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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no Caderno 
de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (08 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 40 (quarenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 1,00 (um) ponto cada, devendo o candidato obter no 
mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 
 

 
  

 
5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS . Evite 
deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 
 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O GABARITO  será publicado no dia 22/11/2018 e o resultado da PROVA OBJETIVA 

a partir do dia 05/01/2019 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 16, de 25/08/2018 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

  

Concurso Público para o Cargo de Técnico em Manutenção, Conservação e 

Transporte – BORRACHEIRO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) Você como borracheiro da prefeitura 

municipal de Bauru, foi enviado para 

executar uma troca de roda e pneu afim 

de liberar o veículo para voltar ao 

trabalho, a recomendação é que você 

coloque o estepe e traga o conjunto roda 

e pneu para fazer o reparo na borracharia 

municipal. Os passos abaixo estão de 

forma desordenada (fora da ordem de 

execução) e, de acordo com seu 

conhecimento e sua experiência, você 

deverá colocar esses passos na ordem 

correta e segura para a execução do 

serviço: 

Passo A 

Afrouxar os parafusos de fixação da 

roda. 

Passo B 

Colocar o veículo, se possível, em uma 

superfície plana e sem riscos de 

escorregamento. 

Passo C 

Sinalizar a via com cones e calçar o 

veículo com tocos de madeira afim de 

imobiliza-lo. 

Passo D 

Posicionar o macaco no eixo de forma 

segura e sem riscos de escorregamentos. 

Passo E 

Aplicar o torque (aperto) nos parafusos 

de fixação da roda. 

Passo F 

Baixar o veículo. 

Passo G 

Remover Cones de sinalização e calços 

de roda. 

Passo H 

Colocar o novo conjunto roda e pneu 

(estepe). 

Passo I 

Remover conjunto roda e pneu (furado). 

 

Passo J 

Efetuar um leve aperto nos parafusos de 

fixação da roda. 

Passo L 

Remover totalmente os parafusos da 

roda. 

Passo M 
Colocar o cavalete sob (embaixo) o eixo 

e manter o eixo apoiado no cavalete e no 

macaco afim de melhorar a segurança no 

trabalho. 

 

Baseado nas informações anteriores 

responda qual a ordem CORRETA dos 

passos para a substituição do conjunto 

roda e pneu: 

 

A) Sequência correta dos passos seria: B, 

C, A, D, M, L, I, H, J, F, E, G. 

B) Sequência correta dos passos seria: A, 

E, F, G, H, M, L, J, I, C, D, B. 

C) Sequência correta dos passos seria: 

A, B, C, D, E, F, G, H, O, J, L, M. 

D) Sequência correta dos passos seria: 

M, L, J, O, H, G, F, E, D, C, B, A. 

 

 

02) Como borracheiro você deve 

conhecer e manusear equipamentos 

inerentes ao cargo. Sendo assim, 

reconheça qual é o equipamento da 

figura abaixo. 
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A) Alinhador. 

B) Máquina de Desmontagem e 

Montagem de Pneus. 

C) Balanceador de Roda. 

D) Calibrador de Pneus. 

 

 

03) A calibragem dos pneus é um fator 

importantíssimo não só para a segurança 

dos ocupantes do veículo, como também 

para durabilidade do pneu. As figuras 

abaixo representam desgastes excessivos 

devido a erros na calibração. Você como 

borracheiro deve interpretar e responder 

a alternativa CORRETA (na ordem) 

conforme as figuras 1 e 2. 

 

 
 

A) 1 – Desgaste por excesso de 

calibração (pressão acima do 

especificado) e 2 - desgaste por baixa 

calibração (pressão abaixo do 

especificado). 

B) 1 – Desgaste por baixa calibração 

(pressão abaixo do especificado) e 2 – 

Desgaste por excesso de calibração 

(pressão acima do especificado). 

C) 1 – Desgaste por ângulo de Câmber 

muito acentuado e 2 – Desgaste por 

baixa calibração (pressão abaixo do 

especificado). 

D) 1 – Desgaste por convergência fora 

das especificações e 2 – Desgaste por 

ângulo de Câmber muito acentuado. 

 

 

04) Os pneus possuem uma 

especificação de profundidade mínima 

da banda de rodagem, conhecida com 

TWI, qual é essa profundidade? 

 

A) 1,0 mm. 

B) 1,6 mm. 

C) 2,0 mm. 

D) 0,5 mm. 

 

 

05) Baseado nas figuras abaixo, assinale 

a alternativa CORRETA com relação as 

características dos pneus 1 e 2 (na 

ordem) respectivamente. 

 

 
 

A) 1 - Pneu Diagonal necessita de 

câmara de ar e 2 – Pneu Radial é o que 

não necessita da utilização de câmaras 

de ar. 

B) 1 - Pneu Diagonal não necessita de 

câmara de ar e 2 – Pneu Radial que 

necessita da utilização de câmaras de ar. 

C) 1 – Pneu Radial que necessita da 

utilização de câmaras de ar e 2 Pneu 

Diagonal não necessita de câmara de ar. 

D) 1 – Pneu Radial que não necessita da 

utilização de câmaras de ar e 2 Pneu 

Diagonal necessita da utilização de 

câmara de ar. 

 

 

06) O borracheiro automotivo deve 

conhecer as partes que compõe o pneu 

utilizado em automóveis. Baseado na 

figura abaixo assinale a parte do pneu 

que está sendo representada. 

 

 
 



 

 
Cargo: Técnico em Manutenção, Conservação e Transporte – BORRACHEIRO (Edital nº 16/2018)      3 

 

A) Talão. 

B) Banda de Rodagem. 

C) Flanco. 

D) Carcaça. 

 

 

07) Um borracheiro deve saber 

identificar a nomenclatura escrita na 

lateral do pneu. Baseado na figura 

abaixo, assinale a alternativa 

CORRETA referente ao diâmetro da 

roda. 

 

 
 

A) 19,5 Polegadas. 

B) 55 cm. 

C) 87 cm. 

D) 16 Polegadas. 

 

 

08) Conforme a especificação do pneu 

agrícola abaixo, responda qual é a 

largura da banda de rodagem? 

 

 
 

A) 28 Polegadas. 

B) 10 Polegadas. 

C) 16,9 cm. 

D) 16,9 Polegadas. 

 

 

09) Baseado na especificação do pneu 

seguinte, responda qual é a sua altura? 

 

 
 

A) 55% da sua largura. 

B) 55 mm. 

C) 55 cm. 

D) 195 mm. 

 

 

10) Conforme as figuras abaixo, 

determine a quantidade de água que está 

sendo colocada nos pneus agrícolas 1 e 

2: 

 
 

A) Pneu 01 = 50% de água e Pneu 02= 

100% de água. 

B) Pneu 01 = 75% de água e Pneu 02= 

30% de água. 

C) Pneu 01 = 25% de água e Pneu 02= 

75% de água. 

D) Pneu 01 = 50% de água e Pneu 02= 

25% de água. 

 

 

11) Na figura seguinte encontramos os 

tipos de bandas de rodagem utilizadas 

em máquinas. Através do seu 

conhecimento e experiência responda 

qual o tipo de banda representada no 

pneu da Letra E? 
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A) Pneu R1. São os mais comuns em 

aplicação agrícola, adequados para a 

maioria das condições do solo. 

B) Pneu R1W. As barras são 20% mais 

altas que as do pneu R1, proporcionando 

maior durabilidade quando usados para 

rodar em estradas. 

C) Pneu R4. Pneu para aplicação 

industrial e construções leves. 

D) Pneu R2. Usado em terreno com 

lama, molhado e com pouco suporte.  

 

 

12) Para fazer o alinhamento de um 

veículo, é necessário que o alinhador 

conheça os ângulos que compõe a 

geometria do sistema de suspensão e 

direção, na maioria das suspensões 

dianteiras é possível alterar pelo menos 1 

destes ângulos, conhecido como 

convergência. Baseado na figura abaixo 

identifique o tipo de convergência na 

ordem correta (1, 2 e 3). 

 
 

A) (1) Negativo, (2) Neutro e (3) 

Positivo. 

B) (1) Positivo, (2) Negativo e (3) 

Neutro. 

C) (1) Negativo, (2) Positivo e (3) 

Neutro. 

D) (1) Neutro, (2) Negativo e (3) 

Positivo. 

 

 

13) Na execução da correção de um 

ângulo de convergência fora das 

especificações do fabricante de um 

veículo leve (carro), qual o componente 

deve ser solto afim de executar essa 

correção? 

*Nota: o veículo já está posicionado na 

valeta de alinhamento. 

 

A) Soltar os parafusos da roda. 

B) Soltar a coluna de direção. 

C) Soltar a contraporca de fixação do 

terminal de direção com o braço 

oscilante. 

D) Soltar porca do cubo dianteiro. 

 

 

14) Quando um pneu sofre uma 

perfuração na região do flanco, o 

fabricante do pneu sugere a substituição 

do mesmo. No entanto, é comum o 

borracheiro sugerir uma solução de 

menor custo, bem como avisar o cliente 

dos possíveis riscos. Qual o 

procedimento geralmente executado 

pelas borracharias? 

 

A) Execução de reparo a frio. 

B) Aplicação de “manchão” com cola na 

região do furo. 

C) Instalar uma câmara de ar. 

D) Executar um procedimento de 

vulcanização na região do flanco. 

 

 

15) Para a realização das atividades o 

Borracheiro deve utilizar os EPI’s, 

assinale qual das alternativas representa 

um EPI. 

 

A) Exaustor de gases. 

B) Grade de Proteção para calibragem de 

pneus. 
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C) Tênis. 

D) Óculos de Proteção. 

 

MATEMÁTICA 

 

16) Calcule e a simplifique, até sua 

forma mais simples, a expressão 

numérica 
  √     

  √ 
. Adote A=3 e B=4.   

 

A)      √  

B)      √  

C)     √  

D)     √  
 

 

17) Nos itens abaixo marque C para as 

afirmativas Certas, E para as Erradas e 

depois assinale a alternativa que 

apresente a sequência CORRETA:  

 

(   ) O número 17 é um número primo. 

( ) O máximo divisor comum dos 

números 16 e 24 é o número 8. 

(   ) 35% de 20 é igual a 6. 

 

A) C – C – C  

B) E – C – E  

C) C – C – E  

D) C – E – E 
 

 

 

18) Um borracheiro resolve solicitar um 

leilão ao notar o acúmulo de pneus 

inutilizados.  No depósito encontram-se 

135 pneus. Dentre estes, apenas 1/3 

estão inutilizados e serão leiloados. Qual 

a quantidade de pneus que vai para o 

leilão?   

 

A) 45  

B) 90 

C) 75  

D) 55 

 

 

19) O gráfico abaixo ilustra o número de 

reparos em câmara de ar realizados por 

um borracheiro em quatro meses do ano. 

De acordo com o gráfico pode-se afirmar 

que: 

 

Quantidade de reparos realizados por 

mês 

 
A) Nos dois primeiros meses (agosto e 

setembro) ele fez mais reparos que nos 

outros dois meses (outubro e novembro). 

B) O borracheiro, nos quatro meses, fez 

em média 27,5 reparos em câmara de ar.  

C) O borracheiro, nos quatro meses, fez 

em média 30 reparos em câmara de ar. 

D) Em setembro e outubro foram 

reparados, ao todo, 30 câmaras de ar. 

 

 

20) Um borracheiro necessita controlar e 

marcar as entradas, saídas e baixas dos 

pneus. No mês de julho o borracheiro 

anotou, em 9 dias consecutivos, as 

seguintes baixa de pneus: 9; 8; 3; 6; 4; 2; 

8; 6; 8.  Qual a média aritmética, a moda 

e a mediana, respectivamente, dos dados 

referente à baixa dos pneus nesses 9 

dias? 

 

A) 7;8;6 

B) 6;8;7 

C) 6;8;6 

D) 6;6;8 

 

 

21) Uma das funções do borracheiro é 

levar os pneus inutilizados para o 

depósito. Sabendo que, hipoteticamente, 

o depósito tem a forma da figura 

seguinte. Qual a área total deste 

depósito?  

 

35 

10 
25 

40 

0

20

40

60

agosto setembro outubro novembro
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A) 1200 m² 

B) 1500 m² 

C) 1800 m² 

D) 2400 m² 

 

 

22) Na representação abaixo, a placa 

“PARE” tem o formato de um octógono. 

Sabendo que o comprimento de todos os 

lados medem 2dm. Qual o perímetro 

desta placa em centímetros?  

 

 
 

A) 160 cm 

B) 16 cm  

C) 1600 cm 

D) 1,6 cm 

 

 

23) Para realizar o procedimento de 

retirada de 15 pneus, em 4 horas, são 

necessário 2 borracheiros. Se o serviço 

precisar ser realizado em apenas 2 horas, 

quantos borracheiros serão necessários? 

 

A) 1  

B) 5 

C) 3 

D) 4  

 

 

24) Dada a função          , 

calcule       
 

A) 25 

B) 20 

C) 26 

D) 30 

 

 

25) Bruno fará uma viagem e decidiu 

fazer o seguro de seu caminhão. Sabendo 

que gastará muito nesta viagem resolve 

parcelar o valor em 4 vezes. Contudo, no 

período de 4 meses, a juros simples, com 

taxa de 15% ao ano, os juros produzidos 

foram de R$ 150,00. Qual o valor do 

seguro? 

 

A) R$ 3000,00 

B) R$ 3500,00 

C) R$ 3333,00 

D) R$ 4000,00 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto abaixo. 
 

O problema ecológico 
 

Se uma nave extraterrestre 

invadisse o espaço aéreo da Terra, com 

certeza seus tripulantes diriam que neste 

planeta não habita uma civilização 

inteligente, tamanho é o grau de 

destruição dos recursos naturais. Essas 

são palavras de um renomado cientista 

americano.  

 Apesar dos avanços obtidos, a 

humanidade ainda não descobriu os 

valores fundamentais da existência. O 

que chamamos orgulhosamente de 

civilização nada mais é do que uma 

agressão às coisas naturais. A grosso 

modo, a tal civilização significa a 

devastação das florestas, a poluição dos 

rios, o envenenamento das terras e a 

deterioração da qualidade do ar. O que 

chamamos de progresso não passa de 

uma degradação deliberada e sistemática 

que o homem vem promovendo há muito 

tempo, uma autêntica guerra contra a 

natureza. (Afrânio Primo. Jornal Madhva. 

Adaptado). 
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26) Após a leitura do texto, entendemos 

que o cientista americano está 

preocupado com: 

 

A) A vida neste planeta. 

B) A qualidade do espaço aéreo. 

C) O que pensam os extraterrestres. 

D) O seu prestígio no mundo. 

 

 

27) De acordo com o autor, a 

humanidade: 

 

A) Demonstra ser muito inteligente. 

B) Ouve as palavras do cientista. 

C) Age contra sua própria existência.  

D) Preserva os recursos naturais. 

 

 

28) Da forma como o assunto é 

abordado, é CORRETO afirmar que o 

meio ambiente está degradado, pois: 

 

A) A destruição é inevitável. 

B) A civilização o está destruindo. 

C) A humanidade preserva sua 

existência. 

D) As guerras são o principal agente da 

destruição. 

 

 

29) Afirmar que:  “Essas são palavras de 

um renomado cientista americano”, é o 

mesmo que dizer que o cientista é: 

 

A) Inimigo. 

B) Velho. 

C) Estranho. 

D) Famoso.  

 

 

30) Ao ler a oração abaixo, concluímos 

que há erro de grafia na seguinte palavra 

sublinhada: 

 

 “O Ministério destacou que a descoberta 

de um número incompleto durante a 

campanha antártica de 2014 facilitou a 

revisão de todos os pelagornítidos 

antárticos conhecidos até então, o que 

permitiu um avanço considerável no 

conhecimento da diversidade e da 

evolução deste grupo de aves, cuja 

estinção ocorreu há 3 milhões de anos”. 

 

A) “antártica” 

B) “revisão”  

C) “considerável”  

D) “estinção” 

 

 

31) “A policial recebeu o ladrão a bala. 

Foi necessário apenas um disparo; o 

assaltante recebeu a bala em um dos pés 

e foi dominado”. No texto, os vocábulos 

em destaque são respectivamente: 

 

A) Preposição e artigo  

B) Preposição e preposição 

C) Artigo e artigo 

D) Artigo e preposição 

 

 

32) Na frase: “Pablo, Luis e Jorge eram 

três velhos amigos de infância em uma 

praia lotada”. O sujeito desta oração é: 

 

A) Desinencial ou oculto 

B) Composto e determinado 

C) Indeterminado 

D) Simples e determinado 

 

 

33) Fique _____ vontade; estou _____ 

seu inteiro dispor para ouvir o que tem 

_____ dizer.  

Assinale a alternativa que preenche, 

correta e respectivamente, as lacunas:  

 

A) a – à – a 

B) à – à – a 

C) à – a – a 

D) à – à – à 

 

LEGISLAÇÃO 

 

34) De acordo com o artigo 37 da 

Constituição Federal de 1988, o prazo de 

validade do concurso público será de até: 
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A) Dois anos, prorrogável uma vez, por 

igual período. 

B) Um ano, prorrogável uma vez, por 

igual período. 

C) Quatro anos, prorrogável uma vez, 

por igual período. 

D) Quatro anos, sem prorrogação. 

 

 

35) De acordo com a Lei Municipal 

3.781/94, são deveres do servidor 

público, EXCETO: 

 

A) Exercer com zelo e dedicação as 

atribuições do cargo. 

B) Não ser assíduo e nem mesmo 

pontual ao serviço. 

C) Ser leal às instituições a que servir. 

D) Zelar pela economia do material e a 

conservação do patrimônio público. 

 

 

36) De acordo com a Lei 4.830/02 que 

instituiu a Fundação de Previdência dos 

Servidores Públicos Municipais de 

Bauru – FUNPREV, NÃO é considerado 

beneficiário do regime de previdência 

social de que trata esta lei, na condição 

de dependente do segurado:  

 

A) O irmão não emancipado, de 

qualquer condição, menor de vinte e um 

anos ou inválido. 

B) O cônjuge, a companheira e o 

companheiro. 

C) O filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um anos) 

ou inválido. 

D) O avô. 

 

 

37) De acordo com a Lei Municipal 

3.781/94, assinale a alternativa 

INCORRETA:  

 

A) O servidor é proibido de apresentar-

se embriagado ao serviço ou ali 

embriagar-se. 

B) O servidor é proibido de deixar de 

comparecer ao serviço sem causa 

justificada. 

C) O servidor não está proibido de 

utilizar pessoal ou recursos materiais da 

repartição em serviços ou atividades 

particulares. 

D) O servidor é proibido de exercer 

quaisquer atividades que sejam 

incompatíveis com o exercício do cargo 

ou função e com o horário de trabalho. 

 

  

38) Assinale a alternativa que NÃO é 

causa para a demissão do servidor 

público: 

 

A) Falta justificada. 

B) Abandono do cargo. 

C) Ineficiência no serviço. 

D) Insubordinação grave em serviço. 

 

 

39) Assinale a alternativa que NÃO se 

trata de princípios e diretrizes que 

norteiam o Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários – PCCS, segundo a Lei 

Municipal nº 5.975/10: 

 

A) Concurso Público. 

B) Isonomia. 

C) Equidade. 

D) Sigilo dos atos administrativos. 

 

 

40) De acordo com a Constituição 

Federal de 1988, os servidores nomeados 

para cargo de provimento efetivo em 

virtude de concurso público são estáveis 

após: 

 

A) 02 (dois) anos de efetivo exercício. 

B) 05 (cinco) anos de efetivo exercício. 

C) 03 (três) anos de efetivo exercício. 

D) 01 (um) ano de efetivo exercício. 

 

 

 

 

 


