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1. A análise dos óleos tem o objetivo de: 
a) Descobrir a causa do defeito; 
b) Eliminar o defeito das máquinas; 
c) Economizar o lubrificante e sanar o defeito; 
d) Descobrir a viscosidade do lubrificante; 
e) Diminuir as partículas metálicas no óleo. 
 
2. Pressão é: 
a) Sinônimo de força; 
b) Força por unidade de área; 
c) Força por unidade de volume; 
d) Volume por unidade de tempo; 
e) Volume por unidade de superfície. 
 
3. A seqüência do trabalho de localização de uma trinca é: 
a) Limpeza, aplicação do líquido penetrante e revelação; 
b) Revelação, limpeza e aplicação do líquido penetrante; 
c) Aplicação do líquido penetrante, revelação e limpeza; 
d) Revelação, aplicação do líquido penetrante e limpeza; 
e) Limpeza, revelação e aplicação do líquido penetrante. 
 
4. Na codificação de um rolamento os dois últimos dígitos indicam: 
a) Diâmetro externo. 
b) Tipo do rolamento. 
c) Largura do rolamento. 
d) A blindagem ou vedação. 
e) Diâmetro do furo. 
 
5. Diagrama de construção gráfica simples que permite visualizar rapidamente a seqüência lógica de 
operações é o diagrama: 
a) De Gantt; 
b) De barras; 
c) Espinha de peixe; 
d) PERT; 
e) CPM. 
 
6. O fenômeno cavitação se da por causa: 
a) Do restringimento da passagem do óleo até a entrada da bomba. 
b) Do restringimento da passagem do óleo na saída da bomba. 
c) Da entrada indesejável de bolhas por causa da má fixação de uma conexão. 
d) Da presença de bolhas de ar resultante da espuma do óleo. 
e) Da presença de partículas metálicas no interior das válvulas direcionais. 
 
7. Que correção deve ser feita para evitar a deterioração das pistas de rolagem dos rolamentos? 
a) Melhorar a lubrificação; 
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b) Corrigir o assentamento; 
c) Efetuar uma lubrificação mais adequada; 
d) Trocar o rolamento; 
e) Melhorar a vedação. 
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8. O escamamento na superfície das esferas de um rolamento pré-instalado pode ocorrer por 
conseqüência de: 
a) Impactos na instalação; 
b) Montagem sem pré-lubrificação; 
c) Carga radial excessiva; 
d) Penetração de impurezas; 
e) Alta velocidade e alta carga. 
 
9. O redutor de velocidade é um conjunto de coroa e sem-fim ou engrenagens acondicionadas em 
uma carcaça com sistema de lubrificação. Sendo assim, um redutor que tem como proporção de 
redução 1: 20, que está acoplado a um motor elétrico de 3700 rpm, qual será sua rotação final? 
a) 220 rpm; 
b) 190 rpm; 
c) 200 rpm; 
d) 185 rpm; 
e) 260 rpm. 
 
10. Em alguns tipos de junção se faz necessário o uso de rebites, estes para evitar tensões nas 
peças fixadas, devem ser escolhidos corretamente quanto ao tipo de material, diâmetro e formas. 
Qual a principal causa de trincas até mesmo de quebras deste elemento mecânico? 
a) Vidrificação do material. 
b) Calor excessivo; 
c) Falha no acabamento superficial; 
d) Ductibilidade do material; 
e) Fadiga do material. 
 
11. Utilizando-se do diagrama de flechas, podemos afirmar que o caminho crítico é: 
a) O que demanda maior tempo de duração; 
b) O que possui maior número de tarefas; 
c) O que tem menor tempo de duração; 
d) O que tem maior número de mantenedores; 
e) O caminho mais curto entre tarefas. 
 
12. O redutor com coroa e parafuso sem fim, normalmente é usado quando: 
a) Grandes reduções de velocidade e baixo torque no eixo de saída; 
b) Pequenas reduções de velocidade e alto torque no eixo de saída; 
c) Grandes reduções de velocidade e alto torque no eixo de saída; 
d) Pequenas reduções de velocidade e baixo torque no eixo de saída; 
e) O equipamento necessita de maior velocidade. 
 
13. O método de soldagem no qual os metais a serem unidos sob efeitos do calor usando fluxo não 
se fundem, denomina-se solda: 
a) Autógena. 
b) Homogênea. 
c) Heterogênea. 
d) Brasagem. 
e) Porosa. 
 
14. Qual o método é o mais indicado para seqüências indiretas, visando a não sobreposição de 
sinais e também a economia de válvulas? 
a) Passo-a-passo. 
b) Intuitivo. 
c) Cadeia estacionária. 
d) Cascata. 
e) Lógica de Boole. 
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15. A aeração pode ser causada por? 
a) Filtro de sucção entupido; 
b) Turbulência no reservatório; 
c) Filtro de ar entupido; 
d) Rotação elevada do conjunto da bomba; 
e) Filtro de retorno entupido. 
 
16. Quando aumentamos o deslocamento de uma bomba? 
a) Aumentamos a velocidade do atuador; 
b) Reduzimos a velocidade do atuador; 
c) Aumentamos a pressão do sistema; 
d) Reduzimos a pressão do sistema; 
e) Deixamos a velocidade e a pressão iguais. 
 
17. Num sistema de transmissão por engrenagens, a folga é necessária, pois sem elas haveria um 
emperramento, por outro lado, a folga entre as engrenagens não pode ser grande de mais pois: 
a) O eixo iria empenar; 
b) Provocaria vibração em serviço; 
c) A velocidade de trabalho aumentaria; 
d) A potência de transmissão não iria alterar; 
e) Aumentaria a vida útil dos rolamentos axiais. 
 
18. O elemento vedante que permite ajustes à medida que a eficácia da vedação vai diminuindo. 
a) Junta expansiva. 
b) Anel “o”. 
c) Junta labirinto. 
d) Gaxeta. 
e) Retentor. 
 
19. Em uma transmissão de um redutor de velocidade pôr mecanismo de coroa e parafuso sem fim, 
a rotação do motor é de 1800 rpm, sendo que o parafuso sem fim possui 2 entradas e a coroa 80 
dentes. Podemos afirmar que a rotação de saída do redutor de velocidade, nesse caso será de: 
a) 11,25; 
b) 48; 
c) 720000; 
d) 0,022; 
e) 45. 
 
20. Os motores monofásicos precisam de qual componente para sua partida? 
a) Chave centrífuga; 
b) Interruptor centrífugo; 
c) Capacitor; 
d) Indutor; 
e) Bobina principal/auxiliar. 
 
21. Qual a rosca utilizada no eixo esquerdo de um esmeril de partidas rápida. 
a) Direita dente de serra; 
b) Esquerda trapezoidal; 
c) Triangular esquerda; 
d) Direita triangular; 
e) Múltipla trapezoidal. 
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22. Os lubrificantes são substâncias que reduzem, ao máximo, as forças de atrito entre superfícies 
sólidas que estejam em contato, executando movimentos relativos. Os lubrificantes sintéticos, por 
exemplo, é largamente utilizado na robótica e com uso restrito na industria. Por quê? 
a) Por sua ineficiência na indústria; 
b) Em virtude do seu elevado custo; 
c) Por possuírem pouca vida útil; 
d) Por causa da relativa resistência à oxidação; 
e) Porque só podem ser utilizados quando misturados aos óleos minerais. 
 
23. No estudo de projeção ortogonal em desenho técnico, onde são aplicadas as linhas 
traço-ponto? 
a) Rupturas; 
b) Hachuras; 
c) Representação de centro; 
d) Detalhes não visíveis; 
e) Linhas de cotas. 
 
24. Com qual objetivo deve se utilizar o líquido penetrante na soldagem de manutenção? 
a) Identificação de trincas no material; 
b) Remoção de escorias; 
c) Remoção de óxidos; 
d) Alívio de tensões internas do material; 
e) Análise do tipo de material. 
 
25. Os cilindros hidráulicos são atuadores que transformam a energia hidráulica em energia 
mecânica, podendo assim, realizar operações de prender e prensar ou movimentos de avanço 
rápido e lento. O cilindro de duplo efeito é classificado também de cilindro diferencial. Por quê? 
a) Existe apenas uma câmara para o fluido e a força é exercida numa única direção; 
b) Possui áreas desiguais expostas à pressão durante os movimentos de avanço e retorno; 
c) possui áreas iguais expostas à pressão fornecendo, assim, velocidades forças 
iguais em ambas as direções; 
d) Sua camisa é menor que o curso do cilindro; 
e) Por suas conexões possuírem diâmetros diferentes. 
 
26. A respeito da manutenção preventiva, pode-se afirmar que ela: 
a) Se baseia em informações precisas de instrumentos específicos, os quais indicam, por meio de 
parâmetros, as ocasiões das paradas para substituição de peças; 
b) Permite a troca da peça com antecedência, evitando sobrecarga e permitindo paralisação de um 
trabalho, mesmo à custa de uma menor eficiência; 
c) Obedece a um padrão esquematizado, paradas periódicas para troca de peças, assegurando o 
funcionamento perfeito da máquina por um período pré-determinado; 
d) É realizada de acordo com a ocasião e obedece a um padrão previamente esquematizado, 
assegurando o defeito da máquina por um longo período; 
e) Proporciona um leve ritmo de trabalho planejado somente quando há necessidade da reposição 
de peças. 
 
27. A regulagem da velocidade de um atuador ou motor pneumático é fator importante para um bom 
desempenho. Esta regulagem é feita através de uma válvula 
a) Reguladora de fluxo; 
b) Direcional; 
c) De retenção; 
d) Reguladora de pressão; 
e) De segurança. 
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28. Qual a função do elemento “e” na pneumática? 
a) Avançar e retornar ao mesmo tempo um atuador; 
b) Segurança do sistema; 
c) Cuidar da gota de orvalho; 
d) Substituir o atuador de simples ação; 
e) Acionar a unidade de conservação 
 
29. A importância do martelamento na soldagem de manutenção das peças de ferro fundido é: 
a) Aliviar as tensões de contração do cordão de solda; 
b) Criar tensões atrativas; 
c) Facilitar a soldagem; 
d) Melhorar o acabamento; 
e) Transformar tensões compressivas em atrativas. 
 
30. Um parafuso possuindo nomenclatura 8.8 na cabeça. Qual sua resistência de 
escoamento: 
a) 640 N/mm²; 
b) 880 N/mm²; 
c) 800 N/mm²; 
d) 88 N/mm²; 
e) 64 N/mm²; 
 
31. Quando uma bomba opera com capacidade excessiva ou baixa pressão de sucção, produz 
implosões rápidas de bolha de ar que se chocam com as partes rígidas do sistema, causando 
vibrações aleatórias na estrutura da máquina. Como é chamado este fenômeno? 
a) Recirculação; 
b) Cavitação; 
c) Fluxo turbulento; 
d) Giro de óleo; 
e) Bolhas de ar. 
 
32. Na soldagem oxigás, a chama é formada por dois gases, qual relacionado abaixo, é o gás 
comburente? 
a) GLP; 
b) Argônio; 
c) Oxigênio; 
d) Propano; 
e) Mistura de gás. 
 
33. Para a produção de ar comprimido são necessários compressores, os quais comprimem o ar 
para pressão de trabalho desejada. Entre a grande variedade de compressores encontrados no 
mercado, existe um tipo que, a indústria alimentícia, farmacêutica e química tem grande preferência, 
por produzir um ar isento de resíduos de óleo. Assinale a alternativa que corresponde ao 
compressor em questão. 
a) Compressor de pistão; 
b) Compressor de membrana; 
c) Compressor roots; 
d) Compressor rotativo multicelular 
e) Compressor duplo de parafuso. 
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34. Um sistema possui engrenagens e pinhões. Se um desses elementos estiver gasto recomenda-
se substituir: 
a) Apenas as engrenagens; 
b) Apenas os pinhões; 
c) O elemento que estiver mais gasto; 
d) Ambos os elementos; 
e) A máquina nas quais eles se encontram. 
 
35. Que circunstância faz com que as correias venham apresentar rachaduras? 
a) Altas temperaturas, polias com diâmetro pequeno e deslizamento na transmissão; 
b) Baixas temperaturas e polias de diâmetro grande; 
c) Excesso de poeira no ambiente; 
d) Velocidade constante e temperatura ambiente; 
e) Presença de abrasivos. 
 
36. Na aplicação de programas de manutenção preventiva qual o percentual mínimo admissível de 
disponibilidade dos equipamentos? 
a) 50 %; 
b) 65 %; 
c) 70 %; 
d) 75 %; 
e) 80 %. 
 
37. Qual o procedimento mais adequado para extrair um parafuso que sofreu cisalhamento em um 
furo roscado? 
a) Bater o parafuso com um martelo e punção de bico. 
b) Retirar o parafuso com uma prensa hidráulica. 
c) Usar um extrator de parafusos apropriado. 
d) Utilizar o equipamento de soldagem oxiacetilênica. 
e) Utilizar o equipamento de solda elétrica. 
 
38. O fluído utilizado na lubrificação deve ser suficientemente resistente para que não haja 
rompimento da película lubrificante. Esta característica é denominada: 
a) Adesividade. 
b) Viscosidade. 
c) Dimulsibilidade. 
d) Corrosividade. 
e) Coesividade. 
 
39. Lubrificação , Inspeção , Ajustes , Revisão de Garantia , Cuidados com Transporte e 
Armazenamento , Instalação , Preparação para o uso . São um conjunto de procedimentos de qual 
método de manutenção ? 
a) Corretiva; 
b) Preventiva; 
c) Preditiva; 
d) Terotecnologia; 
e) Sistematica. 
 
40. Os rolamentos de rolos cônicos suportam cargas do tipo: 
a) Unicamente carga radial; 
b) Carga longitudinal; 
c) Combinada carga axial e radial; 
d) Unicamente carga axial; 
e) Carga vertical 
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41. Qual o tipo de rolamento que possui a alta capacidade de carga e é recomendado para baixas 
rotações? 
a) Rolamento de uma carreira de esferas; 
b) Rolamento autocompensador de rolos; 
c) Rolamento axial de duas carreiras de esferas; 
d) Rolamento de rolos cônicos; 
e) Rolamento de esferas. 
 
42. Um pino cônico com 100 mm de comprimento e 8 mm no diâmetro maior; qual o diâmetro da 
broca para furar a peça; sabendo-se que os pinos tem relação de 1 : 
50? 
a) 5,5 mm; 
b) 6,0 mm; 
c) 6,6 mm; 
d) 7,1 mm; 
e) 7,5 mm. 
 
43. Quando um desenho técnico apresenta uma escala 1 : 2 significa que a dimensão de um eixo 
que possui 80mm de diâmetro terá no desenho uma medida de: 
a) 25 mm; 
b) 100 mm; 
c) 160 mm; 
d) 80 mm; 
e) 40 mm. 
 
44. Em equipamento que utiliza materiais de vedação, a superfície do eixo deverá, necessariamente: 
a) Apresentar canal de lubrificação helicoidal; 
b) Ter sofrido um tratamento térmico e baixa rugosidade; 
c) Apresentar ranhuras em toda a extensão, alta rugosidade; 
d) Ter uma camada superficial de metal não-ferroso; 
e) Ser constituída de aço-liga, com chanfro de 45º. 
 
45. Um dos procedimentos indicados quanto à manutenção de transmissão por correntes é: 
a) Lavar com querosene, enxugar, mergulhar em água morna deixando escorrer o excesso; 
b) Usar correntes novas em rodas dentadas velhas; 
c) Armazenar a corrente ao ar livre para que não ocorra a oxidação; 
d) Colocar um elo novo dentre os gastos; 
e) Inverter de vez em quando a relação, para prolongar sua vida útil; 
 
46. Uma lubrificação organizada apresenta as seguintes vantagens: 
a) Aumenta o consumo de energia e diminui a vida útil da máquina; 
b) Reduz o consumo de energia, reduz os custos, reduz o consumo de lubrificantes e aumenta a 
vida útil da máquina; 
c) Reduz o consumo de energia, reduz os custos, aumenta o consumo de lubrificantes e aumenta a 
vida útil da máquina; 
d) Aumenta o consumo de energia, reduz os custos, reduz o consumo de lubrificantes e mantém a 
vida útil da máquina; 
e) Reduz o consumo de energia, aumenta os custos, reduz o consumo de lubrificantes e prolonga a 
vida útil da máquina. 
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47. Consistência é a propriedade dos materiais pastosos e sólidos a fluir quando submetidos à 
pressão. A consistência da graxa é determinada pelo ensaio D217 da ASSIM. Como se chama o 
aparelho usado neste ensaio? 
a) Durômetro 
b) Viscosímetro; 
c) Penetrômetro; 
d) Densímetro; 
e) Barômetro. 
 
48. Na afiação de um rasquete qual deve ser o ângulo máximo de corte: 
a) 50º; 
b) 55º; 
c) 60º; 
d) 70º; 
e) 90º. 
 
49. A estocagem e a armazenagem de óleos lubrificantes exigem alguns cuidados. Entre esses 
cuidados, deve-se evitar: 
a) A presença de graxas, pois elas reagem com os óleos e formam piche; 
b) Locais arejados, pois o ar oxida todos os óleos com grande rapidez; 
c) Locais com temperatura ao redor de 22°C, que pode degradar os óleos; 
d) Tambores deitados ou de pé, pois o ideal é mantê-los pendurados; 
e) A presença de água, pois esta é contaminante. 
 
50. Ferrograma é uma lâmina preparada que permite analisar um óleo lubrificante de uma máquina. 
Nessa análise constata-se a existência de partículas metálicas que podem ser classificadas quanto: 
a) Ao perfil, constituição química e tamanho; 
b) Ao tamanho e à constituição química; 
c) À constituição química e ao perfil; 
d) À capacidade de absorver óleo e ao perfil; 
e) À origem e ao tamanho. 
 

51. Os cinco pilares da TPM são: 

a)  Eficiência, planejamento, auto-treinamento, auto-reparo e ciclo de vida. 

b)  Eficiência, planejamento, auto-reparo , treinamento e ciclo de vida. 

c)  Eficiência, planejamento, reparo, treinamento e  ciclo de reparo. 

d)  Eficiência, planejamento, auto-reparo, organização e administração. 

e)  Eficiência, planejamento, ciclo da energia, treinamento e oito S. 

 

52. Os efeitos da TPM na melhoria dos recursos humanos são: 

a) Aumento da atenção no trabalho; melhoria do espírito de equipe; satisfação pelo reconhecimento e 

melhoria nas habilidades de comunicação entre as pessoas. 

b) Melhoria do espírito de equipe; autodisciplina para fazer tudo espontaneamente; incrementar a 

capacitação técnica; participação em grupos de trabalho e em treinamentos. 

c) Aumento da atenção no trabalho; melhoria na capacidade de trabalhar sozinho; satisfação salarial e 

aumento da liderança autocrática. 

d) Incrementar a capacitação técnica; aquisição de técnicas de gerenciamento; melhoria nas habilidades 

de comunicação entre as pessoas e melhoria do espírito de equipe. 

e) Autodisciplina para fazer tudo espontaneamente; participação em treinamentos e em grupos de 

trabalho; melhoria do espírito individual e aumento da gestão participativa. 
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53. O diagrama de construção gráfica simples que permite visualizar rapidamente a seqüência lógica de 

operações é o diagrama: 

a) de Gantt; 

b) de barras; 

c) espinha de peixe; 

d) PERT; 

e) CPM. 

 

54. O tipo de manutenção que avalia a tendência evolutiva de um defeito é denominado manutenção: 

a) corretiva; 

b) condicional; 

c) preditiva; 

d) preventiva; 

e) ocasional. 

 
55. Entre as ferramentas utilizadas na manutenção preditiva, as mais comuns são: 

a) estudo das vibrações e análise dos óleos; 

b) exame visual e ultra-som; 

c) ecografia e estroboscopia; 

d) análise dos óleos e raio X; 

e) ecografia e estudo das vibrações. 

 

56. A análise das vibrações se baseia no seguinte aspecto: 

a) ruído que a máquina apresenta; 

b) sinais vibratórios das máquinas em serviço; 

c) rotação do eixo-árvore da máquina; 

d) óleo muito viscoso; 

e) rotação muito alta. 

 

57. A peça que comprime os anéis de gaxeta de uma bomba centrífuga é: 

a) Retentor; 

b) compressor de gaxetas; 

c) sobre posta; 

d) apalpador; 

e) prisioneiro. 
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58. O escamamento na superfície das esferas de um rolamento pré-instalado pode ocorrer por conseqüência 

de: 

a) impactos na instalação ; 

b) montagem sem pré-lubrificação; 

c) carga radial excessiva; 

d) penetração de impurezas; 

e) alta velocidade e alta carga. 

 

59. Um dos procedimentos indicados quanto à manutenção de transmissão por correntes é: 

a) lavar com querosene, enxugar, mergulhar em água morna deixando escorrer o excesso 

b) usar correntes novas em rodas dentadas velhas 

c) armazenar a corrente ao ar livre para que não ocorra a oxidação 

d) colocar um elo novo dentre os gastos; 

e) inverter de vez em quando a corrente, para prolongar sua vida útil. 

 

60. É um exemplo de intensificador de tensão: 

a) uma chaveta lubrificada; 

b) os cantos vivos em eixos; 

c) um cabo de aço enrolado e solto no solo; 

d) um furo redondo em um bloco; 

e) uma mola helicoidal corretamente aplicada. 

 

61. Pode-se evitar o surgimento da “gaiola de passarinho” em um cabo de aço quando: 

a) ele for protegido com óleo; 

b) suas guias forem esféricas; 

c) a fixação do seu cabo for corrigida; 

d) operador receber treinamento adequado para seu manuseio; 

e) estiver constantemente tracionado. 

 

62. Uma mola pesada, com pontas quebradas, pode ser consertada usando solda elétrica, desde que o 

eletrodo tenha um alto teor de: 

a) silício; 

b) cromo; 

c) estanho; 

d) prata; 

e) bronze. 
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63. A aplicação de uma mola dupla com seção menor é sempre recomendável para evitar: 

a) nó; 

b) amassamento; 

c) a flambagem; 

d) amolecimento; 

e) aquecimento. 

 

64. Na montagem de conjuntos mecânicos recomenda-se: 

a) montar os conjuntos e depois fazer a verificação do funcionamento; 

b) fazer os testes de funcionamento durante a montagem; 

c) iniciar pelas peças maiores; 

d) iniciar pelas peças menores; 

e) não lubrificar peças que executam movimentos relativos entre si. 

 

65. Uma engrenagem apresenta desgaste excessivo. Nesse caso recomenda-se: 

a) trocá-la por outra, com as mesmas dimensões da original; 

b) enchê-la de solda e depois limá-la; 

c) retirar as rebarbas com uma lima e ajustá-la numa prensa; 

d) trocar todos os dentes por enxerto; 

e) deixá-la desgastar totalmente para não danificar as demais. 

 

66. Uma importante aplicação das travas químicas é: 

a) vedar superfícies planas, cilíndricas, côncavas e convexas; 

b) fixar engrenagens, polias, eixos e correias; 

c) impedir que parafusos, porcas ou prisioneiros se soltem; 

d) impedir o vazamento de gases, líquidos e sólidos particulados; 

e) soldar peças por meio de dilatações e aquecimentos prolongados. 

 

67. Uma vantagem da vedação anaeróbica em relação a outros vedantes é sua: 

a) capacidade de preencher totalmente as folgas; 

b) necessidade de receber um aperto com um torque ideal; 

c) necessidade de receber um aquecimento para secar; 

d) capacidade de permanecer sempre no estado líquido; 

e) total incapacidade de ser removida depois de aplicada. 

 

68. A vedação anaeróbica substitui: 

a) guarnições de alumínio; 

b) juntas de papel; 

c) retentores de borracha; 

d) gaxetas de borracha; 

e) selos mecânicos. 
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69. A folga limite para a utilização de vedação anaeróbica de superfícies deve ser de: 

a) 0,50 mm; 

b) 0,25 cm; 

c) 0,35 mm; 

d) 0,25 mm; 

e) 0,25 dm. 

 

70. Que tipos de falhas em rolamentos são consideradas de estágio secundário? 

a) dano por corrente elétrica e corrosão; 

b) descascamento e arranhamento; 

c) trincas e descascamento; 

d) desgaste e endentações; 

e) trincas e deterioração da superfície. 

 

71. Um sistema possui engrenagens e pinhões. Se um desses elementos estiver gasto recomenda-se 

substituir: 

a) apenas as engrenagens; 

b) apenas os pinhões; 

c) elemento que estiver mais gasto; 

d) ambos os elementos; 

e) a máquina nas quais eles se encontram. 

 

72. A sobrecarga de trabalho, o excesso de velocidade, a falta de refrigeração e de lubrificação em 

engrenagens sinalizam o seguinte sintoma de defeito: 

a) vibração; 

b) chiado; 

c) limalha no óleo; 

d) matraqueamento; 

e) superaquecimento. 

 

73. Juntas de papelão são empregadas nas: 

a) vedações de fornos; 

b) vedações de equipamentos de alta pressão e temperatura; 

c) partes estáticas de máquinas ou equipamentos; 

d) partes rotativas de máquinas; 

e) engrenagens cilíndricas e mancais de deslizamento. 
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74. Um tipo de junta que pode ser usada na vedação de equipamento que opera sob altas 
pressões e elevadas temperaturas é a de: 

a) cortiça; 

b) papelão; 

c) teflon; 

d) cobre; 

e) amianto. 

 

75. A principal função de um retentor é: 

a) evitar a folga no eixo; 

b) melhorar as condições de rotação do eixo; 

c) impedir a lubrificação de um eixo; 

d) estabilizar a temperatura de trabalho e eliminar o atrito; 

e) reter óleo, graxa e outros fluidos no interior da máquina. 

 

76. A montagem de um retentor num alojamento pode ser feita com o auxílio de: 

a) um saca-pinos e um martelo; 

b) uma prensa mecânica, hidráulica ou um outro dispositivo adequado; 

c) um dispositivo qualquer e um martelo ou saca-pinos; 

d) uma chave de fenda, um martelo, um punção de bico e uma talhadeira; 

e) uma chave de fenda, uma marreta, uma talhadeira e um pé-de-cabra. 

 

77. Um eixo apresenta desgaste excessivo na pista de trabalho do lábio de um retentor. Uma provável causa 

desse desgaste excessivo deve-se a: 

a) oxidação do eixo; 

b) má preparação do eixo; 

c) armazenagem descuidada do retentor; 

d) presença de partículas abrasivas; 

e) falta de pré-lubrificação antes da montagem. 

 

78. As guias de deslizamento de máquinas estão sendo substituídas por guias: 

a) filamentados deslizantes. 

b) angulares rolamentadas; 

c) verticais rolamentadas; 

d) trapezoidais rolamentadas; 

e) lineares rolamentadas; 
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79. As resinas de enchimento de superfícies de máquinas são: 

a) cimentadas; 

b) diamantadas; 

c) asfaltadas; 

d) tijoladas; 

e) ladrilhadas. 

 

80. Quando se vai nivelar uma máquina, o nivelamento deverá ser iniciado no sentido: 

a) transversal; 

b) longitudinal; 

c) radial; 

d) axial; 

e) de cima para baixo. 

 

81. As modernas máquinas, como as que apresentam comandos numéricos computadorizados (CNC), 

apresentam guias de deslizamento: 

a) com corpos rolantes; 

b) embuchadas com verniz; 

c) temperadas e cementadas; 

d) recozidas e normalizadas; 

e) postiças de pintadas. 

 

82. Cilindros de controle são utilizados para verificar o grau de rasqueteamento de superfícies: 

a) prismáticas; 

b) convexas; 

c) plano-convexas; 

d) plano-côncavas; 

e) côncavas. 

 

83. As falhas de lubrificação em máquinas podem provocar: 

a) desgaste nos componentes afetando a vida útil deles; 

b) a eliminação das forças de atrito com aumento de potência; 

c) vibrações harmônicas nos componentes, que passam a trabalhar melhor; 

d) aumento na velocidade dos componentes móveis; 

e) apenas rachaduras nos cabeçotes, correias e eixos. 
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84. A primeira providência a ser executada ao se instalar um programa de lubrificação é: 

a) colocar lubrificantes altamente viscosos em todos os componentes de todas as    máquinas; 

b) ficar um mês sem lubrificar as máquinas que estão em serviço e lubrificar somente aquelas que estão 

paradas para manutenção; 

c) trocar os lubrificantes de todas as máquinas que estão em serviço e lubrificar, somente com graxa, 

aquelas paradas para manutenção; 

d) fazer um levantamento cuidadoso das máquinas para avaliar suas reais condições; 

e) importar óleos e graxas da Europa, pois não se pode confiar nos produtos comercializados pelas empresas 

instaladas no País. 

 

85. A estocagem e a armazenagem de óleos lubrificantes exigem alguns cuidados. Entre esses cuidados, 

deve-se evitar: 

a) a presença de graxas, pois elas reagem com os óleos e formam piche; 

b) locais arejados, pois o ar oxida todos os óleos com grande rapidez; 

c) locais com temperatura ao redor de 22°C, que pode degradar os óleos; 

d) tambores deitados ou de pé, pois o ideal é mantê-los pendurados; 

e) a presença de água, pois esta é contaminante. 

 

86. Ferrograma é uma lâmina preparada que permite analisar um óleo lubrificante de uma 
máquina. Nessa análise constata-se a existência de partículas metálicas que podem ser 
classificadas quanto: 

a) à origem e ao tamanho; 

b) ao tamanho e à constituição química; 

c) à constituição química e ao perfil; 

d) à capacidade de absorver óleo e ao perfil; 

e) ao perfil, constituição química e tamanho. 

 

87. O volume de uma amostra de óleo a ser examinado por ferrografia deve ser de: 

a) 100 ml; 

b) 200 ml; 

c) 300 ml; 

d) 400 ml; 

e) 500 ml. 

 

88. Uma unidade usual de freqüência vibracional é o: 

a) milímetro por segundo; 

b) ciclo por minuto; 

c) minuto por minuto; 

d) segundo por segundo; 

e) decímetro por hora. 
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89. Por meio de uma análise de vibrações é possível constatar a presença de falhas: 

a) na viscosidade de um lubrificante; 

b) na intensidade da força de atrito; 

c) em mancais de deslizamento e rolamento; 

d) na tomada do motor da máquina; 

e) na natureza química dos barramentos. 

 

90. O fenômeno causado por fluídos acelerados que se movimentam em contato com superfícies sujeitas as 

rotações, é: 

a) Erosão 

b) Corrosão 

c) Cavitação 

d) Impacto 

e) Fratura 

 

91. A técnica Inglesa que determina a participação de um especialista em manutenção desde a concepção de 

um equipamento até sua instalação e as primeiras horas de produção chama-se: 

a) TPM 

b) Manutenção Preventiva 

c) Manutenção Corretiva 

d) Sistemática 

e) Terotecnologia 

 

92. O nivelamento de um torno mecânico deve ser realizado: 

a) pelas extremidades do barramento, e em sentido transversal 

b) no centro do barramento, sentido longitudinal 

c) pelas extremidades do barramento, sentido longitudinal 

d) sobre o carro principal, no centro do barramento 

e) sobre o carro principal, nas extremidades do barramento 

 

93. Em uma máquina, a transmissão é realizada por 3 correias trapezoidais A-26; o que significa a respectiva 

codificação: 

a) material de fabricação, e comprimento 

b) tipo de perfil, carga máxima admissível 

c) dimensões do perfil, perímetro em polegadas 

d) quantidade de correias utilizadas, largura da polia 

e) diâmetro da polia , distância entre eixos 
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94. O retificador de solda é um equipamento que produz corrente: 

a) contínua 

b) alternada 

c) baixa 

d) simples 

e) dupla 

 

95. O alicate amperímetro é um instrumento utilizado para medir: 

a) resistência elétrica 

b) potência elétrica 

c) corrente elétrica 

d) isolação do motor elétrico 

e) torque do motor elétrico  

 

96. Quanto ao dispositivos de segurança e proteção de uma máquina elétrica, a simples inspeção visual não 

permite: 

a) a verificação de fusíveis queimados 

b) a verificação de relês térmicos desarmados 

c) verificar conexões elétricas soltos dos fusíveis e relês  

d) verificar a sobrecarga em uma ou mais fases de um motor elétrico conectados ao relê térmico 

e) a oxidação dos terminais e condutores ligados aos relês e fusíveis 

 

97. Uma bomba hidráulica que já está funcionando bem durante algum tempo, de repente começa a cavitar. 

Qual é a causa mais provável? 

a) a rotação está muito alta 

b) a bomba está muito acima do nível 

c) o diâmetro do tubo de entrada está pequeno 

d) a pressão no sistema está alta 

e) o filtro está sujo 
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98. No temporizador pneumático da figura estão 

combinados:  

a) válvula de retenção, e válvula de 3 vias normal 

fechada 

b) válvula reguladora de fluxo e válvula de 3 vias 

normal aberta  

c) válvula de 3 vias normal fechada e válvula 

reguladora de pressão 
 

d) válvula de 3 vias normal fechada e válvula reguladora de fluxo 

e) válvula reguladora de fluxo e válvula de 4 vias 

 

99. Sabendo que a unidade de conservação é utilizada no tratamento final do ar comprimido, 

podemos afirmar que: 

a) A unidade de conservação é uma combinação de: filtro, regulador de vazão e lubrificador de 

ar comprimido. 

b) Na unidade de conservação, o ar, passa,  primeiro pelo filtro e, depois, respectivamente, pelo 

lubrificador e regulador  de pressão. 

c) Uma das finalidades da unidade de conservação é manter constante a vazão de ar do sistema 

pneumático. 

d) Em um sistema de ar comprimido, é suficiente a colocação de, apenas, uma unidade de 

conservação para várias máquinas ou equipamentos. 

e) A unidade de conservação é também conhecida como lubrifil. 
 


