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CARGO: LUBRIFICADOR/LAVADOR 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 25 (vinte e cinco) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

O texto abaixo servirá se subsídio para as questões 1 a 5: 

Por quê, mulheres?  

( Mario Prata) 

Posso até estar enganado, mas de uns tempos para cá as mulheres andam exagerando. Haja 

cosméticos. Pra começar, a palavra é horrorosa: cosmético. Lembra tudo, até comida e goma de 

mascar, menos algo que deveria ser para se embelezar. Sim, porque hoje em dia, as mulheres 

exageradas estão ficando feias com suas máscaras faciais. É impossível não olhar para uma delas e 

logo pensar: queria ver isto ao natural. E se você, desavisadamente, leva uma mulher desta pra casa, 

só tem duas alternativas. A primeira é ela se lavar e sair outra mulher do banheiro. Talvez até melhor, 

mas outra. A segunda, é a sua roupa de cama estar um verdadeiro arco-íris no dia seguinte. 

Ah, se a mulher soubesse como ela é mais mulher de cara limpa. Eu dizia que de uns tempos para 

cá. Para ser mais exato, desde 31 a.C., ano em que nasceu Ovídio. E olha o que ele escreveu: 

– Como não sentir repugnância diante da pintura espessa em sua face se dissolvendo e escorrendo até 

seus seios? Por que tenho de saber o que torna sua pele tão alva? ( ...) 

1 - Observe as palavras em destaque na oração e assinale a alternativa que apresenta os sinônimos 

correspondentes que poderão substituí-los sem alteração de sentido: 

“Como não sentir repugnância diante da pintura espessa em sua face se dissolvendo e escorrendo 

até seus seios? Por que tenho de saber o que torna sua pele tão alva?” 

a) asco - líquida – central  

b) asco – densa - clara 

c) ojeriza – translúcida - macia 

d) objeção – expressa – ebórea  
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e) aversão – escassa – límpida 

2 - Observe: “Sim, porque hoje em dia, as mulheres exageradas estão ficando feias com suas 

máscaras faciais”. Na língua portuguesa existem diversas formas de „porquês‟ e, para que o emprego 

dos porquês seja feito de forma correta, é essencial entender e distinguir as quatro formas: porque, 

porquê, por que ou por quê.  Em qual das frases é possível completar com o mesmo porquê 

apresentado na frase em destaque? 

a) _______________você não me deu aquele livro?  

b) Cancelamos o churrasco ______________ estava chovendo muito 

c) Queríamos saber se a prova _________________  passou era difícil. 

d) Você está triste. _________________?  

e) Você nunca tira férias? Me dê um _____________!  

3 - “(...) hoje em dia, as mulheres exageradas estão ficando feias com suas máscaras faciais. É 

impossível não olhar para uma delas e logo pensar: queria ver isto ao natural. E se você, 

desavisadamente, leva uma mulher desta pra casa, só tem duas alternativas. A primeira é ela se 

lavar e sair outra mulher do banheiro.” As palavras destacadas estão se referindo a:  

a) máscaras  

b) cosméticos  

c) mulheres 

d) ambição  

e) lojas 

4 - “Pra começar, a palavra é horrorosa: cosmético” Observe as palavras em destaque e assinale a 

alternativa que indica respectivamente a quais classes de palavras as mesmas pertencem: 

a) verbo - verbo - substantivo 

b) substantivo – verbo- adjetivo 
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c) adjetivo – advérbio - pronome 

d) verbo – adjetivo - substantivo 

e) verbo – pronome - numeral 

5 - “E se você, desavisadamente, leva uma mulher desta pra casa, só tem duas alternativas. A 

primeira é ela se lavar e sair outra mulher do banheiro. Talvez até melhor, mas outra. A segunda, é 

a sua roupa de cama estar um verdadeiro arco-íris no dia seguinte.” O vocábulo segunda está se 

referindo a: 

a) mulher  

b) ducha 

c) roupa 

d) casa 

e) alternativa 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Assinale a única alternativa cujo número NÃO pertence ao conjunto dos números RACIONAIS. 

a)  

b)  

c) 2,1444... 

d)  

e)  

 

7 - O valor da expressão algébrica definida por  para  e  é:  

a)  

b)  

c) 1 
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d)  

e)  

8 - Em uma propriedade rural, o abastecimento de água do aviário é feito por meio de uma cisterna. 

Quando cheia, a cisterna é suficiente para abastecer o aviário por 128 horas, com consumo médio de 

125 litros de água por hora. Caso sejam consumidos 200 litros de água por hora, o tempo máximo 

que essa cisterna pode abastecer o aviário é de: 

a) 80 horas 

b) 90 horas 

c) 110 horas 

d) 140 horas 

e) 204 horas 

 

9 - O perímetro de um terreno retangular mede 90 metros. Sabendo que o comprimento excede à 

largura 5 metros, então a área desse terreno é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

10 - Os irmãos Marcos e Marcelo têm juntos 78 anos. A idade de Marcelo é  da idade de Marcos. A 

idade de Marcelo é: 

a) 48 anos 

b) 42 anos 

c) 30 anos 

d) 36 anos 

e) 32 anos 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - A América Latina e o Caribe continuarão crescendo em 2018, mas a um ritmo notavelmente 

inferior ao previsto antes. A economia da região se expandirá 1,5%, sete décimos a menos do que era 
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esperado até agora pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). Nesse 

sentido assinale a alternativa que apresenta respectivamente as duas maiores economias da  América 

Latina: 

a) Argentina e México. 

b) Argentina e Venezuela. 

c) Brasil e Venezuela. 

d) Brasil e México. 

e) Brasil e Cuba. 

12 - O povo searaense foi constituído por uma mescla de descendências provenientes de migração de 

frentes avançadas da colonização de etnias no limítrofe Estado do Rio Grande do Sul. Segundo os 

registros históricos da Prefeitura Municipal destacam-se as seguintes etnias na constituição da 

população do município:  

a) Italiana, alemã e polaca. 

b) Italiana, portuguesa e eslava. 

c) Alemã, negra, italiana. 

d) Italiana, alemã e eslava. 

e) Indígena, italiana e alemã. 

13 - Segundo dados do IBGE, com relação aos aspectos geográficos, políticos e/ou históricos  do 

Brasil é correto: 

I- O Nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. 

II – O atual presidente chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. 

III- O Brasil localiza-se na América do Sul. 

IV – O regime de governo do Brasil é monarquia. 
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V- A maioria da população brasileira é negra. 

VI – O Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes. 

VII – A expectativa de vida dos brasileiros é de mais de 80 anos. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

c) Apenas as alternativas I, III e V estão corretas. 

d) Apenas as alternativas II, IV e VII estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, III e VI estão corretas. 

14 - No último vinte e oito de outubro o Brasil definiu seu presidente e vários estados definiram 

também seus governadores.  Segundo relatos familiares, Jair Bolsonaro, presidente eleito, nasceu 

em Glicério, um pequeno município no noroeste do estado de São Paulo, e foi registrado dez meses 

depois, no dia 1º de fevereiro de 1956, na cidade de Campinas. Por sua vez, o candidato eleito  ao 

governo de Santa Catarina nasceu no dia 17 de agosto de 1967 em Florianópolis é um bombeiro 

militar e político brasileiro filiado ao PSL.  

Com relação ao local de nascimento do presidente e do governador do Estado de Santa Catarina 

podemos dizer que suas respectivas cidades natais pertencem às regiões:  

a) Sul e Norte. 

b) Centro-Oeste e Sul. 

c) Nordeste e Sul. 

d) Sudeste e Sul. 

e) Sudeste e Norte.  

15 - Real é a atual moeda do Brasil, implantada no governo do presidente Itamar Franco, através de 

seu ministro da fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Após várias tentativas, planos econômicos 

fracassados e sucessivas trocas monetárias (Réis, Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado, Cruzado Novo 
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...), Fernando Henrique procurou elaborar um plano que realmente fosse capaz de controlar a 

inflação. 

Desde a independência, em 1822, o Brasil teve quantas moedas?  

a) Cinco moedas. 

b) Onze moedas. 

c) Nove moedas. 

d) Quatro moedas. 

e) Três moedas.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

LUBRIFICADOR/LAVADOR 

16 - A lubrificação de mancais e rolamentos com a utilização de graxa depende de características 

como 

a) Altas temperaturas e velocidade. 

b) Altas velocidades de rotação e baixas temperaturas. 

c) Baixas velocidades de rotação e baixas temperaturas. 

d) Altas velocidades de rotação. 

e) Baixas velocidades e altas temperaturas. 

17 - A troca de óleo de um automóvel a cada seis meses ou a cada 10.000 km rodados, o que atingir 

primeiro, é característica da manutenção: 

a) Corretiva. 

b) Produtiva total. 

c) Preventiva. 

d) Preditiva e garantia. 
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e) Centrada na confiabilidade. 

18 - Porque alguns modelos de caixa de câmbio possuem a orientação do fabricante para o uso de 

óleos de motor? 

a) Porque estas caixas apresentam problemas com ativos de extrema pressão.  

b) Porque estas caixas de alta velocidade e necessitam de lubricastes mais finos devido ao 

pouco espaço entre as engrenagens. 

c) Porque os fabricantes acreditam que as trocas de óleos ficam mais em conta. 

d) Os óleos de motor resistem mais as pressões.  

e) Este óleo tem menos resistência a umidade presente na caixa. 

19 - O que é um óleo lubrificante? 

a) Substancia química que aumenta o desempenho. 

b) Substancia que interpõe entre superfícies, diminuindo o desgaste.  

c) Elemento liquido que interfere diretamente nos desgastes de peças fixas. 

d) Substancia que auxilia no aumento do torque. 

e) Elemento liquido que reduz o esforço das peças em movimento. 

20 - O tipo de graxa mais indicado para lubrificar conjunto de engrenagens e mancais de rolamentos 

é graxa a base de 

a) Cobre. 

b) Cálcio 

c) Sódio 

d) Lítio.  

e) Óleo mineral contendo espessamente de poliureira (diureia). 
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21 - Em determinadas aplicações de lubrificante pastoso, com boa adesividade e resistência ao 

trabalho, que suporte bem o calor e a ação da água e umidade. Este lubrificante, geralmente 

constituído de uma combinação de espessastes, óleos e aditivos, feitos à base de um sabão metálico, 

recebe o nome de: 

a) Óleo isolante. 

b) Graxa em liquido. 

c) Fluido hidráulico. 

d) Graxa. 

e) Óleos sintético. 

22 - Qual a diferença entre um óleo monoviscoso e muitiviscoso? 

a) O multiviscoso apresenta viscosidade adequada em cada rotação, monoviscoso mantem suas 

características. 

b) Monoviscoso apresenta maior variação com a mudança de temperatura e multiviscoso 

apresenta viscosidade adequada com ampla variação de temperatura.  

c) Monoviscoso varia com os desgastes, multiviscoso mantem as características.  

d) Independente de multiviscoso e monoviscoso podem ser utilizados desde que siga as 

orientações do fabricante do óleo. 

e) Monoviscoso apresenta menor variação com as mudanças de temperatura, multiviscoso se 

adapta a cada situação.  

23 - Uma lubrificação incorreta pode ocasionar:  

a) Falhas do motor. 

b) Avarias ao funcionamento do motor.  

c) Batida de pino. 

d) Queda de rendimento. 
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e) Motor não atinge a temperatura normal. 

24 - O que são aditivos? 

a) Substancias liquidas com formulas complexas que proporcionam aos lubrificantes alteram 

características já existentes. 

b) Elementos que evitam a contaminação do combustível.  

c) Substâncias químicas que engrossam o óleo. 

d) São substancias que adicionam ao lubrificante para melhorar certas propriedades especificas, 

podendo muda-las profundamente mesmo quando usados em pequenas quantidades.   

e) Substância que controla as folgas entre as peças fixas. 

25 - Quais são as principais funções dos aditivos? 

a) Variador do índice de temperatura, antiaderente e espumante. 

b) Melhorador do índice de viscosidade; detergente/dispersante; antioxidante; antiferrugem; 

anticorrosivo; antidesgaste/extrema pressão; antiespumante e abaixador de ponto de fluidez.  

c) Antidesgaste; abaixador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. 

d) Melhorador do índice da capacidade de pressão; detergente/dispertante; antioxidante; 

antiferrugem; anticorrosivo; antidesgaste/extrema pressão; antiespumante. 

e) Melhorador do índice de empenho dos conjuntos que serão lubrificados com este 

complemento. 

26 - Em quais circunstancias pode ocorrer a elevação do nível de consumo de óleo? 

a) Extremo desgaste das peças móveis do motor, sobrecarga e vazamentos externos.  

b) Regime de operação muito baixo, período de troca muito longo e sobrecarga. 

c) Amaciamento incorreto; regimes de operação (RPM) muito elevados; nível de óleo acima da 

marca superior; vazamentos externos; bomba de óleo com válvula reguladora não operante. 

d) Óleos sem ativos e rotação fora do recomendado. 
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e) Extremo desgaste das peças externas do motor, sobrecarga e vazamentos internos. 

27 - Quais são os fatores que influenciam a necessidade de troca do lubrificante de veículos leves, 

pesados ou maquinas? 

a) Polimento das camisas e aumento de emissões. 

b) Contaminação e a degradação do óleo.  

c) Distorções nas camisas e arrefecimento insuficiente. 

d) Estações do ano com maior umidade no ar. 

e) Mudança repentina do regime de trabalha ao qual está submetido a máquina. 

28 - O que é a densidade de um lubrificante?  

a) Relação entre o seu volume pela massa especifica de cada aplicação. 

b) A relação entre a sua massa pelo volume unitário.  

c) Relação entre a sua massa pelo seu peso unitário. 

d) É determinada de espessura do lubrificante. 

e) Relação entre a densidade e a quantidade. 

29 - A perda de potência num motor pode estar associada a que fatores? 

a) A obstrução no filtro de ar; obstrução na passagem de combustível na linha; freio 

semibloqueio.  

b) bicos injetores com orifícios bloqueados; bomba injetora desregulada. 

c) Filtros de combustível com aplicação não adequada ao veículo em questão. 

d) Obstrução do filtro de ar, combustível impedindo o fluxo de ar e combustível.   

e) Filtro com aplicação acima do especificado. 
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30 - Em diferenciais de veículos pesados só são recomendados óleos com classificação de serviço 

API GL-5 porquê? 

a) Em veículos pesados o diferencial e o lubrificante são extremamente exigidos. 

b) Os óleos API GL-5 são mais viscosos que qualquer outro óleo de transmissão.  

c) O tipo de “engrena mento” que ocorre entre o pinhão e a coroa não permite o uso de outro 

tipo de óleo. 

d) Porque são conjuntos que tem um grande reservatório e está aplicação é mais viável. 

e) Os óleos API GL-5 são menos viscosos que qualquer outro óleo de transmissão. 

31 - Óleos tem cores diferentes? 

a) Representa a qualidade quanto mais claro melhor. 

b) Determina a viscosidade quanto mais escuro mais viscoso. 

c) Quanto mais transparente, melhor qualidade. 

d) Pode variar pela diversidade da origem do petróleo, adição de aditivos e corantes.  

e) A cor não interfere na qualidade do óleo. 

32 - Um óleo 20 w-50 é um óleo? 

a) Monoviscoso. 

b) Misto. 

c) Viscoso. 

d) Multiviscoso.  

e) Indicado para regiões mais quentes. 

33 - A formação de borras, lacas e vernizes no motor pode ocorrer em função de? 

a) Filtro do óleo não compatível com o equipamento. 
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b) Cor do óleo demasiadamente escura (alterada) 

c) Período de uso de óleo muito longo.  

d) Óleo fora da especificação do equipamento com muito ativos. 

e) A utilização de um óleo multiviscoso. 

34 - Qual o primeiro procedimento quando um óleo quente do hidráulico ocorrer contato com a pele?  

a) Passar um pano limpo retirando o óleo. 

b) Usar produto de lavagem para retirar, querosene ou solvente. 

c) Lavar imediatamente. 

d) Lavar com sabão e agua em abundância. 

e) Somente limpar pois óleo não é nociva a pele. 

35 - Como deve ser feito o descarte de óleo? 

a) Descartando-o ou reciclando. 

b) Reciclando ou descartando através de recondicionadores cadastrados no órgão do meio 

ambiente.  

c) Repassando para quem faz uso do mesmo. 

d) Reciclando ou descartando através de recondicionadores não cadastrados no órgão do meio 

ambiente visando atender as normas ambientas. 

e) Entregar em depósitos das prefeituras de cada cidade. 

36 - Qual o prazo ideal para lubrificação de equipamentos em geral? 

a) Depende de onde está trabalhando este equipamento. 

b) Seguir a recomendação do fabricante. 

c) Deve-se analisar as condições inclusive do clima, chuva, calor, pó e outros.  
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d) Deve-se acompanhar a necessidade de cada aplicação e operação. 

e) Seguir o padrão que a empresa proprietária recomenda. 

37 - Para determinar a quantidade exata de graxa em um rolamento de cubo por exemplo G=0,005 x 

D x B qual é a representação desta formula? 

a) Gramas x coeficiente x densidade x borda. 

b) Gramas x coeficiente x diâmetro externo x largura do rolamento.  

c) Gramas x coeficiente x diâmetro interno x largura total. 

d) Fórmula x diâmetro do rolamento x diâmetro da capa. 

e) Coeficiente x 0,005 x largura do rolete x largura da capa. 

38 - Considerando um motor quais as possíveis causas de contaminação interna do óleo? 

a) Ácidos, borras, umidade, resíduos, diluição, partículas metálicas.  

b) Borras, ácidos, partículas. 

c) Água, fluidos, borras, partículas. 

d) Fluidos, borras, árticas de pó, aquecimento. 

e) Ácidos, resíduos, diluição, partículas metálicas. 

39 - O que poderá acontecer ao completar o nível do óleo hidráulico da direção e este ficar acima do 

nível máximo? 

a) Ronco ou barulho estranho ao girar o volante. 

b) Super aquecimento do óleo.  

c) Nada acontecerá logo que o reservatório tem espaço extra. 

d) Alta pressão na linha de baixa. 

e) Baixa pressão na linha de alta. 
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40 - O que é ponto de fluidez do óleo? 

a) É a menor quantidade de pressão. 

b) Significa o momento de craqueamento do fluido sobre a temperatura. 

c) É a temperatura mais baixa no qual o óleo ainda flui quando submetido ao resfriamento.  

d) É o ponto de absoluta garantia de estar fazendo sua parte. 

e) Ponto de menor viscosidade e de menor temperatura. 

 

 


