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Prova Prática do Concurso Público para o cargo de ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO 

CIVIL/INFRAESTRUTURA – PINTOR DE OBRAS 

 

 

INSTRUÇÕES 

1. Confira seus dados de IDENTIFICAÇÃO acima. 

2. A 2ª Fase – Prova Prática consistirá na identificação, manuseio e uso de ferramentas, materiais e 

equipamentos utilizados nas atividades inerentes ao cargo levando em consideração o tipo de obra e 

o local onde o serviço será executado, envolvendo: procedimentos de escolha das tintas e vernizes, 

quantificação de material, identificação e resolução de problemas em superfície a ser pintada, tipos 

de texturização em paredes, serviços específicos como pintura de portas, janelas, armários e rodapés 

e uso de EPI’s, demonstrando domínio e habilidade. 

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 25 (vinte e cinco) minutos (Etapa 1 + Etapa 2). 

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 22 (vinte e dois) e 23 (vinte e 

três) de outubro de 2019, das 8h às 11h e das 13h às 17h, mediante solicitação escrita 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 22/10/2019.  

19. Os Critérios de Avaliação serão publicados no dia 22/10/2019 e o Resultado no dia 14/11/2019 no 

Diário Oficial de Bauru. 

 

http://www.bauru.sp.gov.br/
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Prova Prática do Concurso Público para o cargo de ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO 

CIVIL/INFRAESTRUTURA – PINTOR DE OBRAS 

 

ETAPA 1 – REALIZAÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIE DE ALVENARIA SIMULADO 

EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA.  

Pontuação: 36,00 pontos. 

 

Baseado na figura 1 abaixo, você deverá executar uma preparação para pintura na superfície 

apresentada sendo avaliado segundo os critérios apresentados.  

Figura 1 

2

4
0

 

Observações: 

Esta superfície deverá ser preparada para pintura de acordo com as recomendações da 

apostila Via Rápido, material que lhe foi recomendado para estudo durante este processo.  

Também deverá partir do princípio que esta superfície a ser pintada, representa uma parede 

em alvenaria com reboco novo, mas que já pode receber a pintura ou o preparo como está sendo 

pedido nesta tarefa.  

Este reboco foi executado em argamassa industrializada e o preparo da mesma foi feita de 

acordo a recomendação do fabricante, ou seja, não apresenta material desagregando.  

Baseado nestas informações observe com atenção o material a ser utilizado. 
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Recomendações para entrega da Etapa 1: 

 

1. Conforme a figura 1, você está recebendo uma superfície de 40 cm X 40 cm, deve ter o cuidado 

de deixar sem pintura nos 4 lados da superfície, uma borda de 2 cm. 

2. Aplicar fita crepe para que o produto aplicado não ultrapasse o limite de aplicação do produto. 

3. Proteger o local onde será manuseado e aplicado o produto, com lona plástica que está 

disponibilizada.  

4. Lixar a superfície com a lixa recomendada para este tipo de atividade. 

5. Limpar a superfície para receber a pintura. 

6. Aplicar o material específico para esta situação. 

7. Lavar o rolo que foi utilizado e bandeja durante o processo de pintura. 

8. Lavar o pincel que foi utilizado durante o processo de pintura. 

9. Limpar o local onde foi realizado o trabalho. 

10. Utilizar EPIs durante o processo (luva de látex, óculos e calçado). 

11. O material que você está recebendo, está diluída de acordo com as recomendações do fabricante. 

Porém você deve responder à questão que pergunta qual a porcentagem desta diluição, e para 

responder esta pergunta você deverá procurar estas informações no rótulo do produto que está 

sendo utilizado. 

12. Descartar os resíduos de materiais em local adequado.  

13. Devolver as ferramentas em locais corretos ou sinalizados para sua guarda.  
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ETAPA 2 – QUESTÕES REFERENTES À PINTURA EM SUPERFÍCIE DE ALVENARIA E 

METÁLICA.  

Pontuação: 24,00 pontos. 

Responda às questões abaixo relacionadas às atividades desenvolvidas: 

1. O texto que apresenta a atividade prática desenvolvida diz que a superfície é um emboço 

novo, porém que já pode receber pintura. Qual a idade deste reboco?  

Assinale a alternativa correta: 

 

A. 30 dias 

B. 7 dias  

C. 14 dias 

D. 3 dias 

 

2.  Estamos partindo do princípio que a superfície que está recebendo a pintura, é uma superfície 

de alvenaria com reboco novo, sendo assim, qual a lixa deve ser utilizada para preparo desta 

superfície? Assinale a alternativa correta: 

 

A. Grana 180 ou 100 

B. Grana 80 ou 150 

C. Grana 50 ou 150 

D. Grana 220 ou 280 

 

3. Qual a porcentagem de água pode ser acrescentada para diluição do material utilizado de 

acordo a recomendação do fabricante? Escreva a resposta nas linhas abaixo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. A preparação de uma superfície metálica usada e que já se encontra corroída pela ferrugem, 

exige que o pintor deva raspar a superfície com escova de aço, em algumas áreas lixar com 

lixa para ferro n° 50, limpar os resíduos de ferrugens utilizando uma trincha seca e em 

seguida aplicar uma demão de fundo para ferro à base de água. Estas etapas de procedimentos 

tem a finalidade de? Responda (F) para Falso e (V) para Verdadeiro: 

A. Eliminar os materiais que pode continuar promovendo a corrosão na superfície. (    ) 

B. Prolongar a vida útil da superfície a ser pintada. (    ) 

C. Promover um bom resultado final na superfície. (    ) 

D. Nenhuma dessas etapas é necessária, pois só a tinta dá conta de promover todos esses 

benefícios. (    )  
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      AVALIAÇÃO  

Item Descrição dos Critérios Pontos Pontos Obtidos 

1 Aplicou o produto deixando a borda de 2cm. 3  

2 Aplicou fita crepe para que o produto aplicado não ultrapasse o 

limite de aplicação do produto. 
3  

3 Protegeu o local com lona plástica disponibilizada. 3  

4 Lixou a superficie com a lixa recomendada. 3  

5 Limpou a superficie a ser pintada. 3  

6 Aplicou o material correto para a situação apresentada. 3  

7 Lavou o rolo que foi utilizado e bandeja durante o processo de 

pintura. 3  

8 Lavou o pincel que foi utilizado durante o processo de pintura. 3  

9 Limpou o local onde foi realizado o trabalho. 3  

10 Utilizou EPIs durante o processo (luva de látex, óculos e 

máscara). 
3  

11 Descartou os materiais nos locais adequados. 3  

12 Devolveu as ferramentas nos locais corretos ou sinalizados para 

sua guarda. 
3  

13 Respondeu a questão 1 corretamente. 3  

14 Respondeu a questão 2 corretamente. 3  

15 Respondeu a questão 3 corretamente. 3  

16 Respondeu a questão 4 - alternativa A corretamente. 3  

17 Respondeu à questão 4 - alternativa B corretamente. 3  

18 Respondeu à questão 4 - alternativa C corretamente. 3  

19 Respondeu à questão 4 - alternativa D corretamente. 3  

20 Realizou as atividades dentro do tempo proposto. 3  

Total de Pontos 60  
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Observação: 

 

 

Assinatura do (a) examinador (a): 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 

Item Produto 

1 Rolo de lã -  pequeno – 10 cm 

2 Pincel 1” 

3 Bandeja para pintura 

4 Espátula de aço 

5 Escova de aço 

6 Desempenadeira de aço 

7 Trena de ou metro articulado 

8 Estilete (para apontar os Lápis) ou apontador 

9 Lápis  

10 Fita crepe - 18mm X 50m ou 10x50 

11 Lixa grana 100 

12 Lixa grana 80 

13 Lixa grana 120 

14 Lixa grana 150 

15 Lona plástica para proteger superfícies e móveis 

16 Pano limpo 

17 Luvas (LÁTEX) para proteção das mãos 
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18 Óculos de proteção  

19 Máscara simples 

20 Balde 

21 Compensado  naval de 10mm, para confecção de 44 placas de 40cm X 40cm 

22 Fundo preparador e Selador 

 

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: 20/10/2019       

      
ASSINATURA DO  

CANDIDATO:____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


