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01  21  

02  22  

03  23  

04  24  

05  25  

06  26  

07  27  

08  28  

09  29  

10  30  

11  31  

12  32  

13  33  

14  34  

15  35  

16  36  

17  37  

18  38  

19  39  

20  40  

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 2,50 (dois pontos e meio) 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 11/12/2018, e a CLASSIFICAÇÃO FINAL a 

partir do dia 15/01/2019 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva  

 
Edital nº 25, de 11/10/2018 
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  Prefeitura Municipal de Bauru 

  

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

Transporte –  LAVADOR DE AUTOS E LUBRIFICADOR 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) Para a realização das atividades o 

Lavador deve utilizar Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) . Assinale qual 

das alternativas representa um EPI para a 

proteção contra inalação de produtos: 

 

A) Protetor Auricular. 

B) Calçado de segurança. 

C) Máscara de proteção. 

D) Óculos de Proteção. 

 

 

02) Para a lubrificação dos veículos é 

necessário a utilização de alguns 

equipamentos. Indique qual é o 

equipamento representado na figura 

abaixo. 

 

 
A) Alicate de pressão. 

B) Engraxadeira Pneumática. 

C) Bomba manual. 

D) Chave estrela. 

 

 

03) O óleo usado, depois de retirado do 

motor do veículo deverá ser:  

 

A) Armazenado e depois enviado para 

reciclagem, através de empresa 

especializada. 

B) Armazenado para lubrificar outros 

componentes. 

C) Descartado na rede de esgoto ou de 

águas pluviais.  

D) Descartado diretamente nos rios. 

 

 

04) Qual é a função do filtro de óleo no 

sistema de lubrificação? 

 

 
 

A) Bombear o óleo para o sistema. 

B) Armazenar o óleo do sistema. 

C) Comprimir o óleo do sistema. 

D) Reter as impurezas do óleo do 

sistema. 

 

 

05) Indique qual é a viscosidade SAE 

(Sociedade dos Engenheiros 

Automotivos) do óleo lubrificante 

abaixo. 

 

 
 

A) SAE 5w30. 

B) SAE 15w40. 
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C) SAE 0w20. 

D) SAE 20w50. 

 

 

06) Qual o óleo lubrificante e 

proveniente totalmente da natureza? 

 

A) Sintético 

B) Semi-sintético. 

C) Mineral. 

D) Formulado. 

  

 

07) A figura abaixo representa um ponto 

de lubrificação de um eixo cardan. Qual 

é o nome dado a este componente? 

 

 
 

A) Graxeira de lubrificação. 

B) Anilha de lubrificação 

C) Bomba de lubrificação. 

D) Joelho de lubrificação. 

 

 

08) O sistema de lavagem a seco se 

caracteriza por não utilizar: 

 

A) Água. 

B) Produtos químicos. 

C) Panos. 

D) Ceras. 

 

 

09) O equipamento representado na 

figura  seguinte é para realizar qual tipo 

de limpeza?  

 
 

A) Limpeza externa. 

B) Limpeza dos pneus. 

C) Limpeza do motor. 

D) Limpeza interna. 

 

 

10) Em qual processo é utilizado o 

equipamento representado na figura 

abaixo? 

 
A) Limpeza interna. 

B) Polimento da lataria. 

C) Limpeza do motor. 

D) Lubrificação dos componentes. 

 

 

11) Quando No rótulo de um produto 

está descrito que a diluição do mesmo é 

de 1/40, isto significa que: 

 

A) É necessário utilizar 1 litro de água 

para cada 1 litro do produto. 

B) É necessário utilizar 1 litro de água 

para cada 40 mL do produto. 

C) Não é necessária a diluição. 

D) É necessário utilizar 40 litros de água 

para cada 1 litro do produto. 
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 12) Para limpeza pesada de veículos 

devemos utilizar quais produtos? 

 

A) Água e Shampoo. 

B) Detergentes Neutro. 

C) Solupam e Ativado. 

D) Ceras. 

 

 

13) Ao término da lavagem e da 

lubrificação do veículo uma boa prática 

a ser aplicada para a conservação do 

ambiente é: 

  

A) Limpar os resíduos do ambiente e 

guardar os equipamentos. 

B) Manter os panos jogados no chão. 

C) Deixar as paredes com resíduos de 

graxa. 

D) Esfregar o óleo usado no chão. 

 

 

14) Qual luz de anomalia do painel da 

figura seguinte, indica baixa pressão de 

óleo no sistema? 
 

 
 

A) Luz de anomalia representada na 

figura 1. 

B) Luz de anomalia representada na 

figura 2. 

C) Luz de anomalia representada na 

figura 3. 

D) Luz de anomalia representada na 

figura 4. 

 

 

15) Qual é a sequência correta de 

aplicação dos produtos para o processo 

de polimento? 

 

I - Composto polidor 

II - Lustrador 

III - Ultrafina 

IV - Brilho final 

V - Cera 

A) V, III, I, IV e II. 

B) II, V, I, III e IV. 

C) III, IV, V, II e I. 

D) I, II, III, IV e V. 

 

MATEMÁTICA 

 

16) O tempo para lavagem completa de 

um veículo de passeio é de 48 minutos, 

já considerando o tempo gasto para 

manobras do veículo. Um funcionário 

que tem uma jornada de trabalho de 08 

horas por dia irá conseguir lavar no 

máximo, quantos veículos de passeio por 

dia? 

 

A) 40 veículos no dia. 

B) 10 veículos no dia. 

C) 20 veículos no dia. 

D) 30 veículos no dia. 

 

 

17) Em um galão de 5 litros de produto 

de lavagem A SECO de veículos, está 

escrito na descrição do produto, que lava 

até 20 veículos de passeio. Existe uma 

previsão de lavagem de 60 veículos de 

passeio A SECO no mês. Quantos galões 

de 5 litros serão necessários para lavar os 

60 veículos de passeio?  

 

A) 3 galões de 5 litros. 

B) 4 galões de 5 litros. 

C) 5 galões de 5 litros. 

D) 6 galões de 5 litros. 

 

 

18) Uma empresa de lavagens de 

veículos sem sistema de reuso da água, 

gasta 300 litros de água para lavar um só 

veículo de passeio. Uma empresa de 

lavagens de veículos com sistema de 

reuso da água economizará 80% da água, 

em relação à empresa que não possui 

sistema reuso da água. De acordo com as 

informações, quantos litros de água são 

gastos para lavar um carro em uma 
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empresa de lavagens de veículos com 

reuso da água? 

 

A) 240 litros. 

B) 220 litros. 

C) 80 litros. 

D) 60 litros.  

 

 

19) Em um produto concentrado para 

lavagem de veículo, em sua descrição 

indica que deve ser diluído em água na 

razão 1:10, ou seja, 1 parte do produto 

em 9 partes de água. Para um frasco que 

contém 2 litros desse produto, qual será 

a quantidade de água necessária, de 

acordo com a razão 1:10, para sua 

diluição?  

 

A) 20 litros de água. 

B) 15 litros de água. 

C) 18 litros de água. 

D) 12 litros de água. 

 

 

20) Um veículo que usa como 

lubrificante de motor óleo mineral, a 

troca deve ser feita a cada 5.000 km. No 

relatório de troca do veículo está 

indicado que a troca do óleo do motor 

foi feita quando o hodômetro do veículo 

indicava 37.750 km. Atualmente o 

hodômetro do veículo indica 40.550 km. 

Quantos quilômetros este veículo 

percorreu após a troca do óleo? 

 

A) 1000 km. 

B) 2.800 km. 

C) 3.500 km. 

D) 2.500 km. 

 

 

21) Um veículo entrou na oficina para 

calibragem dos pneus às 10h22min. 

Após ser feito o serviço de calibragem 

dos pneus, o veículo saiu da oficina às 

10h50min. Qual foi o tempo, em 

minutos, de permanência desse veículo 

na oficina? 

A) 28 minutos. 

B) 32 minutos. 

C) 18 minutos. 

D) 42 minutos. 

 

 

22) Uma das características indicada nos 

pneus de veículos é o seu diâmetro 

interno. A unidade de medida utilizada 

para medir o diâmetro interno do pneu é 

a polegada. Sabendo que uma polegada 

corresponde a 25,4 milímetros (mm), 

qual será o diâmetro interno, em 

milímetro, de um pneu com aro de 15 

polegadas? 

 

A) 404 milímetros. 

B) 254 milímetros. 

C) 381 milímetros. 

D) 150 milímetros. 

 

 

23) Um LavaCar compra água de uma 

empresa para encher dois reservatórios, 

com capacidade de 12.000 litros e 6.000 

litros. A empresa entrega a água em 

caminhões-pipa com capacidade de 6m³. 

Quantos caminhões-pipa com 6m³ de 

água serão necessários para encher os 

dois reservatórios que encontram 

totalmente vazios? 

 

A) 4 caminhões-pipa. 

B) 3 caminhões-pipa. 

C) 5 caminhões-pipa. 

D) 2 caminhões-pipa. 

 

 

24) A tabela abaixo corresponde ao 

consumo mensal de água de um 

LavaCar, durante os três meses de 2018. 

Qual é o consumo mensal médio de 

julho a setembro desse LavaCar, em m³? 

 

Meses Consumo em 

m³ 

Julho 15 

Agosto 17 

Setembro 16 
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A) 17 m³ de consumo médio. 

B) 48 m³ de consumo médio. 

C) 15 m³ de consumo médio. 

D) 16 m³ de consumo médio. 

 

 

25) Qual é o volume em m³ (metro 

cúbico), de um reservatório de água com 

a forma de um paralelepípedo que tem 1 

metro de largura, 2 metros de 

comprimento e 1 metros de altura?  

 

A) 4 m³. 

B) 3 m³. 

C) 2 m³. 

D) 1 m³. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto para as questões nº 26, 27 e 28.  

Táxis sem motoristas vão começar a 

rodar nos EUA 

Serviço vai estrear em cidade de 160 mil 

habitantes, e será gratuito por seis meses; 

para evitar acidentes, carros autônomos 

serão monitorados por câmeras 

A empresa se chama Drive.ai, foi 

fundada por estudantes de Stanford e 

pretende lançar o serviço em julho. Será 

algo ao estilo Uber: o passageiro 

chamará o carro pelo aplicativo da 

Drive.ai. O veículo possui vários 

sistemas de comunicação com o trânsito, 

como painéis de led do lado de fora que 

avisam o que o carro está fazendo: 

esperando um pedestre atravessar a 

faixa, parado no sinal vermelho, 

pretendendo dobrar a esquerda, entre 

outros.  

A empresa chamou a atenção no ano 

passado, quando liberou um vídeo de 

um de seus carros autônomos 

dirigindo a noite em um dia chuvoso. 

O serviço de táxi robótico, que será 

oferecido em mini vans laranjas (Nissan 

NV200), estará disponível em Frisco, no 

Texas, em uma região previamente 

monitorada que possui prédios 

comerciais e restaurantes. O serviço 

pretende ser a solução para pequenas 

locomoções em lugares movimentados 

— entre áreas nem tão próximas que dê 

para ir a pé e nem tão distantes que 

valha a pena pagar estacionamento. As 

viagens usarão locais fixos de embarque 

e desembarque de passageiros, e na fase 

de testes, nos seis primeiros meses, serão 

gratuitas. 

Para evitar acidentes, todos os carros 

terão um monitoramento chamado de 

“tele-choice”, em que um funcionário da 

empresa assistirá as câmeras dos 

veículos e estará apto para responder a 

qualquer problema. Ele também poderá 

ser contactado pelo passageiro, para 

qualquer eventualidade.  

Por Ingrid Luisa 
Texto adaptado Fonte: 

https://super.abril.com.br/tecnologia/taxis-sem-

motorista-vao-comecar-a-rodar-nos-eua/ 

 

 

26)  De acordo com o texto, o assunto 

central é: 

  

A) O crescimento do atendimento do 

Uber em uma cidade com 160 mil 

habitantes.  

B) O lançamento de carros autônomos 

pela empresa Drive.ai. 

C) A falha nos vários sistemas de 

comunicação no carro autônomo lançado 

pela Drive.ai  

D) O número crescente de acidentes no 

Texas quando é acionado o sistema 

“tele-choice” do carro autônomo criado 

pela Drive.ai. 

 

 

27) Considerando o tema central e as 

informações transmitidas pelo texto, o 

título: “Táxis sem motoristas vão 

começar a rodar nos EUA”, o mesmo 

pode ter a seguinte substituição 

vocabular, sem sofrer alteração de 

sentido e de informação inicial: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GMvgtPN2IBU
https://super.abril.com.br/tecnologia/taxis-sem-motorista-vao-comecar-a-rodar-nos-eua/
https://super.abril.com.br/tecnologia/taxis-sem-motorista-vao-comecar-a-rodar-nos-eua/
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A) Táxis autônomos vão começar a 

rodar nos EUA.  

B) Táxis tele-choice vão começar a rodar 

nos EUA. 

C) Táxis deled vão começar a rodar nos 

EUA. 

D) Táxis Frisco vão começar a rodar nos 

EUA. 

 

 

28) As frases abaixo, adaptadas para esta 

questão, foram retiradas do texto. 

Fazendo a correção necessária, assinale a 

alternativa em que o emprego da crase é, 

RESPECTIVAMENTE, obrigatório: 

 

I - “...esperando um pedestre atravessar a 

faixa...” 

II - “...pretendendo dobrar a esquerda...” 

III - “...A empresa chamou a atenção no 

ano passado...” 

IV - “...de seus carros autônomos 

dirigindo a noite em um dia chuvoso...” 

V - “...O serviço pretende ser a solução 

para pequenas locomoções...” 

VI - “...dê para ir a pé...” 

 

A) I - atravessar a faixa; II - dobrar a 

esquerda; III - chamou a atenção; IV -

dirigindo a noite; V - pretende ser a 

solução;  VI - ir a pé.  

B) I - atravessar à faixa; II - dobrar a 

esquerda; III - chamou a atenção;   IV -

dirigindo a noite;   V- pretende ser a 

solução;   VI- ir à pé. 

C) I - atravessara faixa; II - dobrar à 

esquerda;  III - chamou a atenção;   IV -

dirigindo à noite;   V - pretende ser a 

solução;   VI - ir a pé. 

D) I - atravessar à faixa; II - dobrar à 

esquerda; III - chamou à atenção; IV -

dirigindo à noite; V- pretende ser à 

solução;  VI - ir à pé. 

 

 

29) De acordo com o proposto e aplicado 

pela reforma ortográfica, no Novo 

Acordo Ortográfico, assinale a 

sequência, totalmente correta, do 

emprego, ou não do hífen, pelas novas 

regras:  

 

A) Guarda-chuva; gira-sol; mico leão 

dourado; dia-a-dia; extra-regular. 

B) Guarda-chuva; gira-sol; mico-leão- 

dourado; dia-a-dia; extrarregular. 

C) Guarda-chuva; girassol; mico-leão- 

dourado; dia a dia; extrarregular.  

D) Guarda chuva; girassol; mico-leão- 

dourado; dia-a-dia; extra-regular. 

 

 

30) Em: “ Pede-se atenção.”; “O dia 

amanhecia aos poucos.”; “Fazia um 

calor tremendo naquela manhã.”, o 

sujeito se classifica, correto e 

respectivamente, como: 

 

A) simples; simples; inexistente. 

B) indeterminado; simples; simples. 

C) oculto; oculto; simples. 

D) inexistente; inexistente; oculto. 

 

 

31) Assinale a alternativa que completa, 

correta e respectivamente, as lacunas das 

frases abaixo: 

 

“Informei ________de que o ônibus 

havia quebrado. “É difícil para_______ 

proceder desta maneira.”; “Preste 

atenção a tudo _______que já lhe foi 

informado.” 

 

A) lhe; eu; isto. 

B) o; mim; isso. 

C) o; mim; aqueles. 

D) lhe; eu; aquilo. 

 

 

32) Assinale a alternativa que completa 

correta e respectivamente a frase abaixo: 

 

“Comunico a Vossas Senhorias que 

________ seguem o mapa rodoviário, o 

cronograma e a cópia do documento do 

veículo que nos solicitaram, os quais 
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estão inteiramente à ______ disposição 

para análise.  

 

A) Inclusa/vossa.  

B) Incluso/vossa.  

C) incluso/sua.  

D) inclusos/sua.  

 

 

33) Considere a análise sintática do 

termo em destaque na frase abaixo  e 

assinale a alternativa com a classificação 

correta: 

  

“O educador considerou ruim o bom 

aluno.   

 

A) Adjunto adnominal. 

B) Objeto indireto.  

C) Predicativo do objeto.  

D) Adjunto adverbial.  

 

LEGISLAÇÃO 

 

34) Segundo a Lei 1574/71, readmissão 

é: 

 

A) Reingresso no serviço público 

prestando novo concurso. 

B) Ato pelo qual o funcionário demitido 

ou exonerado, reingressa no serviço 

público, sem direito a ressarcimento de 

prejuízos. 

C) O funcionário público não pode ser 

readmitido. 

D) Reingresso no serviço público, 

decorrente de decisão judicial. 

 

 

35) Conforme previsto na Lei 1574/71,  

o funcionário perderá o vencimento ou 

remuneração do dia quando: 

  

A) Abonar sua falta, mesmo por motivo 

relevante e não tendo ultrapassado o 

máximo de seis abonos por ano. 

B) Não desempenhar o trabalho 

corretamente. 

C) Comparecer ao serviço com traje 

inadequado. 

D) Não comparecer ao serviço. 

 

 

36)  De acordo com a Lei 5975/10, a  

progressão de carreira é a evolução 

funcional do profissional na carreira e 

poderá ser computado por duas formas: 

 

A) Progressão por mérito profissional e 

por qualificação profissional. 

B) Progressão por ausência de faltas. 

C) Progressão por quantidade de 

veículos lavados e lubrificados. 

D) Não é possível progressão por mérito 

no Município. 

 

 

37) É assegurado aos funcionários 

públicos abrangidos pelo Plano de 

Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, Lei 

5975/10: 

 

A) Adicional noturno. 

B) 10 abonadas por ano. 

C) Biênios e sexta parte. 

D) Décimo quarto salário. 

 

 

38) O Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários – PCCS (Lei 5975/10) visa 

prover a Administração Municipal, com 

estrutura de cargos e carreiras 

organizados mediante: 

 

A) Sistema permanente de capacitação 

de profissionais. 

B) Análise a cada 10 anos da capacidade 

de profissionais. 

C) Análise de critérios subjetivos de 

cada profissional. 

D) O PCCS independe de qualquer 

análise de capacitação de profissionais. 

 

 

39) Segundo a Lei 1574/71, o  

aposentado pode reingressar no serviço 

público. Esse ato se chama: 
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A) Reversão 

B) Nomeação 

C) Promoção 

D) Aposentadoria 

 

 

40) De acordo com a Lei 1574/71 o 

provimento de  cargos efetivos, 

compreendendo-se os atos 

administrativos pelos quais esses são 

preenchidos, dar-se-á obrigatoriamente, 

mediante Concurso Público de Provas 

e/ou Provas e Títulos. Nesse contexto 

podemos afirmar que: 

 

A) É possível a passagem do servidor de 

um cargo para outro, sem concurso 

público. 

B) A aprovação em concurso público não 

vincula ao recebimento de acordo com 

vencimento inicial da classe 

correspondente ao cargo a que se 

candidatar e vier a exercer. 

C) Não é permitida a passagem do 

servidor para outro cargo, sem concurso 

público. 

D) O servidor só pode passar de um 

cargo para outro, sem concurso público, 

após 5 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


