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Cargo – Nível Fundamental:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

CONCURSO PÚBLICO
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CADERNO DE QUESTÕES

1. Este Caderno de 
Aplicação da Prova Prática

2. Assine neste Caderno de 
CNH etc.). 

3. Depois de autorizada a abertura do Caderno de Questões, verifique se contém 
Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal, ao Avaliador ou ao Coordenador de Aplicação 
da Prova Prática.

4. A prova valerá de 0 (zero) a 8
Esse tempo inclui a 

5. A correção da prova será efetuada exclusivamente pela folha resposta.

6. As questões deverão 
preta. O uso de lápis será permitido apenas no rascunho.

7. O conteúdo do rascunho não será computado como nota para efeito de avaliação.

8. Não será permitida qualquer espécie de consul

9. Ao terminar a prova, comunique imediatamente ao Coordenador de Aplicação da Prova Prática 
para que seja efetuado o registro do tempo total de sua Prova Prática e das imagens da montagem 
da questão 2. 

 

Critérios de Avaliação:
e habilidade/desenvoltura para resolução dos problemas propostos

 

Atribuição de Pontuação:

Questão 1: Máximo de 30 (trinta) pontos, correspondentes à identificação das

Questão 2: Máximo de 30 (trinta) pontos, sendo atribuídos:

• 30 (trinta) pontos para a montagem integralmente correta (montagens executadas 

exatamente conforme o esquema indicado); 

• 20 (vinte) pontos para montagem com apenas um erro;

• 10 (dez) pontos 

• 0 (zero) ponto

Tempo de Execução da Prova:
candidato para executar instalações hidráulicas. O tempo máximo de execução da 
(questões 1 e 2) será de 40 (quarenta) minutos. A pontuação no critério “tempo de execução da prova” 
será atribuída de acordo com os intervalos abaixo relacionados:

• 0min a 9min59seg.................... 20 pontos

• 10min00seg a 19min59seg.......

• 20min00seg a 29min59seg....... 10 pontos

• 30min00seg a 40min00seg......... 0 ponto

Caso sejam registrados mais de dois erros na 

critério “tempo de execução d

 
 

 

Prova Prática  
ENCANADOR  

Fundamental: 

Estado de Alagoas 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

CONCURSO PÚBLICO 

de identificação (RG, CNH etc.): Assinatura do(a) candidato(a): 

CADERNO DE QUESTÕES 

INSTRUÇÕES GERAIS Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo 
Aplicação da Prova Prática. 

neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, 

Depois de autorizada a abertura do Caderno de Questões, verifique se contém 
Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal, ao Avaliador ou ao Coordenador de Aplicação 

va Prática. 

A prova valerá de 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos, com duração máxima de 
inclui a transcrição das respostas definitivas. 

A correção da prova será efetuada exclusivamente pela folha resposta.

As questões deverão ser respondidas utilizando-se caneta esferográfica com tinta na cor azul ou 
preta. O uso de lápis será permitido apenas no rascunho. 

O conteúdo do rascunho não será computado como nota para efeito de avaliação.

Não será permitida qualquer espécie de consulta, principalmente entre candidatos.

Ao terminar a prova, comunique imediatamente ao Coordenador de Aplicação da Prova Prática 
para que seja efetuado o registro do tempo total de sua Prova Prática e das imagens da montagem 

 

valiação: Conhecimentos técnicos, apresentação dos resultados das atividades propostas 
e habilidade/desenvoltura para resolução dos problemas propostos.  

Atribuição de Pontuação: 

Máximo de 30 (trinta) pontos, correspondentes à identificação das

Máximo de 30 (trinta) pontos, sendo atribuídos: 

(trinta) pontos para a montagem integralmente correta (montagens executadas 

exatamente conforme o esquema indicado);  

(vinte) pontos para montagem com apenas um erro; 

(dez) pontos para montagem com dois erros; 

(zero) pontos para montagem com mais de dois erros. 

Tempo de Execução da Prova: O tempo de execução da prova avalia habilidade e desenvoltura do 
candidato para executar instalações hidráulicas. O tempo máximo de execução da 
(questões 1 e 2) será de 40 (quarenta) minutos. A pontuação no critério “tempo de execução da prova” 
será atribuída de acordo com os intervalos abaixo relacionados: 

0min a 9min59seg.................... 20 pontos 

10min00seg a 19min59seg....... 15 pontos 

20min00seg a 29min59seg....... 10 pontos 

30min00seg a 40min00seg......... 0 pontos 

Caso sejam registrados mais de dois erros na montagem da Questão 2, será atribuída pontuação zero ao 

critério “tempo de execução da prova”.     

 
 

Polegar direito 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 

Você confia no resultado! 

somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Coordenador de 

o número do seu documento de identificação (RG, 

Depois de autorizada a abertura do Caderno de Questões, verifique se contém 2 (duas) Questões. 
Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal, ao Avaliador ou ao Coordenador de Aplicação 

) pontos, com duração máxima de 40 (quarenta) minutos. 

A correção da prova será efetuada exclusivamente pela folha resposta. 

se caneta esferográfica com tinta na cor azul ou 

O conteúdo do rascunho não será computado como nota para efeito de avaliação. 

ta, principalmente entre candidatos. 

Ao terminar a prova, comunique imediatamente ao Coordenador de Aplicação da Prova Prática 
para que seja efetuado o registro do tempo total de sua Prova Prática e das imagens da montagem 

Conhecimentos técnicos, apresentação dos resultados das atividades propostas 

Máximo de 30 (trinta) pontos, correspondentes à identificação das peças. 

(trinta) pontos para a montagem integralmente correta (montagens executadas 

O tempo de execução da prova avalia habilidade e desenvoltura do 
candidato para executar instalações hidráulicas. O tempo máximo de execução da prova prática 
(questões 1 e 2) será de 40 (quarenta) minutos. A pontuação no critério “tempo de execução da prova” 

Questão 2, será atribuída pontuação zero ao 

          Boa Prova! 
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QUESTÃO 1 – Leitura de projeto e identificação de peças, equipa mentos e materiais

A figura abaixo representa a instalação de um 
peças (tubos e conexões) utilizadas neste sistema. Identifi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Você confia no Resultado! 

Prova Prática Tipo 2  

PROVA PRÁTICA 

Leitura de projeto e identificação de peças, equipa mentos e materiais  

A figura abaixo representa a instalação de um sistema de recalque de pequeno porte. Os balões enumerados de 1 a 20 
peças (tubos e conexões) utilizadas neste sistema. Identifique e marque no quadro o tipo de peça correspondente. 

18 – MAI – 2014 
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Os balões enumerados de 1 a 20 indicam as 
que e marque no quadro o tipo de peça correspondente.  
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TIPO DE PEÇAS 

A - Adaptador (solda x rosca) 

B - Adaptador para tubo de PEAD 

C - Colar de tomada 

D - Conjunto motor-bomba 

E - Curva 45
o
 

F - Curva 90
o
 

G - Descarga de fundo 

H - Flange 

I - Joelho de 45
o
 

J - Joelho de 90
o
 

K - Junção 

L - Luva 

M - Nipel 

N - Redução concêntrica 

O - Redução excêntrica 

P - Registro de globo (ou esfera)  

Q - Registro de Pressão 

R - Te 

S - Torneira de despejo longo 

T - Tubo de PVC ½" ou ¾” (trecho) 

U - Tubo PEAD (trecho) 

V - Turbina hidráulica 

W - União 

X - Válvula de pé com crivo 

Y - Válvula de retenção 

Z - Ventosa 

 

 

 

 

 

    
Você confia no Resultado! 

Prova Prática Tipo 2  

Rascunho da Questão 1  

 

PEÇAS UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

 

 

 

18 – MAI – 2014 

3 

PEÇAS UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO 
13 14 15 16 17 18 19 20 
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QUESTÃO 2 – Montagem hidráulica  

A figura abaixo apresenta uma instalação hidráulica que possui um ponto alto onde 
necessidade de uma estrutura hidráulica para drenagem do ar.

A partir do esquema apresentado, faça a montagem hidráulica utilizando as peças (tubos e conexões) fornecidas, considerando q

1) Trata-se de uma situação hipotética de instalação hidráulica, mas que representa uma sit
2) Não será realizada a colagem das peças (tubos e conexões). Será utilizada apenas força manual

a montagem. A vaselina, neste caso, será usada em substituição à cola;
3) Os tubos fornecidos já estão no comprimento de

cortes; 
4) A montagem será considerada correta se estiver

ligações em suas extremidades; 
5) O material fornecido dispõe de todos os elementos necessários para a execução da montagem, sendo os trechos 1, 2 e 3 com 

10 cm e o trecho 4 com 15 cm. Todo o material possui diâmetros compatíveis.

 

 

 

 

  

    
Você confia no Resultado! 

Prova Prática Tipo 2  

A figura abaixo apresenta uma instalação hidráulica que possui um ponto alto onde pode ocorrer acúmulo de a
drenagem do ar. 

A partir do esquema apresentado, faça a montagem hidráulica utilizando as peças (tubos e conexões) fornecidas, considerando q

se de uma situação hipotética de instalação hidráulica, mas que representa uma situação real;
a colagem das peças (tubos e conexões). Será utilizada apenas força manual

a montagem. A vaselina, neste caso, será usada em substituição à cola; 
Os tubos fornecidos já estão no comprimento de montagem, conforme esquema apresentado, não sendo necessário fazer 

se estiver exatamente de acordo com o esquema apresentado e pronta para receber as 

O material fornecido dispõe de todos os elementos necessários para a execução da montagem, sendo os trechos 1, 2 e 3 com 
10 cm e o trecho 4 com 15 cm. Todo o material possui diâmetros compatíveis. 

3 

4 

2 1 
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pode ocorrer acúmulo de ar. Neste ponto, há 

 
A partir do esquema apresentado, faça a montagem hidráulica utilizando as peças (tubos e conexões) fornecidas, considerando que:  

uação real;  
a colagem das peças (tubos e conexões). Será utilizada apenas força manual, com o auxílio de vaselina para 

montagem, conforme esquema apresentado, não sendo necessário fazer 

apresentado e pronta para receber as 

O material fornecido dispõe de todos os elementos necessários para a execução da montagem, sendo os trechos 1, 2 e 3 com 
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Você confia no Resultado! 
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