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    Prova Prática do Concurso Público para o cargo de Técnico Em Manutenção, Conservação e 

Transporte – TORNEIRO MECÂNICO  

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES 

1. Confira seus dados de IDENTIFICAÇÃO acima. 

2. A 2ª Fase – Prova Prática consistirá na execução de uma peça prova em torno mecânico em que o 

candidato deverá ser capaz de ler e interpretar um desenho técnico, selecionar e preparar as 

ferramentas necessárias para execução da prova, além de ter domínio sobre os instrumentos de 

medição necessários para obter as dimensões descritas no projeto. A peça prova conterá as seguintes 

operações: tornear superfície cilíndrica externa, facear, furar no torno e tornear superfície cônica. 

3. A 2ª Fase – Prova Prática, valendo 60 (sessenta) pontos, possui caráter eliminatório e 

classificatório. Para ser aprovado o candidato deverá obter, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de 

acerto, ou seja, 36,00 (trinta e seis) pontos. 

4. Para a execução da 2ª Fase – Prova Prática serão disponibilizados e informados neste Caderno de 

Prova, os materiais e equipamentos necessários para a realização da mesma. 

5. A execução da 2ª Fase – Prova Prática não pode ser repetida, exceto nos casos que a Comissão 

Examinadora reconhecer, expressamente, a ocorrência de falhas técnicas em sua aplicação, falhas essa 

as quais o candidato não tenha dado causa e que efetivamente tenha prejudicado o seu desempenho. 

6. O tempo total para a execução da prova será de 30 (trinta) minutos. 

7. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova mediante autorização do fiscal. 

8. Para a correta execução da 2ª Fase – Prova Prática siga as instruções contidas na mesma e as 

orientações do Examinador. 

9. Em caso de anulação de algum critério de avaliação sua respectiva pontuação será atribuída a todos os 

candidatos participantes da 2ª Fase – Prova Prática. 

10. Durante a execução da avaliação não será permitida a utilização de nenhum dispositivo eletrônico. 

11. O Caderno de Prova deverá ser devidamente assinado ao término da mesma.   

12. O candidato poderá solicitar cópia de seu Caderno de Prova nos dias 26 (vinte e seis) e 27 (vinte e 

sete) de fevereiro de 2019, das 8h às 11h e das 13h às 17h, mediante solicitação escrita e protocolada 

na Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Recursos Humanos, localizada na Praça 

das Cerejeiras, n° 01-59, Vila Noemy, Bauru/SP.  

13. Os candidatos não poderão comunicar-se com os demais candidatos, sob pena de exclusão do 

certame. 

14. Ficam os candidatos cientificados que são inteiramente responsáveis pelo manuseio das ferramentas e 

equipamentos utilizados na realização da prova. 

15. A Prova Prática poderá ser filmada e gravada pela Coordenação do Concurso. 

16. O exemplar em branco do caderno de questões da 2ª FASE – PROVA PRÁTICA e os critérios de 

avaliação, estarão disponíveis no site: www.bauru.sp.gov.br a partir do dia 26/02/2019.  

17. O resultado da 2ª FASE – PROVA PRÁTICA será disponibilizado a partir do dia 23/03/2019 no 

Diário Oficial de Bauru. 

 

 

http://www.bauru.sp.gov.br/
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Prova Prática do Concurso Público para o cargo de Técnico em Manutenção, Conservação e 

Transporte – TORNEIRO MECÂNICO 

O candidato deve executar uma peça prova em torno mecânico sendo capaz de ler e 

interpretar um desenho técnico, selecionar e preparar as ferramentas necessárias para execução da 

prova, além de ter domínio sobre os instrumentos de medição necessários para obter as dimensões 

descritas no projeto.  

A peça prova conterá as seguintes operações: tornear superfície cilíndrica externa, facear, 

furar no torno e tornear superfície cônica. 

 

Pontuação: 60 pontos  

Tempo de Execução: 30 minutos  

 

Ferramentas: 

1 ferramenta de vídea para torneamento externo; 

1 broca centro A 3,15 x 8mm; 

1 mandril para furar; 

1 ponta giratória para torno; 

Chaves de serviço de torno. 

 

Instrumentos: 

1 paquímetro 150 mm- resolução 0,02 ou 0,05 

 

EPIs: 

- Óculos de proteção individual 

- Rede para cabelo (se necessário) 

 

Orientações:  

 

1. O candidato deve reconhecer o torno mecânico e identificar os materiais/ferramentas e 

instrumentos acompanhados pelo Examinador.  

 

2. O candidato deve colocar os EPIs disponibilizados  que são o óculos de proteção individual e a 

rede de cabelo, se necessário. 

 

3. O candidato deve executar uma peça em torno mecânico conforme a figura 1 apresentada em aço 

ABNT 1010/1020, utilizando os materiais/ferramentas e instrumentos disponibilizados. 

 

4. Tempo de Execução: 30 minutos.  

O tempo da execução da prova será controlado por um cronômetro. 

 

5. Ao terminar o tempo o candidato será informado e/ou Ao terminar a execução da peça prova - o 

candidato deverá retirar os EPIs e colocar sobre a bancada de suporte sinalizando que terminou a 

prova. 

 

6. Os números em negrito de 1 a 10, indicados na figura 1, estão identificados na tabela de critérios 

como referência (REF) para indicação das medidas. 

 

7.  A peça deverá estar com a geometria conforme a figura 1 apresentada.  

7.1) Para cada item faltante (como diâmetros e comprimentos, por exemplo) será descontado 

10% do item “não conforme”.  
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7.2) Caso existam itens a mais do que o apresentado na figura 1 (marcas, amassados, entradas de 

ferramenta, etc.) também será descontado 10% de cada ocorrência.  

7.3) Se a quantidade de “não conformidade” gerar uma nota negativa, o candidato será 

automaticamente excluído do certame.  

7.4) Também serão avaliadas as medidas indicadas em cada critério e somado ao valor total da 

conformidade. 

 

Critérios de Avaliação 

Item Pontuação 

Diâmetro Externo 22,00 

Comprimento 20,00 

Furo 5,00 

Cone 5,00 

Conformidade com o desenho 8,00 

 

Figura 1 

 
 
 

DATA: 24/02/2019     

ASSINATURA DO CANDIDATO:_____________________________________ 

 

 



 

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – TORNEIRO MECÂNICO – Edital nº 27/2018 

  5 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

ITENS DESCRIÇÃO DOS ITENS REF. MEDIDA NOMINAL PONTOS 
PONTOS 
OBTIDOS 

  

1 DIÂMETROS   

1.1 DIÂMETRO EXTERNO 1 Ø 24 ± 0,15 5   

1.2 DIÂMETRO EXTERNO 2 Ø 27 ± 0,1 5   

1.3 DIÂMETRO EXTERNO 3 Ø 30 ± 0,2 5   

1.4 DIÂMETRO EXTERNO 4 Ø 16 ± 0,05 7   

2 COMPRIMENTOS   

2.1 COMPRIMENTO REBAIXO 5 15 ± 0,1 5   

2.2 COMPRIMENTO REBAIXO 6 25 ± 0,2 5   

2.3 COMPRIMENTO TOTAL 7  84 ± 0,3 5   

2.4 COMPRIMENTO REBAIXO 8 15 ± 0,1 5   

3 FUROS   

3.1 
FURO DE CENTRO CONFORME 

DESENHO 
10 A 3,15 X 6,7 5   

4 CONES   

4.1 CONE CONFORME DESENHO 9 ÂNGULO DE 28° ± 1 5   

5 CONFORMIDADE   

5.1 
CONFORMIDADE DO PRODUTO 

FINAL COM A FIGURA 
PROPOSTA 

  

ACERTAR A 
CONFORMIDADE EM 

100% - CADA ITEM NÃO 
CONFORME, DIMINUIR 
10% DA PONTUAÇÃO 

8   

Obs sobre a 
“não 

conformidade”: 
 

TOTAL PONTOS     60   

  TEMPO 
  

  
 30 

minutos 
  

 

Declaro que estou ciente que os critérios foram avaliados de acordo com a prova realizada e que utilizei os 

equipamentos/materiais necessários para a execução das atividades propostas. 

 

DATA: 24/02/2019.     

ASSINATURA DO CANDIDATO:_____________________________________ 

ASSINATURA DO AVALIADOR:_____________________________________ 


