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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

CRITÉRIOS DA PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO 

DE AGENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA – SERRALHEIRO -

EDITAL Nº 17/2017 - (PROVA REALIZADA EM  08/02/2018) 

ETAPA 1 – Cortes de tubos metálicos e barras de ferro 

Pontuação: 10 pontos 

Tempo de Execução: 7 minutos 

 

QUESITOS PONTUAÇÃO 

Realizar o corte de 02 (dois) tubos metálicos (metalon) no tamanho de 

200 mm e cortar 02 (duas) barras de ferro redondo no tamanho de 150 

mm. O candidato deve se atentar as normas de segurança e evitar o 

desperdício de material na realização da tarefa. 

10 pontos  

DESCRIÇÃO DA FALTA 

1. Realizou corte parcial dos materiais. - 3 pontos  

2. Não demonstrou habilidade técnica no uso das ferramentas. - 2 pontos  

3. Não utilizou equipamento de proteção. - 1 ponto  

4. Não utilizou ferramenta para fixação dos materiais durante tarefa de 

corte. 

- 1 ponto 

5. O material ficou com rebarba no acabamento. - 1 ponto 

6. O material ficou maior/menor que o solicitado. - 1 ponto 

7. Ao realizar o corte de material não evitou o desperdício do mesmo. - 1 ponto 

5. Não conseguiu realizar o corte dos materiais dentro do tempo 

proposto (excedeu o tempo) e/ou não realizou o corte dos materiais. 

Eliminatório 

 

 

ETAPA 2 – Executar a junção de tubos e barras 

 

Pontuação: 20 pontos 

Tempo de Execução: 7 minutos 

                                      

QUESITOS PONTUAÇÃO  

Executar as junções (soldas) dos tubos e barras de ferro cortados na 

etapa anterior. As junções dos tubos devem ser de topo e as junções 

das barras deverão ficar paralelas. O cordão de solda nas barras de 

ferro redondo deve ser igual ao comprimento do material. O 

20 pontos 
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candidato deve se atentar as normas de segurança na realização da 

tarefa. 

DESCRIÇÃO DA FALTA 

1. Não realizou a regulagem da máquina de solda. - 8 pontos  

2. As junções dos tubos não ficaram retas. - 2 pontos 

3. As junções das barras não ficaram de paralelas. - 2 pontos  

4. Realizou a solda, mas o eletrodo ficou fixo por mais de uma vez 

na peça. 

- 2 pontos  

5. Realizou a tarefa sem proteger o rosto com a máscara de solda. - 1 ponto 

6. Esqueceu-se de conectar o cabo terra da máquina de solda na 

estrutura. 

- 1 ponto 

7. Realizou a tarefa sem uso de EPI. - 1 ponto 

8. O material ficou com acabamento comprometido devido furos e 

porosidade. 

- 1 ponto 

9. Não realizou a retirada da escoria da solda. - 1 ponto 

10. Não organizou o local de trabalho após o término da tarefa. - 1 ponto  

11. Não executou as junções dos tubos e barras de ferro dentro do 

tempo definido e não utilizou ferramentas de forma correta e não 

utilizar equipamento de segurança e/ou não conseguiu realizar 

completar a tarefa. 

Eliminatório 

 

ETAPA 3 - Selecionar as ferramentas e executar a construção de um suporte 

Pontuação: 30 pontos 

Tempo de Execução: 21 minutos  

 

QUESITOS PONTUAÇÃO 

 Executar a construção de um suporte quadrado de 100 cm², de 

forma que a base do suporte fique alinhada sem desnível e validar o 

conhecimento das ferramentas. É importante a atenção em relação 

ao acabamento de solda e alinhamento da peça. O candidato deve se 

atentar as normas de segurança na realização da tarefa. 

30 pontos  

DESCRIÇÃO DA FALTA 

1. A medida das laterais do suporte não ficou igual (simétrica). - 7 pontos  

2. O suporte não ficou reto. - 5 pontos  
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3. O ângulo na junção das laterais do suporte ficou fora de esquadro. - 4 pontos  

4. A máquina de solda não foi regulada para solda do suporte. - 3 pontos 

5. O material ficou com acabamento comprometido devido furos e 

porosidade. 

- 3 pontos 

6. A solda do suporte ficou com escoria. - 2 pontos 

7. Realizou a tarefa sem uso de EPI. - 3 pontos 

8. Realizou a tarefa com tempo entre 21 a 30 minutos. - 2 pontos  

9. Não organizou o local de trabalho após o término da tarefa.  - 1 ponto 

10. Não selecionou as ferramentas adequadas e /ou não completou a 

tarefa e/ou ultrapassou 30 minutos para construção do suporte.  

Eliminatório 

 

Bauru/SP, 10 de fevereiro de 2018 

A Comissão  

 

 

 

 

 

 


