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PREFEITURA
MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU-PA INSTITUTO MACHADO DE ASSIS
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA
(EDITAL 01/2019)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: MECÂNICO (CÓD. 146)

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a
prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Português
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
20

A

B

A

D

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. O candidato que, por
qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será
automaticamente eliminado do Concurso Público.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta)
minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (TARDE)
14h às 18h

DATA: (2ª ETAPA)
31 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursotomeacu@outlook.com
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DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término
da |prova.
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QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

É muito comum ouvirmos que a globalização está cada vez mais encurtando a distância existente entre
as pessoas, fato decorrente do avanço tecnológico presente nas últimas décadas que conta com a evolução dos
meios de transporte e também de comunicação. Atualmente, com o advento de transportes mais rápidos como
aviões, trem-bala, jatos supersônicos, é comum pessoas se transportarem de um lugar muito distante a outro
sem perdas tão significativas de tempo. Além do mais, os meios de comunicação, como a televisão, a internet,
as rádios e também os telefones celulares, permitem que pessoas se comuniquem mesmo estando em cidades
diferentes, estados ou países distantes. Tendo em vista a tecnologia dos satélites, hoje em dia já é possível
assistir um evento no Brasil em tempo real que se passa no Japão ou na China. É também crescente o número
de pessoas que fazem viagens internacionais e que participam de redes sociais em todo o mundo. Diante disso,
não soaria estranho dizermos que a globalização e o avanço tecnológico encurtam as distâncias.
Embora costumamos ver o mundo dessa forma, mal podemos perceber o quanto as pessoas reduzem o
contato real uma das outras. Quando alguém se senta à frente da TV ou do computador acessando a internet e
toma bastante tempo nessas tarefas, ela pode ver qualquer coisa presente no mundo inteiro ou mesmo entrar em
contato com qualquer pessoa, no entanto não existe nenhum contato físico entre elas, a pessoa não vê um
mundo real, tudo que ela vê e mesmo como ela conversa é sempre virtual. Na verdade, ela passa a maior parte
do tempo sozinha, sem participar efetivamente de uma realidade. Com os meios de transporte em franca
evolução, torna-se comum pessoas se transportarem de um lugar ao outro, no entanto elas pouco percebem e
identificam o próprio lugar de convívio. Além do mais, isso facilita misturas de uma cultura na outra até que se
tenha uma única, adotada como padrão, na qual tradições e culturas próprias de uma nação ou lugar perca a sua
identidade, fato que desmonta a historicidade de um povo juntamente com os hábitos e costumes. Outro
detalhe, é que nem todo mundo tem acesso a todo esse avanço tecnológico, o que causa maior distância entre
povos, e implica em diversos problemas de ordem social, como a exclusão tecnológica, o aumento da violência,
fator que acarreta no aumento da insegurança e assim contribuindo também para o isolamento de pessoas e
classes sociais.
Fala-se que no futuro a tendência é que as pessoas trabalhem dentro de suas próprias casas ganhando
seus salários. Se isso realmente ocorrer, veremos que o ambiente em que pessoas costumam se unir para
trabalhar visando um objetivo acabará e o isolamento entre as pessoas tenderá a aumentar. Com o avanço da
globalização é comum aumentar a virtualização, fato já decorrente da aparição dos cursos a distância, dos
hologramas, das conversas em redes sociais, dos celulares, das trocas de e-mail, das instruções de radares e de
cirurgias médicas a longas distância. Tudo contribui para que as pessoas não necessitem mais de proximidade,
o que contribui por melhorar o isolamento físico entre as pessoas. Antigamente era comum pessoas se reunirem
nas beiras das estradas e contarem fatos do dia a dia, ou mesmo sentarem na varanda para conversar, ou se
juntarem para assistir a uma exibição, seja teatral, literária ou qualquer outro evento social. Hoje em dia, nas
grandes cidades e centros urbanos, fazer isso é algo raríssimo, e que no fundo não se vê importância, ora,
existem todos os meios de comunicação que fazem isso, sem que pessoas se reúnam para dialogar as notícias
entre si. Portanto, fica a dúvida, será que a globalização encurta mesmo a distância entre as pessoas?
http://reciclareleciclar.blogspot.com/2012/01/globalizacao-encurta-distancia-entre-as.html
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01) A partir da leitura do texto, é CORRETO afirmar:

05) A expressão “de pessoas” (L.9) tem equivalência
sintática com:

A) As

transformações

esperadas

com

a

revolução

tecnológica se efetivaram plenamente no processo de

A) “do avanço tecnológico” (L.2).

aproximar as pessoas.

B) “de tempo” (L.5).

B) As novas tecnologias podem contribuir para a exclusão
social.
C) O ingresso na sociedade do conhecimento está
relacionado à predisposição de cada pessoa.
D) A sofisticação dos recursos tecnológicos provocou a
melhoria da qualidade de vida da população mundial.
02) A frase interrogativa “Portanto, fica a dúvida, será que a
globalização encurta mesmo a distância entre as
pessoas?” (L.36) tem caráter:
A)
B)
C)
D)

Irônico.
Analítico.
Retificador.
Revolucionário.

03) É uma afirmativa verdadeira sobre o texto a que está
expressa na alternativa:
A) No processo de coesão, isso (L.18) retoma “lugar de
convívio”. (L. 18)

C) “de pessoas” (L.9).
D) “de uma cultura” (L.18).
06) Tem valor predicativo o termo na alternativa:
A) “Sozinha” (L.16).
B) “franca” (L.16).
C) “diversos” (L.22).
D) “sociais” (L.29).
07) Há correspondência entre o termo transcrito e a ideia
por ele expressa em:
A) “no entanto” (L.14) – consequência.
B) “maior” (L.15) – comprimento.
C) “próprio” (L.18) – reforço.
D) “ou” (L.19) – exclusão.

B) Se se substituir “Embora costumamos ver o mundo
dessa forma” (L.11), por “mesmo que costumemos ver
o mundo dessa forma”, ficam preservadas a coerência
da argumentação e a correção gramatical.
C) A forma verbal “trabalhem” (L.25) expressa uma ação
concluída no presente.

08) A

D) “contato”, em “não existe nenhum contato físico”
(L.14), manterá a mesma função sintática se houver a
troca do verbo existir por haver.

C) “no mundo” (L.13).

04) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é
verdadeiro o que se afirma em:

09) Sobre a palavra “grandes”, em “Hoje em dia, nas

A) “até”, em “até que se tenha uma única” (L.18/19), e
“também”, em “também de comunicação” (L.3), são
termos marcadores de limite.
B) “como”, em “Atualmente, com o advento de transportes
mais rápidos como aviões,” (L.3/4) e “como”, em
“como ela conversa” (L.15) exprimem a mesma ideia.
C) “seja” (L.33) é formado por derivação regressiva.
D) “número” (L.8) tem valor subjetivo.

CARGO: MECÂNICO (CÓD. 146)

alternativa

cujo

termo

expressa

a

mesma

circunstância de “hoje em dia” (L.7) é a:
A) “de um lugar” (L.4).
B) “já” (L.7).
D) “no fundo” (L.34).

grandes cidades” (L.33/34), a única alternativa em
desacordo com o contexto é a
A) Qualifica o nome indicando dimensão.
B) É um adjetivo uniforme quanto ao gênero.
C) Exerce a mesma função sintática que a palavra “das
estradas” (L.32).
D) Altera a semântica se transposta para depois “cidades”.
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10) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo na alternativa:

14) Ao usar o vocábulo “se”, em “Fala-se” (L.25), o autor

A) “permitem” (L.6) e “conta” (L.2).

A) Não teve como determinar ou recusou-se a determinar o

B) “países” (L.7) e “pessoas” (L.4).
C) “soaria” (L.10) e “estranho” (L.10).
D) “Tecnologia” (L.7) e “isso” (L.18).

autor da ação evidenciada.
B) Usou o vocábulo “se” com o fim de apassivar o sujeito
da oração.
C) Deixa subentendido que, em casos de voz passiva, é

11) A forma verbal “trabalhem” (L.27) indica uma ação:

preferível não indicar o agente da ação verbal.
D) Mostrou o fato como provável, além de dependente de

A) Momentânea.

outro acontecimento.

B) Habitual.
C) Hipotética.
D) Contínua.
12) No texto,
A) Os conectores “que” e “que”, em “É muito comum
ouvirmos que a globalização está cada vez mais

15) A alternativa em que a palavra não tem encontro
consonantal é a:
A) “Advento” (L.3).
B) “distante” (L.4).
C) “Mundo” (L.9).
D) “Classes” (L.24).

encurtando a distância existente entre as pessoas, fato
decorrente do avanço tecnológico presente nas últimas
décadas que conta com a evolução dos meios de
transporte e também de comunicação.” (L.1/3) são
iguais do ponto de vista morfológico.
B) “no entanto”, em “no entanto elas pouco percebem e
identificam o próprio lugar de convívio” (L.17/18)
expressa a ideia de ressalva.
C) “meios” (L.35), sintaticamente, funciona como núcleo
do objeto direto.
D) “Mesmo”, em “mesmo estando em cidades diferentes,
estados ou países distantes.” (L.6/7), expressa o sentido
de condição.
13) A alternativa em que a expressão em destaque expressão
noção de causa é a:
A) “mesmo estando em cidades diferentes” (L.6/7).
B) “Quando alguém se senta à frente da TV” (L.12).
C) “no entanto elas pouco percebem” (L.17).
D) “Com o avanço da globalização” (L.27/28).

CARGO: MECÂNICO (CÓD. 146)
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MATEMÁTICA
16) O número 300 possui quantos divisores naturais?
A)
B)
C)
D)

20
19
18
17

17) Um motorista de taxi cobra R$5,50 de bandeirada que é
um valor fixo mais R$1,50 por quilômetro rodado.
Então podemos afirmar que o valor cobrado por uma
corrida relativa a um percurso de 12 quilômetros é:
A)
B)
C)
D)

R$23,50
R$23,00
R$22,00
R$24,50

18) Marcelo está trabalhando como estoquista e se deparou
com um problema, ele deve organizar 30 produtos do
tipo A, 45 produtos do tipo B e 60 produtos do tipo C,
sendo que cada gôndola deve conter o mesmo número
de produtos e sempre do mesmo tipo, ou seja, não deve
misturar os produtos e deve utilizar o menor número
possível de gôndolas. Ajude Marcelo e responda
quantas gôndolas ele deve usar? (M.D.C)

QUESTÕES DE 16 A 20
20) Hipátia de Alexandria (nascida em torno do ano de 355
d.C.) foi uma mulher que colocou a ciência, a tolerância
e a filosofia como ideal de vida, mas morreu torturada e
queimada por fanáticos religiosos no dia 08 de março do
ano de 415 depois de Cristo (d.C.), por uma grande
coincidência, na data em que se comemora, atualmente,
o Dia Internacional da Mulher. Há 1600 anos, o mundo
perdia uma de suas mentes mais brilhantes e uma
mulher com grande capacidade de influência e
autodeterminação. Qual era aproximadamente a idade
de Hipátia?
Fonte: redesaude.org.br/comunica/opinao/hipatia-de
alexandria-epicurismo-e-a-realizacao-pela-ciencia
A)
B)
C)
D)

34 anos.
45 anos.
60 anos.
65 anos.
Cálculos

A) 60.
B) 20.
C) 15.
D) 12.
19) Quando alguém liga e você não atende, seu celular o
alertará com um ícone de um telefone vermelho com
uma seta irregular em cima e uma luz vermelha
piscando. O celular também informa quando tem uma
nova mensagem de texto, com a luz verde piscando no
canto do telefone. Certo dia Juliana percebeu que a luz
vermelha do seu smartphone estava piscando de 3 em 3
segundos e a luz verde piscava de 5 em 5 segundos, se
as duas piscaram juntas as 15 horas e 20 minutos que
hora elas voltaram a piscar juntas novamente? (MMC)
A) 15 horas 20 minutos e 15 segundos.
B) 15 horas 22 minutos e 3 segundos.
C) 16 horas 13 minutos e 2 segundos.
D) 17 horas 20 minutos e 33 segundos.
CARGO: MECÂNICO (CÓD. 146)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) É INCORRETO afirmar sobre o motor de combustão
interna.
A) O motor de combustão interna é uma máquina térmica
que tem como função converter energia térmica em
energia elétrica.
B) O motor de combustão interna é também conhecido
como motor a explosão.
C) Os tipos de motor de combustão interna mais utilizados
são o motor a gasolina e o motor a diesel.
D) Eles são utilizados principalmente em meios de
transporte, como carros, caminhões e motocicletas.
22) São componentes do motor de combustão interna,
SALVO:
A)
B)
C)
D)

Câmara de combustão.
Cilindro.
Válvula de admissão.
Pastilhas.

23) Os itens a seguir apresentam o funcionamento do motor
de combustão interna.

QUESTÕES DE 21 A 40
24) “É um dispositivo usado nos carburadores para
enriquecer a mistura ar/combustível na fase da partida a
frio. O seu acionamento ou desligamento pode ser
automático ou manual”.
O trecho acima se refere ao:
A)
B)
C)
D)

Bloco de motor.
Atuador.
Amortecedor.
Afogador.

25) A respeito do câmbio automático, marque a opção
FALSA.
A) Entre o motor e o câmbio automático é colocado um
conversor de torque, que substitui a embreagem
tradicional e permite diminuir o número de relações.
B) Os câmbios automáticos não são comandados por uma
central eletrônica de controle.
C) É um sistema de câmbio que faz a troca das marchas de
forma automática.
D) O engate das marchas é obtido por meio de fricções
comandadas hidraulicamente.

I. Admissão - é o período no qual se abre a válvula de
admissão e entra no cilindro do motor a mistura de
combustível e gases.
II. Compressão – a válvula de admissão é fechada e o

26) A respeito da bateria de um veículo, analise as
assertivas a seguir.
I. Um acumulador químico é capaz de armazenar e

pistão começa a subir, comprimindo o combustível.

fornecer energia a partir de reações químicas de

III. Explosão – após a compressão, um dispositivo

oxirredução. A bateria é a associação de um conjunto de

denominado carburador libera uma pequena faísca

acumuladores químicos envolvidos num determinado

dentro do cilindro, causando a explosão do combustível.

invólucro.

Nesse período, o pistão desce em virtude da pressão
exercida pelos gases resultantes da explosão.
IV. Escape – o pistão sobe novamente e a válvula de escape
é aberta. Os gases provenientes da explosão são

II. A bateria é utilizada para multiplicar o torque gerado
pelo motor e adequar sua velocidade de rotação às
rodas.
III. A bateria é uma peça que une o pistão ao virabrequim

expulsos para fora do cilindro, deixando-o livre para
iniciar um novo ciclo.

É CORRETO o que se afirma em:

São CORRETOS:

A) I e II

A)
B)
C)
D)

B) I e III

I, II, III e IV
I, II e IV
III e IV
I, II e III

CARGO: MECÂNICO (CÓD. 146)

C) I
D) I, II e III
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27) Assinale a alternativa ERRADA sobre o sistema de
freio automotivo.
A) O sistema de freio automotivo é composto por uma série
de componentes que trabalham em conjunto para
desacelerar e parar completamente um veículo.
B) O tambor tem a mesma função do disco de freio: gerar
atrito para desacelerar o veículo. Ele tem o formato
semelhante à de uma panela e, normalmente, está
presente nas rodas traseiras do veículo. É fabricado
apenas em ferro fundido.
C) O disco de freio tem formato circular, sendo semelhante
a um CD ou DVD. Ele fica conectado à roda,
acompanhando seu movimento, e é utilizado para
desacelerar e parar o carro quando um material abrasivo
é pressionado contra ele. Normalmente, é composto por
ferro fundido, carbono, kevlar ou sílica.
D) Quando o pedal é pressionado, todas as rodas do veículo
são bloqueadas. Ao puxar a alavanca, somente as rodas
traseiras sofrem esse efeito — e é por isso que o freio de
mão é indicado apenas para manter o veículo parado e
nunca para reduzir a sua velocidade.
28) A _________________ é o atuador do sistema de freio
a disco. Além de servir de suporte e proteção para as
pastilhas, é responsável por pressioná-las contra o disco
por meio de um ou mais cilindros hidráulicos com
pistões internos. São chamadas de pinças flutuantes ou
deslizantes quando têm apenas um cilindro.
Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna
acima.
A)
B)
C)
D)

frenagem.
sapata de freio.
pinça
alavanca.

29) A respeito dos componentes do sistema de freios de um
veículo, assinale a alternativa CORRETA.
A) Enquanto o pedal usa um conjunto hidráulico para
movimentar os componentes que desaceleraram as
rodas, o freio de mão aciona diretamente os dispositivos
de frenagem por meio de um cabo de aço.
B) O fluido é responsável por converter força mecânica em
pressão hidráulica e, geralmente, é fabricado em ferro
fundido ou alumínio.
C) As lonas são usadas em sistemas com freio a disco; as
pastilhas, em modelos a tambor.
D) O cilindro mestre é um dos componentes mais
importantes do freio. Ele é o responsável pela
transferência de movimento, fazendo com que todo o
sistema hidráulico funcione adequadamente.
CARGO: MECÂNICO (CÓD. 146)
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30) É um tipo de correia utilizada para comandar
dispositivos como o alternador e a bomba d’água. É
feita de tela revestida de borracha reforçada por diversos
elementos internos resistentes trabalhando em tração.
Essa correia envolve polias dotadas de sulcos em
flancos inclinados.
O tipo de correia descrito acima é:
A)
B)
C)
D)

correia poly-v.
correia dentada.
correia trapezoidal.
correia de borboleta.

31) É INCORRETO afirmar
alimentação de combustível.

sobre

o

sistema

de

A) O sistema de alimentação é composto basicamente por
um tanque de combustível, linhas de combustível, um
filtro, uma bomba e um sistema injetor, podendo ser um
carburador ou injeção eletrônica.
B) A ECU (Engine Control Unit), considerado o “cérebro”
do motor, está ligada a uma série de sensores e
atuadores capazes de realizar a leitura de todos os
parâmetros do motor que em milésimos de segundo a
retornam com a informação.
C) Além da ECU, o sistema de injeção eletrônica é
formado exclusivamente por uma bomba de
combustível elétrica e uma linha de combustível de alta
pressão.
D) O Carburador é basicamente um tubo onde passa ar, e
conforme a velocidade do ar que nele passa, uma
quantidade de combustível é injetada.
32) Observe os itens a seguir sobre o filtro de combustível.
A) Em regra, são de papel no seu interior e colocados na
linha da tubulação de passagem do combustível.
B) Os filtros de combustível são utilizados para isentar o
combustível das partículas de sujeira como pó,
ferrugem, água e resíduos do tanque.
C) Eles são utilizados em todos os motores de combustão,
sejam eles movidos a diesel, gasolina ou álcool, com
sistema de injeção eletrônica ou carburador.
É verdadeiro o que se afirma em:
A) I, II e III
B) II
C) III
D) I e II
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33) “É um componente de transmissão responsável pelo
envio do movimento e do sincronismo do virabrequim
ao comando de válvulas. Tem a mesma função da
correia dentada, porém com características diferentes,
principalmente pela sua grande resistência e
durabilidade”.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

36) Existem alguns comportamentos do carro que sugerem
problema na lubrificação, como:
I. corrosão.
II. consumo excessivo de óleo.
III. desgaste excessivo das peças.

Qual o componente veicular descrito acima?

IV. alteração na pressão do óleo.

A)
B)
C)
D)

A quantidade de itens CORRETOS é:

corrente de transmissão.
distribuidor.
diferencial.
cremalheira.

34) Marque a opção
lubrificação.

FALSA sobre o sistema de

A) 2
B) 1
C) 4
D) 3

A) O óleo é o componente principal do sistema de
lubrificação. É o líquido que percorre o motor. Possui

37) “É uma ferramenta especial destinada a medir o torque

uma classificação específica para cada tipo de motor,

(ou aperto) dos parafusos conforme a especificação do

respeitando a viscosidade e os índices de desempenho

fabricante do equipamento. Isso evita a formação de

determinados pelo fabricante.

tensões e consequentemente deformação das peças

B) O sistema de lubrificação é muito importante para
preservar a vida útil do motor e garantir que ele

quando em serviço”.
O trecho acima se refere à/ao:

funcione perfeitamente em condições ideais, com bom
rendimento e consumo adequado.
C) Quando o lubrificante chega em todas as peças móveis

A) alicate de pressão.
B) torquímetro.

do motor, ele retorna ao cárter por gravidade para

C) chave de aperto.

recomeçar o ciclo enquanto o motor estiver ligado. O

D) chave de fenda.

óleo também absorve o calor dos cilindros e o dissipa
quando retorna ao cárter.

38) O(a) ______________ é uma ferramenta manual,

D) O sistema de lubrificação não é responsável pela

geralmente de aço carbono, formada por um corpo

preservação dos componentes móveis do motor a

central, com um alojamento de forma quadrada ou

combustão interna.

circular, onde são fixados machos, alargadores e
cossinetes. O _________ funciona como uma chave,

35) O (a) ___________ tem o objetivo de promover a
lubrificação do motor. Ela suga o óleo do cárter e envia
para as tubulações.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna
acima.

que possibilita imprimir o movimento de rotação
necessário à ação da ferramenta.
Marque a alternativa que preenche corretamente as lacunas
acima.

A) válvula de alívio de pressão.

A) desandador

B) filtro de óleo.

B) soquete

C) bomba de óleo do motor.

C) calibrador

D) cárter do óleo.

D) manivela

CARGO: MECÂNICO (CÓD. 146)
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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

39) Componente ao qual é fixado o complexo roda/freio no
eixo dianteiro dos veículos com tração traseira. Em
cima dele é fixado um eixo e com sua rotação
comandada

por

tirantes

especiais,

permite

o

esterçamento da roda.

O componente citado acima é:
A) diagrama de distribuição.
B) manivela.
C) manga de eixo.
D) mangueira.
40) Analise os itens a seguir sobre a manutenção preventiva,
corretiva e preditiva dos veículos.

I. A manutenção preventiva é realizada com o objetivo de
reduzir a probabilidade de falhas nas peças e nos
componentes essenciais da frota, para aumentar a vida
útil dos veículos e dos componentes — e, no caso de
veículos novos, para manter o direito à garantia.
II. A manutenção corretiva ocorre com a ajuda de
equipamentos que monitoram o estado real de
funcionamento dos principais componentes da frota.
Com base em dados, o equipamento apresenta um
diagnóstico sobre o desgaste ou degradação.
III. A manutenção preditiva só acontece depois que o
defeito se instalou. Diante da falha, é chamado um
técnico, que verifica o problema e informa as
necessidades para o conserto.

É verdadeiro o que se afirma em:
A) I, II e III
B) II e III
C) II
D) I
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