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Prova Prática do Concurso Público para o cargo de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, 

CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – BORRACHEIRO 

 

 

INSTRUÇÕES 

1. Confira seus dados de IDENTIFICAÇÃO acima. 

2. A 2ª Fase – Prova Prática consistirá na demonstração de habilidade no uso de ferramentas e 

equipamentos referentes à remoção e instalação de rodas de veículos leves e pesados (incluindo 

máquinas de construção), reparos em pneus e câmaras de ar, alinhamento e balanceamento em 

um veículo leve, utilizando os EPI’s pertinentes à função de borracheiro. 

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 qualquer uma das etapas, 1, 2, 3 e 4, 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 01 (uma) hora. 

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 25 (vinte e cinco) e 26 

(vinte e seis) de fevereiro de 2019, das 8h às 11h e das 13h às 17h, mediante solicitação 

escrita e protocolada 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 23/02/2019.  

19. Os Critérios de Avaliação serão publicados no dia 23/02/2019 e o Resultado no dia 28/03/2019 

no Diário Oficial de Bauru. 

http://www.bauru.sp.gov.br/
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

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

caminhão 

 

O objetivo da tarefa é realizar a remoção e instalação de um pneu de caminhão utilizando as 

ferramentas necessárias e respeitando os procedimentos de segurança. 

  

Equipamentos disponíveis: 

 Macaco garrafa 

 Cavaletes 

 Calços 

 Chave de roda 

 Alavancas 

 Macaco para roda 

 Torquímetro 

Material necessário: 

 Caminhão 

Procedimentos: 

 Calçar o veículo; 

 Soltar as porcas da roda; 

 Elevar o veículo; 

 Colocar o cavalete; 

 Remover as porcas; 

 Remover a roda; 

 Instalar a roda; 

 Instalar as porcas; 

 Remover o cavalete; 

 Abaixar o caminhão; 

 Torquear as porcas; 

 Remover os calços. 

Pontuação: 15 pontos 

Tempo de execução: 15 minutos 

 

QUESITOS – ETAPA 1 

 PONTUAÇÃO 

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

ferramentas necessárias e respeitando os procedimentos de segurança, dentro do 

tempo previsto. 

15,0 pontos 

DESCRIÇÃO DA FALTA 
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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 (   ) 

Pontuação Total  

Tempo   

Observação 

 

 

 

Avaliador 

 

 

 

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

 

O objetivo da tarefa é 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.  

 

Equipamentos:  

 Máquina de desmontagem e montagem de pneu 

 Alavanca 

 Calibrador de pneus 

 Ferramenta de válvula de pneus 

Material necessário: 
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 Conjunto roda e pneu. 

 Vaselina e pincel. 

 Óculos de segurança 

 Protetor Auricular 

Procedimentos: 

 Remover a válvula do pneu 

 Descolar o talão do pneu do aro 

 Lubrificar previamente antes da desmontagem 

 Fixar a roda no equipamento 

 Remover o pneu 

 Lubrificar novamente o talão do pneu a ser instalado 

 Instalar o pneu  

 Remover a roda do equipamento 

 Instalar o válvula do pneu. 

 Calibrar o pneu, com 30 PSI 

Pontuação: 15 pontos 

Tempo de execução: 15 minutos 

 

QUESITOS – ETAPA 2 

 PONTUAÇÃO 

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. 

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 

- 15,0 pontos (   ) 
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procedimentos de segurança. Não completar a tarefa. 

Pontuação Total  

Tempo   

Observação 

 

 

 

Avaliador 

 

 

 

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).  

 

O objetivo da tarefa é conferir os três principais ângulos que compõe a suspensão, sendo: Câmber, 

Cáster e Convergência, anotando o valor dos mesmos na folha disponibilizada, e se necessário fazer 

os ajustes utilizando equipamento específico e as ferramentas necessárias dentro dos procedimentos 

de segurança. 

 

Equipamento: 

 Alinhador digital marca CEMB  

 Ferramentas universais 

Material necessário: 

 Veículo leve 

 Macaco tipo garrafa 

 Ficha técnica do veículo a ser utilizado para informação dos ângulos padrões.  

Procedimentos: 

 Instalar as cabeças de alinhamento 

 Erguer o veículo para fazer a compensação de rodas (deixar a cabeça paralela com a roda) 

 Conferir o Câmber e, se necessário, ajustá-lo 

 Conferir convergência e, se necessário ajustar 

 Conferir Cáster. 

 

Pontuação: 15 pontos 

Tempo de execução: 15 minutos 
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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).  

 

 

Valores do fabricante 

 

 GOL G5 KOMBI 

 

Cáster - 0°17`± 30` + 0°40`± 30` 

Câmber + 4°16`± 30` 

 

+ 0°30`± 0°30 

 

Convergência 1,00 ± 1,00 mm + 2,00`± 0,88 mm 

 

 

Anote no quadro abaixo os valores do ângulos encontrados: 

 

Valores do Candidato 

 

Veículo 

 

 

Cáster 

 

 

 

Câmber 

 

 

 

Convergência 

 

 

 

 

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 -2,0 pontos (   ) 
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fabricante. 

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

6. Não conferir o Cáster. -2,0 pontos (   ) 

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 (   ) 

Pontuação Total  

Tempo   

Observação 

 

 

 

Avaliador 

 

 

 

 

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. 

 

Equipamento: 

 Prensa específica para câmaras de ar. 

 Esmeril 

Material necessário: 

 Câmaras de ar 

 Remendo específico “manchão” 

 Cola específica 

 Pincel para aplicação 

Procedimentos: 

 Encher a câmara; 

 Localizar o furo; 

 Esmerilhar a região ao redor do furo; 

 Aplicar cola; 

 Prensar o manchão; 

 Verificar o resultado do serviço. 

Pontuação: 15 pontos 

Tempo de execução: 15 minutos 
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QUESITOS – ETAPA 4 

 PONTUAÇÃO 

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

Pontuação Total  

Tempo   

Observação 

 

 

 

 

 

Avaliador 

 

 

 

 

Declaro que estou ciente que os critérios acima serão avaliados de acordo com a prova 

realizada e que utilizei os equipamentos necessários para a execução das atividades propostas. 

DATA: 21/02/ 2019             

ASSINATURA DO CANDIDATO:_____________________________________________ 


