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CARGO: BORRACHEIRO 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 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 caneta esferográfica fabricada em 

material 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 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC 

 

2 
 

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 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (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; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Matemática e Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 30 (trinta) 

 

 

 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

UMA ANEDOTA 

 

O Milionário Excêntrico 

 

Um milionário dá uma festa em uma de suas mansões. Ele pega um microfone e fala aos convidados:  

- Eu quero lhes mostrar alguns dos meus pertences. À minha direita, vocês podem ver a minha 

coleção de Ferraris. Tenho mais de 20 modelos diferentes.  

Todos os hóspedes aplaudem, tiram fotos, todos espantados.  

- À minha esquerda vocês podem ver a minha coleção de aviões. Eu tenho modelos de todas as 

épocas, desde a primeira Guerra Mundial até o presente.  

As pessoas batem palmas ainda mais alto, tiram mais fotos, era algo realmente impressionante!    

- E aqui, na minha frente, vocês podem ver a piscina, onde eu tenho 10 crocodilos africanos... As 

pessoas voltam a aplaudir a maravilha.  

- Bem, eu quero propor o seguinte: Quem for capaz de atravessar essa piscina poderá escolher 

qualquer uma das minhas coleções para ganhar de presente!  

Ele mal terminou a frase e um dos convidados imediatamente foi visto mergulhando na água. Em 

menos de dois segundos, quatro crocodilos já cercaram o homem, que começou a chutar, dar socos, 

cabeçadas, mas mais crocodilos vão se aproximando. Eles mordem o convidado, arrancam suas 

roupas e vão passando o homem de boca em boca... Depois de meia hora, o pobre coitado consegue 

sair da piscina, ainda vivo, para a surpresa de todos. Fascinado, o milionário se dirige a ele.  

- Impressionante, foi incrível!  

Os convidados começam a bater palmas, todos espantados com o que acabaram de ver. O milionário 

fala:  

- Bem, parabéns! Você agora pode ficar com um dos presentes que eu prometi. Para onde você quer 

que eu envie as Ferraris?  

E o convidado responde:  

- Eu não quero as Ferraris.  

- Bem, então para onde eu envio aviões?  

- Eu não quero os aviões.  

O milionário estranha:  
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- Você não quer nem as Ferraris nem os aviões?  

- Não - respondeu o hóspede.  

O milionário não pode acreditar, mas está tão satisfeito com a demonstração de coragem que oferece 

algo melhor:  

- Então é o seguinte: eu vou lhe dar todas as minhas mansões. Diga-me seu nome para que eu possa 

fazer a transferência.  

- Eu não quero suas mansões.  

Nisso, o milionário começou a perder a paciência:  

- Bem, então o que você quer?!  

- O que eu quero é saber quem foi o desgraçado que me jogou na piscina. 

(Fonte: A narrativa é uma adaptação de texto encontrado no seguinte site da internet: 

https://www.tudoporemail.com.br/content.aspx?emailid=4546) 

 

01 – Podemos afirmar, com segurança, sobre a anedota acima que: 

a) A proposta do milionário era prosaica. 

b) Não é possível aferir com certeza a coragem de nenhum dos personagens. 

c) O convidado que caiu na piscina era audacioso. 

d) O convidado, de fato, mentiu. 

e) Todos os demais convidados empurraram o incauto convidado na piscina.    

 

02 – Analise o trecho a seguir: 

O chefe usou de meios solertes para atingir seus objetivos. 

Sem comprometer o sentido, a palavra “solertes” pode ser substituída, na frase acima, por: 

a) Estridentes. 

b) Omissos. 

c) Redivivos. 

d) Ardilosos. 

e) Invasivos. 

 

03 – Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras deveria ter sido escrita com G e não 

com J: 

a) Sujidade - Lojista. 

b) Canjica - Varejista. 
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c) Mejera – Monje. 

d) Intrujice – Berinjela. 

e) Jiló – Jipe. 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

04 – Analise: 

 

É correto afirmar que o valor de  é igual a: 

a) 2,985. 

b) 3,625. 

c) 4,125. 

d) 3,145. 

e) 3,920. 

 

05 – Se um terreno retangular mede 20 metros de largura e 40 metros de comprimento, e o 

proprietário deseja vender 1/2 dele, é correto afirmar que a área, em metros quadrados, que será 

vendida é igual a: 

a) 800 m² 

b) 600 m² 

c) 900 m² 

d) 400 m² 

e) 1000 m² 

 

06 – Na equação de primeiro grau a seguir, é correto afirmar que quando  e , o valor de  

será, respectivamente, igual a: 

 

a) 13 e 23. 

b) 10 e 12. 
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c) 14 e 25. 

d) 16 e 32. 

e) 15 e 25. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

07 – Considere os seguintes elementos naturais: 

I – Morro da Igreja. 

II – Serra do Rio do Rastro. 

III – Serra das Cabras. 

Pertencem ao território de Santa Catarina: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas os itens I e II estão corretos. 

d) Apenas o item III está correto. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

08 – Durante um protesto ocorrido no final de julho, foi incendiada a estátua de uma figura histórica 

contraditória do período colonial, um traficante de escravos e bandeirante que viveu no Brasil entre 

os séculos XVII e XVIII, seu nome era: 

a) Zumbi dos Palmares. 

b) Fernão Dias. 

c) Padre Cicero. 

d) Borba Gato. 

e) Regente Feijó. 

 

09 – Uma das atrações apresentadas na abertura das olimpíadas de 2021 foi a tecnologia, o Japão 

surpreendeu com a elaboração de um enorme globo terrestre composto de: 

a) Hologramas. 

b) Drones. 

c) Telas 3D. 

d) Robôs autosencientes. 

e) Sabres de Luz. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC 

 

7 
 

10 – Assinale a alternativa que descreve corretamente o nome de um rio pertencente ao estado de 

Santa Catarina: 

a) Rio Iguaçu. 

b) Rio Tietê. 

c) Rio São Francisco. 

d) Rio Reno. 

e) Rio Paranapanema. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

BORRACHEIRO 

11 – Não é uma função da Banda de Rodagem dos pneus: 

a) Drenagem. 

b) Frenagem. 

c) Suportar carga. 

d) Proteger a carcaça. 

e) Proporcionar a aderência. 

 

12 – A carcaça é a estrutura do pneu constituída de uma ou mais lonas. Sua função é: 

a) Proporcionar aderência. 

b) Economia de combustível. 

c) Frenagem agressiva. 

d) Suportar carga. 

e) Proporcionar qualidade, na quilometragem. 

 

13 – As laterais, são a parte do pneu que vai: 

a) Dos talões ao ombro. 

b) Dos talões à carcaça. 

c) Do ombro à carcaça. 

d) Da carcaça à cintura. 

e) Da banda de rodagem à cinta. 
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14 – É o forro interno do pneu. No caso dos pneus, com uso de câmara, é confeccionado com 

borracha macia para não danificar a câmara de ar e nos pneus para uso sem câmara é confeccionado 

com borracha impermeável para manter a pressão de operação. Trata-se da parte do pneu 

denominada: 

a) Ombro. 

b) Talão. 

c) Inter Liner. 

d) Cinta Estabilizadora. 

e) Banda de Rodagem. 

 

15 – Os elementos metálicos ou têxteis, dos pneus, retorcidos, que constituem a carcaça e dão 

resistência às lonas e às cintas, são chamados de: 

a) Aros. 

b) Filetes. 

c) Flancos. 

d) Sulcos. 

e) Cordoneis. 

 

16 – Considere a alternativa que discorre sobre as cintas de trabalho dos pneus: 

a) Parte exterior da estrutura resistente do pneu, que tem a finalidade de proteger os talões. 

b) Parte exterior da estrutura resistente do pneu radial que tem a finalidade de estabilizar o 

pneu. 

c) Partes do pneu que entram em contato com o aro, garantindo a sua fixação ao mesmo. 

d) Partes do pneu entre a banda de rodagem e os flancos. 

e) Elemento metálico interno do talão. 

 

17 – A linha em relevo, próxima da área dos talões, que tem a finalidade de indicar, visualmente, a 

correta centralização do pneu no aro denomina-se: 

a) Flanco. 

b) Carcaça. 

c) Sulco. 

d) Cordão. 
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e) Cordonel. 

 

Observe a imagem, abaixo, para responder às questões de 18 a 21: 

 

Fonte: https://docplayer.com.br/42628715-Treinamento-borracharia.html 

18 – Sobre as marcações do pneu, é correto afirmar que: 

I – 1 indica o fabricante. 

II – 2 indica as características do pneu – dimensão / construção. 

III – 3 indica o modelo do pneu. 

IV – 4 indica o código de velocidade e o índice de carga. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

e) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

 

https://docplayer.com.br/42628715-Treinamento-borracharia.html
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19 – Ao avaliar os escritos, no número 10, o borracheiro procura identificar: 

a) Registro de homologação. 

b) Classificação U.T.Q.G. 

c) Local de fabricação do pneu. 

d) Carga e pressão máxima. 

e) Dados da estrutura do pneu. 

 

20 – Para identificar dados de LAMA / NEVE sobre o uso do pneu, o Borracheiro deve atentar-se ao 

indicado, no número: 

a) 10. 

b) 11. 

c) 12. 

d) 13. 

e) 14. 

 

21 – Ao avaliar as inscrições indicadas, no número 11, o borracheiro busca identificar: 

a) O índice de carga. 

b) A carga e a pressão máxima. 

c) A dimensão do pneu. 

d) Tube Type / Tubeless. 

e) Inscrição D.O.T. 

 

22 – O Conselho Nacional de Trânsito proíbe a circulação de veículos automotor, equipado com 

pneus cujo desgaste da banda de rodagem atingiram o indicador máximo de desgaste (TWI) cuja 

medida é de: 

a) 1,0 mm. 

b) 1,2 mm. 

c) 1,4 mm. 

d) 1,6 mm. 

e) 1,8 mm. 

 

23 – Sobre os pneus radiais é correto afirmar que: 
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I – Têm lonas na carcaça de talão a talão. 

II – Se posicionam no sentido do raio, em ângulo de 90º com uma linha central imaginária. 

III – Constituídos de rayon ou naylon. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Apenas os itens I e III estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

e) Todos os itens estão incorretos. 

 

24 – Analise o trecho a seguir:  

O câmber ocorre quando a roda inclina-se. Câmber ________ é quanto a parte superior do pneu 

inclina-se para fora. Câmber _________ é quando a parte superior do pneu inclina-se para dentro. 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas: 

a) Negativo – Positivo. 

b) Positivo – Negativo. 

c) Intrusivo – Extrusivo. 

d) Alto – Baixo. 

e) Baixo – Alto. 

 

25 – Cáster refere-se ao ângulo de inclinação longitudinal do pino mestre central, em relação a um 

plano vertical.  

( ) Cáster demasiado faz a roda oscilar ou ziguezaguear. 

( ) Pouco cáster torna o veículo duro de dirigir. 

( ) Cáster desigual faz o veículo puxar para o lado com menor cáster positivo. 

Levando em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a sequência correta das 

proposições acima é, respectivamente:  

a) V – V – F  

b) V – F – F  

c) F – F – V  

d) F – V – V  

e) F – F – F  
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26 – Analise o trecho a seguir: 

O Desequilíbrio ___________ provoca repetidos choques, no sentido vertical, que pôr sua vez 

causam violentas oscilações verticais (hopping) que dificultam a dirigibilidade e comprometem a 

estabilidade do veículo. 

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

a) Estático. 

b) Dinâmico. 

c) Oscilatório. 

d) Convergente. 

e) Divergente. 

 

27 – São consequências associadas ao excesso de pressão dos pneus, exceto: 

a) 15% menos quilometragem. 

b) Desgaste acentuado do centro. 

c) Mais agressão à banda. 

d) Perda do conforto. 

e) Maior aderência. 

 

28 – Não é uma causa possível de desgaste côncavo (em forma de concha), dos pneus: 

a) Folga nos rolamentos da roda. 

b) Conjunto pneumático mal montado. 

c) Conjunto pneumático desbalanceado. 

d) Eixo empenado. 

e) Tambor ovalizado. 

 

29 – Nos casos de desgaste de um único lado, o borracheiro deverá: 

a) Verificar o câmber. 

b) Substituir os rolamentos da roda. 

c) Balancear o conjunto pneumático. 

d) Rodiziar os pneus traseiros e dianteiros. 

e) Refixar o sistema pneumático. 
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30 – Observe a imagem, abaixo: 

 

 

A ferramenta, indicada na imagem, é denominada: 

a) Sacador de válvula. 

b) Deslocador manual. 

c) Aplicador de reparos. 

d) Assentador de talão. 

e) Rodilho para remendo a frio. 

 

 


