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Prova Prática do Concurso Público para o cargo de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, 

CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – SOLDADOR 

 

 

INSTRUÇÕES 

1. Confira seus dados de IDENTIFICAÇÃO acima. 

2. Na 2ª Fase – Prova Prática o candidato deverá soldar pelo processo MAG e Eletrodo Revestido, 

juntas na posição horizontal e vertical ascendente, de acordo com as normas de segurança, saúde e 

higiene. 

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 (trinta e seis) pontos. 

4. O candidato que se recusar executar as etapas 1 e 2,  bem como se recusar utilizar EPIs será 

automaticamente eliminado do certame. 

5. 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. 

6. 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. 

7. O tempo total para a execução da prova será de 50 (cinquenta) minutos. 

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

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

orientações do Examinador. 

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

os candidatos participantes da 2ª Fase – Prova Prática. 

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

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

13. O candidato poderá solicitar cópia de seu caderno de prova nos dias 09 (nove) e 10 (dez) de maio 

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.  

14. Os candidatos serão devidamente identificados antes do início da execução da prova.  

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

certame. 

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

e equipamentos utilizados na realização da prova. 

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

18. O exemplar em branco do caderno de questões da 2ª FASE – PROVA PRÁTICA estará disponível 

no site: www.bauru.sp.gov.br a partir do dia 09/05/2019.  

19. Os Critérios de Avaliação serão publicados no dia 09/05/2019 e o Resultado no dia 23/05/2019 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 – SOLDADOR 

 

ETAPA 1 – Soldagem por Eletrodo Revestido na posição 3F – Vertical Ascendente 

O candidato deve realizar uma soldagem por Eletrodo Revestido na posição vertical ascendente, 

utilizando os equipamentos necessários, seguindo as orientações do Desenho 1  e  do  procedimento 

descrito e utilizando todos os EPI’s. 

Pontuação: 30 

Tempo de execução: 25 minutos 

Desenho 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamentos: 

 Máquina de soldagem Eletrodo Revestido 

 Consumíveis de soldagem, picadeira e escova de aço 

 Metal base 

 EPI’s : Máscara de Soldador, luva de Raspa de couro, avental com mangote de raspa de 

couro, touca de soldador, perneira, óculos de segurança transparente, protetor auricular. 

Procedimento: 

 Colocar todos os EPI’s; 

 Selecionar o metal base para a soldagem conforme o desenho; 

 Selecionar o eletrodo AWS E6013, diâmetro 2,5mm para a soldagem; 

 Executar a montagem e soldagem em apenas um lado da peça conforme desenho 1; 

 Fazer a limpeza das escórias, fumaças e respingos.  
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QUESITOS – ETAPA 1 

O candidato deve realizar uma soldagem por Eletrodo Revestido na posição 

vertical ascendente, utilizando os equipamentos necessários, seguindo as 

orientações do Desenho 1  e  do  procedimento descrito e utilizando todos os 

EPI’s. Tempo de execução: 25 minutos 

Pontuação 

30,00  

DESCRIÇÃO DA FALTA  

1. Não executou a peça na posição e processo correto (vertical). - 2,00 (   ) 

2. A junta apresenta depressão em forma de entalhe na margem do cordão de 

solda. 

- 3,00 (   ) 

3. A junta não está completamente fundida. - 3,00  (   ) 

4. A junta apresenta porosidades. - 2,00  (   ) 

5. A junta não está limpa conforme procedimento. - 2,00 (   ) 

6. A junta não está soldada conforme a simbologia representada no item 6 do 

desenho 1  (+2mm – 0mm). 

- 3,00  (   ) 

7.  A junta apresenta abertura de arco elétrico acidental.  - 3,00  (   ) 

8. O candidato não terminou dentro do prazo estabelecido. - 3,00  (   ) 

9. O candidato não montou a peça conforme o desenho 1. - 3,00 (   ) 

10. O candidato não seguiu o procedimento em relação ao uso dos EPI’s de 

forma espontânea. 

- 3,00 (   ) 

11. O candidato não utilizou o consumível E6013 descrito no procedimento. - 3,00 (   ) 

Pontuação   

 

Tempo  

 

 

Observações 

 

 

 

Avaliador 
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ETAPA 2 – Soldagem por MAG posição 2F – Horizontal. 

O candidato deve realizar a soldagem por processo MAG na posição horizontal, utilizando os 

equipamentos necessários, seguindo as orientações do desenho 2 e do procedimento descrito e 

utilizando todos os EPI’s. 

Pontuação: 30 

Tempo de execução: 25 minutos 

 

Desenho 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamentos: 

 Máquina de soldagem MAG 

 Consumíveis de soldagem, picadeira e escova de aço 

 Fluxômetro de bocal 

 Metal base 

 EPI’s: Máscara de Soldador, luva de Raspa de couro, avental com mangote de raspa de couro, 

touca de soldador, perneira, óculos de segurança transparente, protetor auricular. 

Procedimento: 

 Colocar  todos os EPI’s; 

 Selecionar o metal base para a soldagem conforme o desenho; 

 Regular a vazão de gás de 10 a 12l/min utilizando fluxômetro de bocal; 

 Executar a montagem e soldagem em apenas um lado da peça conforme desenho; 

 Fazer a limpeza das escórias, fumaças e respingos.  
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QUESITOS – ETAPA 2 

O candidato deve realizar a soldagem por processo MAG na posição horizontal, 

utilizando os equipamentos necessários, seguindo as orientações do desenho 2 e do 

procedimento descrito e utilizando todos os EPI’s.  

Tempo de execução: 25 minutos 

Pontuação 

30,00 

pontos 

DESCRIÇÃO DA FALTA 

1. Não executou a peça na posição e processo corretos conforme procedimento da 

etapa 2. 

- 2,00 (   ) 

2. A junta apresenta depressão em forma de entalhe na margem do cordão de solda. - 3,00 (   ) 

3. A junta não está completamente fundida (apresenta descontinuidade). - 3,00 (   ) 

4. A junta apresenta porosidades. - 2,00 (   ) 

5. A junta não está limpa conforme procedimento da etapa 2. - 2,00 (   ) 

6. A junta não está soldada conforme a simbologia representada no desenho 2 , item 6  

(+2mm – 0mm). 

- 3,00 (   ) 

7. A junta apresenta abertura de arco elétrico acidental. - 3,00 (   ) 

8. O candidato não terminou dentro do prazo estabelecido. - 3,00 (   ) 

9. O candidato não montou a peça conforme o desenho 2. - 3,00 (   ) 

10. O candidato não seguiu o procedimento em relação ao uso dos EPI’s de forma 

espontânea. 

- 3,00 (   ) 

11. O candidato não regulou a vazão do gás de proteção conforme procedimento. - 3,00 (   ) 

Pontuação  

 

 

Tempo  

 

 

Observações 

 

 

 

Avaliador 
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PONTUAÇÃO TOTAL 

 

ETAPA 1  

 

 

 

ETAPA 2 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

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

utilizei os equipamentos necessários para a execução das atividades propostas. 

 

 

DATA: 06/05/2019       

      

ASSINATURA DO CANDIDATO:_____________________________________________ 

 


