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Prova Prática do Concurso Público para o cargo de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 

 

 

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 manutenção de máquinas de construção e tratores, bem como reparação 
dos respectivos sistemas de alimentação/injeção de combustível, sistema hidráulico, sistema 
elétrico, e no conjunto de trem de força (motor e transmissão), respeitando as normas ambientais e 
de segurança através da utilização de EPI’s e EPC’s. 

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, e 3, 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 
essas 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 30 (trinta) de abril e 02 (dois) 

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.  

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 30/04/2019.  
19. Os Critérios de Avaliação serão publicados no dia 30/04/2019e o Resultado no dia 18/05/2019 no 

Diário Oficial de Bauru. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

ETAPA 1- Remoção e instalação da roda traseira de uma máquina de construção e/ou trator.  

O objetivo da tarefa é realizar a remoção e instalação da roda traseira de uma máquina de construção 
e/ou trator utilizando as ferramentas necessárias e respeitando os procedimentos de segurança.  

Pontuação: 20 pontos 
Tempo de execução: 20 minutos 
 

Equipamentos disponíveis: 

 Macaco garrafa 
 Macaco jacaré 
 Cavaletes 
 Calços 
 Chave de roda 
 Alavancas 
 Torquímetro 
 Multiplicador de força 

Material necessário: 

 Máquina de construção (com rodas e pneu) ou trator (com rodas e pneu) 
 Cones  
 Corrente ou faixa de segurança zebrada (preta e amarela) 
 Tags de segurança 
 EPI´s (óculos, calçado de segurança, luva e protetor auricular) 

Procedimentos: 

 Delimitar a área de trabalho; 
 Colocar tags de segurança; 
 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 veículo; 
 Torquear as porcas; 
 Remover os calços. 
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QUESITOS – ETAPA 1 

Realizar a remoção e instalação da roda traseira de uma máquina de construção 
e/ou trator utilizando as ferramentas necessárias e respeitando os procedimentos 
de segurança, dentro do tempo previsto. Tempo: 20 minutos 

PONTUAÇÃO 

20,0 pontos 

DESCRIÇÃO DA FALTA 

1. Não delimitar área de trabalho. - 1,5 pontos (   ) 

2. Não colocar tag de segurança. - 1,5 pontos (   ) 

3. Não calçar o veículo. - 2,0 pontos (   ) 

4. Não elevar a máquina de forma segura (não utilizar o estabilizador ou não 
posicionar o macaco corretamente). 

-2,0 pontos (   ) 

5. Não colocar o cavalete. -2,0 pontos (   ) 

3. Derrubar a roda. - 1,5 pontos (   ) 

4. Não torquear a roda.  - 1,5 pontos (   ) 

5. Não terminar a instalação completa da roda no tempo previamente 
estipulado. 

-2,0 pontos (   ) 

6. 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. - 1,5 pontos (   ) 

10. Não realizar a remoção e instalação da roda traseira de uma máquina de 
construção e/ou trator utilizando as ferramentas necessárias e respeitando os 
procedimentos de segurança, dentro do tempo previsto.  

- 20,0 pontos (   ) 

Pontuação Total  

Tempo   

Observação 

 

 

Avaliador 
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ETAPA 2 - Diagnóstico e ajustes de pressão do sistema hidráulico de uma máquina de construção 
e/ou trator. 

O objetivo da tarefa é realizar o diagnóstico das pressões principal e de sinal com a máquina em 
Stand By (espera) e marginal (diferencial) ajustando se necessário, utilizando os equipamentos e as 
ferramentas necessárias e respeitando os procedimentos de segurança.  

Pontuação: 20 pontos 
Tempo de execução: 20 minutos 
 

Equipamento:  

 Ferramentas universais 
 Manômetro 
 Termômetro digital (infravermelho) 
 Calços 

Material necessário: 

 Máquina de construção ou trator  
 Cones  
 Corrente ou faixa de segurança zebrada (preta e amarela) 
 Tags de segurança 
 EPI´s (óculos, calçado de segurança, luva e protetor auricular) 

Procedimentos: 

 Delimitar a área de trabalho; 
 Colocar tags de segurança; 
 Calçar o veículo; 
 Verificar a temperatura do fluido hidráulico para iniciar os testes; 
 Verificar a pressão hidráulica do circuito principal em Stand By (espera); 
 Verificar a pressão hidráulica do circuito de sinal (espera); 
 Verificar a pressão marginal (diferencial); 
 Identificar a válvula de ajuste do circuito principal; 
 Ajustar a pressão do circuito principal em Stand By (espera); 
 Ajustar a pressão marginal (diferencial);  
 Travar a válvula.  
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QUESITOS – ETAPA 2 

O objetivo da tarefa é realizar o diagnóstico das pressões principal e de sinal 
com a máquina em Stand By (espera) e marginal (diferencial) ajustando se 
necessário, utilizando os equipamentos e as ferramentas necessárias e 
respeitando os procedimentos de segurança. Tempo: 20 minutos 

PONTUAÇÃO 

20,0 pontos 

DESCRIÇÃO DA FALTA 

1. Não delimitar área de trabalho. - 1,0 pontos (   ) 

2. Não colocar tag de segurança. - 1,0 pontos (   ) 

3. Não calçar o veículo. - 1,0 pontos (   ) 

4. Não verificar a temperatura do fluido hidráulico para iniciar os testes. - 1,0 pontos (   ) 

5. Não verificar a pressão hidráulica do circuito principal em Stand By 
(espera). 

- 2,0 pontos (   ) 

6. Não verificar a pressão hidráulica do circuito de sinal (espera). - 2,0 pontos (   ) 

7. Não verificar a pressão marginal (diferencial). - 2,5 pontos (   ) 

8. Não ajustar a pressão do circuito principal em Stand By (espera). - 2,5 pontos (   ) 

9. Não ajustar a pressão marginal (diferencial). - 3,0 pontos (   ) 

10. Não travar a válvula de ajuste. - 1,0 pontos (  ) 

11. Executar alguma operação de risco à sua segurança e/ou das pessoas que 
estão ao seu redor. 

- 1,0 pontos (   ) 

12. Não demonstrar habilidade nas medições e nos ajustes. - 2,0 pontos (   ) 

13. Não realizar o diagnóstico das pressões principal em Stand By (espera), de 
sinal em Stand By e marginal (diferencial) e não ajustar nenhuma pressão. 

-20,0 pontos (   ) 

Pontuação Total  

Tempo   

Observação 

 

 

 

Avaliador 
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ETAPA 3 - Diagnóstico, montagem e regulagens de motores Diesel. 

O objetivo da tarefa é realizar a conferência do sincronismo das engrenagens da distribuição, 
executar a regulagem das válvulas, e a montagem da tampa de válvulas de um motor diesel 
utilizando equipamentos de metrologia e as ferramentas necessárias de acordo com procedimentos do 
fabricante.  

Pontuação: 20 pontos 

Tempo de execução: 20 minutos 

Equipamento: 

 Calibre de lâminas 
 Torquímetro 
 Ferramentas universais 

Material necessário: 

 Motor Diesel 
 Junta da tampa de válvula 
 Ficha técnica do motor a ser utilizado para informação das regulagens padrões.  

Procedimentos: 

 Conferir o sincronismo das engrenagens da distribuição; 
 Realizar o balanço das válvulas do 3º cilindro; 
 Diagnosticar o valor da regulagem do 4º cilindro; 
 Regular a válvula de escape;  
 Regular a válvula de admissão;  
 Instalar uma nova junta da tampa de admissão; 
 Instalar a tampa de válvula; 
 Torquear os parafusos. 
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QUESITOS – ETAPA 3 

Realizar a conferência do sincronismo das engrenagens da distribuição, 
executar a regulagem das válvulas, e a montagem da tampa de válvulas de um 
motor diesel utilizando equipamentos de metrologia e as ferramentas 
necessárias de acordo com procedimentos do fabricante. Tempo: 20 minutos 

PONTUAÇÃO 

20,0 pontos 

DESCRIÇÃO DA FALTA 

1. Não conferir o sincronismo das engrenagens da distribuição. -2,0 pontos (   ) 

2. Não realizar o balanço das válvulas do 3º cilindro. -2,0 pontos (   ) 

3. Não diagnosticar o valor da regulagem do 4º cilindro. -2,0 pontos (   ) 

4. Não regular corretamente a válvula de escape. -3,0 pontos (   ) 

5. Não regular corretamente a válvula de admissão. -3,0 pontos (   ) 

6. Não instalar e/ou solicitar uma nova junta da tampa de admissão. -2,0 pontos (   ) 

7. Não instalar a tampa de válvula. -2,0 pontos (   ) 

8. Não torquear os parafusos da tampa de válvulas. -2,0 pontos (   ) 

9. Não terminar no tempo previamente estipulado. -2,0 pontos (   ) 

10. Não realizar a conferência do sincronismo das engrenagens da 
distribuição, e não executou nenhuma regulagem das válvulas. 
 

-20,0 pontos (   ) 

Pontuação Total  

Tempo   

Observação 

 

 

 

Avaliador 

 

 

 
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. 

DATA: 28/04/ 2019            

 ASSINATURA DO CANDIDATO:_____________________________________________ 

 


