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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

CRITÉRIOS DA PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO 

DE AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – 

AJUDANTE GERAL – EDITAL 04/2015 (Prova realizada em 26 de agosto de 2015) 

 

 

ETAPA 1. O objetivo da tarefa é carregar manualmente um saco de cimento de 50 kg por 

aproximadamente 10 metros, colocá-lo no carrinho de mão e transportá-lo por 

aproximadamente 30 metros. 

Pontuação: 15 pontos 

Tempo de Execução: 3 minutos 

Equipamento:  

 Carrinho de mão (pedreiro).  

 Material necessário: 

 Saco de cimento 50 kg. 

Procedimento: 

 Retirar o saco de cimento de 50 kg do pallet; 

 Carregar manualmente por aproximadamente 10 metros; 

 Colocar no carrinho de mão; 

 Utilizando o carrinho de mão transportar por aproximadamente 30 metros. 

 

QUESITOS 

 PONTUAÇÃO 

Carregar manualmente e transportar o saco de cimento no carrinho 

de mão dentro do tempo e/ou distância definidos demonstrando 

habilidade. 

15 pontos  

DESCRIÇÃO DA FALTA 

1. Derrubar o saco de cimento ao carregar manualmente.  - 5 pontos  

2. Derrubar o saco de cimento de cima do carrinho de mão. - 5 pontos  

3. Tropeçar com o saco de cimento/carrinho de mão. - 2 pontos  

4. Parar no meio do trajeto com o saco de cimento/carrinho de mão, 

dando continuidade.  

- 3 pontos  

5. Não conseguir carregar manualmente / transportar o saco de 

cimento no carrinho de mão dentro do tempo e/ou distância 

definidos. Não completar a tarefa.  

Eliminatório  
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ETAPA 2. O objetivo da tarefa é executar a manutenção/troca da lâmpada em uma luminária 

utilizando equipamento de segurança e guardar as ferramentas ao finalizar. 

 

Pontuação: 10 pontos 

Tempo de Execução: 4 minutos                                 

Equipamento:  

 Escada de abrir tipo tesoura de 6 degraus; 

 Chave de fenda.  

 Material necessário:  

 Luminária externa para lâmpada fluorescente 40 w ou 32 w; 

 Soquete para lâmpada fluorescente; 

 Fio rígido 1,5 mm²; 

 Lâmpada fluorescente 40 w ou 32 w.  

Procedimento: 

 Posicionar a escada; 

 Remover a lâmpada existente na luminária; 

 Colocar a lâmpada nova na luminária; 

 Guardar as ferramentas.  

 

QUESITOS 

 PONTUAÇÃO 

 Efetuar a manutenção/troca da lâmpada dentro do tempo definido, 

utilizando ferramentas de forma correta, demonstrando ser ágil, 

seguro e organizado.   

10 pontos  

DESCRIÇÃO DA FALTA 

1. Quebrar lâmpadas/quebrar soquete. - 2 pontos  

2. Utilizar a escada demonstrando insegurança. (parando no 

percurso, verbalizando expressões de medo, etc.)  

- 3 pontos  

3. Derrubar ferramentas.  - 2 pontos  

4. Não guardar ferramentas utilizadas no local indicado. - 1 ponto 

5. Não descartar corretamente a lâmpada retirada da luminária. - 1 ponto  

6. Não utilizar equipamento de segurança no uso das ferramentas. - 1 ponto  

7. Não efetuar a manutenção/troca da lâmpada dentro do tempo 

definido, não utilizar ferramentas de forma correta, não utilizar 

Eliminatório  
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equipamento de segurança. Não completar a tarefa.  

 

ETAPA 3. O objetivo da tarefa é selecionar a ferramenta adequada, executar a roçada rente 

ao chão de aproximadamente 1m², dentro do tempo proposto, utilizando equipamento de 

segurança. 

Pontuação: 15 pontos 

Tempo de Execução: 6 minutos                                   

Equipamento:  

 Pá com cabo 

 Enxada com cabo 

 Cavadeira 

 Enxadão com cabo 

 Serrote 20” 

Procedimento: 

 Roçar rente ao chão área de aproximadamente 1 m².  

 

QUESITOS 

 PONTUAÇÃO 

 Efetuar a seleção da ferramenta adequada e executar a roçada rente 

ao chão dentro do tempo definido, utilizando ferramenta de forma 

correta, com agilidade e segurança.   

15 pontos  

DESCRIÇÃO DA FALTA 

1. Não selecionar a ferramenta adequada.  - 4 pontos  

2. Não roçar rente ao chão. - 7 pontos  

3. Não utilizar equipamento de segurança. - 4 pontos  

4. Não conseguir selecionar a ferramenta adequada, não executar a 

roçada dentro do tempo definido e não utilizar equipamento de 

segurança. 

Eliminatório 

 

ETAPA 4. O objetivo da tarefa é selecionar a ferramenta adequada, executar a instalação e 

remoção de um mourão numa profundidade mínima de 50 cm, com equipamento de 

segurança, dentro do tempo proposto. 

Pontuação: 20 pontos 

Tempo de Execução: 7 minutos                                    

Equipamento:  

 Pá com cabo 
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 Enxada com cabo 

 Cavadeira 

 Enxadão com cabo 

 Serrote 20” 

  Trena 

Procedimento:  

 Abrir o buraco de no mínimo 50 cm de profundidade; 

  Instalar o mourão; 

 Remover o mourão. 

 

QUESITOS 

 PONTUAÇÃO 

 Efetuar a seleção da ferramenta adequada e executar a instalação e 

remoção de um mourão dentro do tempo definido, utilizando 

ferramenta de forma correta e demonstrando habilidade. 

20 pontos  

DESCRIÇÃO DA FALTA 

1. Não selecionar a ferramenta adequada. - 6 pontos  

2. Instalar o mourão, mas não remover. - 8 pontos  

3. Instalar o mourão numa profundidade inferior à estabelecida.  - 4 pontos  

4. Não utilizar equipamento de segurança. - 2 pontos  

5. Não selecionar a ferramenta adequada, não executar a instalação 

e remoção de um mourão dentro do tempo definido e não utilizar 

equipamento de segurança. Não completar a tarefa. 

Eliminatório  

 

Bauru/SP, 26 de agosto de 2015. 

A Comissão. 

 


