granulometria com sedimentação (g): _________ 

Quantidade de solo separado para o ensaio de limites de consistência (g): __________ 

Quantidade de solo separado para o ensaio compactação Proctor normal para cilindro pequeno (g):______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUESTÃO 2 
 

 
2ª ATIVIDADE – DETERMINAÇÃO DA UMIDADE DE UM SOLO ATRAVÉS DE UM 

UMIDIMETRO TIPO SPEEDY (25 pontos) 

Avaliar a umidade da Amostra“B” de solo, utilizando um umidímetro tipo speedy. 

Anotar o valor da umidade fornecido pelo equipamento: 

Umidade (%): ___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

QUESTÃO 3 
 

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

Proceder o ensaio de granulometria por peneiramento com a Amostra “C” fornecida para a atividade e de 

acordo com a norma ABNT NBR 7181:2016. 

Para o peneiramento grosso, o procedimento de separação das partículas será realizado em uma 

subamostra C-1, com diâmetro superior a 2,00 mm, previamente seca em estufa com temperatura de 105 

°C. 

Para o peneiramento fino, o procedimento de separação das partículas será realizado em uma subamostra 

C-2, com diâmetro superior a 0,075 mm, previamente seca em estufa com temperatura de 105 °C. Anotar 

os resultados na Tabela abaixo. 
 

OBS: Não esqueça de passar as respostas desta questão para a Folha de Respostas. 
 

 

GRANULOMETRIA 

 

AMOSTRA: ______________                   DATA: _______________      

UMIDADE DO SOLO CARACACTERISTICAS DA AMOSTRA 
Cápsula Nº  Peso total da amostra seca ao ar (g)  
Peso bruto úmido (g)  Peso total da amostra seca (g)  
Peso bruto seco (g)    
Peso da cápsula (g)    
Peso da água (g)    
Peso do solo seco (g)    
Umidade (%)    

QUANTIDADES RETIDAS 
SOLO GRAÚDO SOLO FINO(Após sedimentação) 

Peneiras(mm) Peso retido(g) Peneiras(mm) Peso retido(g) 

    
    
    
    
    
    
    
    

 

Observações:             

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



 
 

 
 

QUESTÃO 4 
 

 
4ª ATIVIDADE – ENSAIO DE COMPACTAÇÂO (25 pontos) 

Para a Amostra “D” de solo seca ao ar (com umidade higroscópica), realize o procedimento do ensaio de 

compactação, segundo a norma ABNT NBR 7182:2016, com a energia Proctor normal, para o primeiro 

ponto contendo a umidade de, aproximadamente, 5% abaixo da umidade ótima presumível.  

Utilizar neste procedimento um soquete pequeno e um cilindro pequeno.  

Determinar o peso específico úmido e retirar uma amostra para determinação de umidade. 

Anotar os dados do ensaio na Tabela abaixo.  

Calcular o peso específico úmido da amostra e anotar a seguir: 

 (kN/m³): ___________ 

Após o procedimento para o primeiro ponto, deixar o solo preparado na bandeja para o segundo ponto. 

 

OBS: Não esqueça de passar as respostas desta questão para a Folha de Respostas. 

 

COMPACTAÇÃO DE SOLOS 

VCILINDRO = ________cm3            PCILINDRO = _______g   

PCILINDRO + CORPO DE PROVA      

Ph (Peso úmido do solo) (g)      

Nº da Cápsula      

Peso da cápsula (g)      

Peso bruto úmido (g)      

Observações: 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 


