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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO 

PARA O CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 

TRANSPORTE – BORRACHEIRO - EDITAL 16/2018 (Prova realizada em 21 de 

fevereiro de 2019) 

 

ETAPA 1 – Remoção e instalação de roda dianteira de um veículo pesado podendo ser 

máquina ou caminhão. 

 

QUESITOS – ETAPA 1 

Realizar a remoção e instalação de um pneu de caminhão utilizando as 

ferramentas necessárias e respeitando os procedimentos de segurança, 

dentro do tempo previsto. 

PONTUAÇÃO 

15,0 pontos 

DESCRIÇÃO DA FALTA 

1. Não calçar o veículo. -1,5 pontos  

2. Não colocar o cavalete. -2,0 pontos  

3. Derrubar a roda. -1,5 pontos  

4. Não torquear a roda. -1,5 pontos  

5. Não realizar a tarefa no tempo previamente estipulado. -1,5 pontos  

6. Não executar alguma operação de risco à sua segurança e/ou das 

pessoas que estão ao seu redor. 

-1,5 pontos  

7. Não trabalhar em posição ergonomicamente correta. -1,5 pontos  

8. Não propor ou não usar alavancas maiores afim de não fazer muito 

esforço. 

-1,5 pontos  

9. Não demonstrar habilidade na remoção e instalação da roda. -2,5 pontos  

10. Não realizar a remoção e instalação de um pneu de caminhão 

utilizando as ferramentas necessárias e respeitando os procedimentos de 

segurança, dentro do tempo previsto. Não completar a tarefa. 

-15,0 pontos  

 

ETAPA 2: Desmontagem e montagem de um pneu radial de um veículo de passeio. 

  

QUESITOS – ETAPA 2 

Realizar a desmontagem e montagem de um pneu de um veículo leve PONTUAÇÃO 
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utilizando os equipamentos e as ferramentas necessárias e respeitando os 

procedimentos de segurança. 

15,0 pontos 

DESCRIÇÃO DA FALTA 

1. Não demonstrar conhecimento e habilidade com o equipamento de 

desmontagem e montagem de pneu 

- 5,0 pontos  

2. Não lubrificar o talão. - 2,5 pontos  

3. Danificar levemente o talão do pneu (soltou pedaços, mas, o pneu ainda 

encheu). 

- 4,0 pontos  

4. Não calibrar o pneu. - 2,5 pontos  

5. Não usar óculos no momento da calibração do pneu. -1,0 ponto  

6. Danificar o talão do pneu a ponto de não segurar pressão ou nem encher. - 15,0 pontos  

7. Não realizar a desmontagem e montagem de um pneu de um veículo 

leve utilizando os equipamentos e as ferramentas necessárias e respeitando 

os procedimentos de segurança. Não completar a tarefa. 

- 15,0 pontos  

 

ETAPA 3: Conferir ângulos do sistema de suspensão e, se necessário, corrigir com 

equipamento de alinhamento (Balanceadora Local marca NA Solution e Alinhador digital 

marca CEMB).  

 

QUESITOS – ETAPA 3 

 PONTUAÇÃO 

Conferir os três ângulos principais que compõe a suspensão dianteira e 

ajustar a convergência que estará fora em um dos lados. 

15,0 pontos 

DESCRIÇÃO DA FALTA 

1. Não fazer a compensação de rodas corretamente. -3,0 pontos  

2. Não conferir o câmber. -2,0 pontos  

3. Não conferir a convergência. -2,0 pontos  

4. Não perceber que a convergência está fora das especificações do 

fabricante. 
-2,0 pontos  

5. Não ajustar a convergência. -2,0 pontos  

6. Não conferir o Cáster. -2,0 pontos  
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7. Não terminar no tempo previamente estipulado. -2,0 pontos  

8. Não conseguir conferir corretamente nenhum dos ângulos, nem 

ajustar a convergência. 
-15,0 pontos  

 

ETAPA 4: Reparar furos em câmaras de ar e/ou pneus radiais.  

O objetivo da tarefa é localizar e consertar, se necessário, possíveis furos em uma câmara de 

ar. 

QUESITOS – ETAPA 4 

Realizar o conserto de um furo presente na câmara de ar. 

 

PONTUAÇÃO 

15,0 pontos 

DESCRIÇÃO DA FALTA 

1. Não encher a câmara para a localização do furo. 
-1,5 pontos  

2. Não localizar o furo (manualmente ou mergulhando na água). -1,5 pontos  

3. Não utilizar óculos de proteção para realizar o esmerilhamento da 

câmara de ar. 
-1,0 ponto  

4. Não esmerilhar a região ao redor do furo a fim de melhorar a 

aderência com a cola. 
-1,5 pontos  

5. Não aplicar cola na região correta. -1,5 pontos  

6. Não fechar o tubo de cola. -1,5 pontos  

7. Não prensar corretamente o “manchão”. -2 pontos  

8. Não conhecer o tempo de cura da cola. -1,5 pontos  

9. Não encher novamente a câmara a fim de conferir se o vazamento 

havia resolvido. 
-1,5 pontos  

10.  Não mergulhar a câmara na água para verificar se o vazamento 

havia sanado. 
-1,5 pontos  

11.  O conserto efetuado vazou, ou seja, não foi solucionado o 

problema. 
-15,0 pontos  

 

Bauru/SP, 23 de fevereiro de 2019. 

A Comissão 


