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QUADRO VI – DAS PROVAS PRÁTICAS 
 

CARGOS: MOTORISTA I e MOTORISTA III 

 

Tarefa: Condução de veículo especialmente disponibilizado para este fim, compatível com a CNH 

exigida, em percurso previamente definido pelo Técnico Avaliador, com tempo de duração entre 

5(cinco) e 10 (dez) minutos. As manobras exigidas e os trechos a serem percorridos durante a avaliação 

serão comuns a todos os candidatos. 

 

Tempo disponibilizado: mínimo 5 e máximo 10 minutos, de acordo com percurso a ser definido. 

 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 

 

Tarefa: Movimentação e Operação de máquina especialmente disponibilizada para este fim, 

acompanhados de Especialista e Julgador(es). Duração do teste: 20 minutos. 

 

 

CRITÉRIO DE AVALIÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 

 

Operador de Máquinas - Motoniveladora: 

 

1. Conhecimento dos comandos da máquina - 0 (zero) a 10 (dez) pontos 

2. Inclinamento da lâmina e alinhamento - 0 (zero) a 10 (dez) pontos 

3. Inclinamento da Máquina - 0 (zero) a 10 (dez) pontos 

4. Deslocamento (movimentação) da máquina - 0 (zero) a 10 (dez) pontos 

5. Raspagem de pequeno trecho. - 0 (zero) a 10 (dez) pontos 

 

Será considerado APTO o candidato que somar no mínimo 30 (trinta) pontos e não obtiver nota 0 

(zero) em nenhum dos critérios. 

 

CARGOS: MOTORISTA I e MOTORISTA III 

 

A – FALTA GRAVE 

1. Descontrolar-se no plano, no aclive ou no declive; 

2. Entrar na via preferencial sem o devido cuidado; 

3. Usar a contramão de direção; 

4. Subir na calçada destinada ao trânsito de pedestre ou nela estacionar; 

5. Deixar de observar a sinalização da via – sinais de regulamentação, de advertência e de indicação; 

6. Deixar de observar as regras de ultrapassagem, de preferência da via ou de mudança de direção; 

7. Exceder a velocidade indicada para a via; 

8. Perder o controle da direção do veículo em movimento; 

9. Deixar de observar a preferência do pedestre quando estiver ele atravessando a via transversal, na qual 

o veiculo vai entrar, ou ainda, quando o pedestre não tenha concluído a travessia; 

10. Deixar a porta do veiculo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dele; 

11. Fazer incorretamente a sinalização devida ou deixar de fazê-la; 

12. Deixar de usar o cinto de segurança. 

B – FALTA MÉDIA 

 

1. Executar o percurso da prova, ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre; 
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2. Trafegar em velocidade inadequada para as condições da via; 

3. Interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova; 

4. Fazer conversão com imperfeição; 

5. Usar a buzina sem necessidade ou em local proibido; 

6. Desengrenar o veiculo nos aclives; 

7. Colocar o veiculo em movimento sem observar as cautelas necessárias; 

8. Avançar sobre o balizamento demarcado, quando da colocação do veiculo na vaga; 

9. Usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal do freio, nas frenagens; 

10. Utilizar incorretamente os freios; 

11. Não colocar o veiculo na área balizada com o máximo de 3 (três) tentativas. 

 

C – FALTA LEVE 

 

1. Negligenciar o controle do veiculo provocando nele movimento irregular; 

2. Ajustar incorretamente o banco do veiculo destinado ao condutor; 

3. Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores; 

4. Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veiculo engrenado e em movimento; 

5. Engrenar as marchas de maneira incorreta; 

6. Interpretar com insegurança as instruções dos instrumentos do painel. 

 

Será considerado apto o candidato cujos pontos negativos não ultrapassarem 05 (CINCO) pontos 

 

A – FALTA GRAVE - 03 Pontos 

B – FALTA MÉDIA - 02 Pontos  

C – FALTA LEVE - 01 Ponto 

 

 


