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

CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – ELETRICISTA DE VEÍCULOS 

 

 

 

INSTRUÇÕES 

1. Confira seus dados de IDENTIFICAÇÃO acima. 

2. A 2ª Fase – Prova Prática constará na avaliação do conhecimento técnico e da habilidade do 

candidato no diagnóstico, na apresentação da solução do problema/defeito e na reparação 

correta do sistema eletroeletrônico veicular, utilizando adequadamente as ferramentas, 

instrumentos, equipamentos de testes e diagnósticos no sistema, conforme os manuais e 

procedimentos técnicos de manutenção. 

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. 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. 

5. 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. 

6. O tempo total para a execução da prova será de 01 (uma) hora. 

7. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova mediante autorização do fiscal. 

8. Para a correta execução da 2ª Fase – Prova Prática siga as instruções contidas na mesma e as 

orientações do Examinador. 

9. Em caso de anulação de algum critério de avaliação sua respectiva pontuação será atribuída a todos 

os candidatos participantes da 2ª Fase – Prova Prática. 

10. Durante a execução da avaliação não será permitida a utilização de nenhum dispositivo eletrônico. 

11. O Caderno de Prova deverá ser devidamente assinado ao término da mesma.   

12. O candidato poderá solicitar cópia de seu caderno de prova nos dias 28 (vinte e oito) e 29 (vinte e 

nove) de maio 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.  

13. Os candidatos serão devidamente identificados antes do início da execução da prova.  

14. Os candidatos não poderão comunicar-se com os demais candidatos, sob pena de exclusão do 

certame. 

15. Ficam os candidatos cientificados que são inteiramente responsáveis pelo manuseio das ferramentas 

e equipamentos utilizados na realização da prova. 

16. A Prova Prática poderá ser filmada e gravada pela Coordenação do Concurso. 

17. 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 28/05/2019.  

18. Os Critérios de Avaliação serão publicados no dia 28/05/2019 e o Resultado no dia 20/06/2019 no 

Diário Oficial de Bauru. 

 

http://www.bauru.sp.gov.br/
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Prova Prática do Concurso Público para o cargo de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, 

CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – ELETRICISTA DE VEÍCULOS 

 

A Prova Prática consiste na realização do diagnóstico e na reparação de um veículo seguindo 

as orientações do manual de reparação, substituindo os componentes necessários e utilizando as 

normas de segurança e ambiental.   

 

Situação problema: o veículo necessita de reparos no sistema de partida, injeção eletrônica 

de combustível e também no sistema de carga, pois foi comprado em um leilão e passou pelas mãos 

de reparadores desqualificados. Cabe a você: 

  

1) Fazer o veículo entrar em perfeito funcionamento. 

2) Indicar as peças que devem ser substituídas. 

3) Executou os itens necessários para o diagnóstico e reparação do veículo (Checklist). 

4) Utilizar o manual de reparação do veículo se necessário. 

5) Anotar as respostas na Folha de Resposta. 

 

Tempo de ambientação: 05 minutos       

Tempo de prova: 01 hora   

 

Quesitos de avaliação 

Preparação do veículo: 02 pontos                                        

 Sistema de partida: 16 pontos  

Sistema de injeção de combustível: 20 pontos              

Sistema de Ignição: 18 pontos  

Sistema de Carga: 02 pontos           

Organização e limpeza do ambiente de trabalho: 02 pontos  
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FOLHA DE RESPOSTA 

Componente 

checado 

Valores Encontrados no 

Teste 

Indicar as Condições 

Bom ou Ruim 

O componente deve 

ser substituído? 

(Sim ou Não) 
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Lista de Materiais/equipamentos: 

 multimetro 

 teste de baterias 

 teste de altenador ou alicate amperímetro 

 Óculos de proteção (EPI) 

 

 

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

utilizei os equipamentos necessários para a execução das atividades propostas com segurança. 

 

 

DATA: 26/05/2019       

      

ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

____________________________________________________ 

 

 

ASSINATURA DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

_____________________________________________________ 

  

 

_____________________________________________________                                                                                                            


