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Prova Prática do Concurso Público para o cargo de AGENTE EM MANUTENÇÃO, 

CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - TRATORISTA 

N° INSCR.: 

 

INSTRUÇÕES 

1. Confira seus dados de IDENTIFICAÇÃO acima. 

2. A 2ª Fase – Prova Prática consiste na execução de tarefas típicas do cargo, tais como: 

identificação de componentes da máquina, implementos e funcionamento destes; testes 

de percurso, operação, transporte, estabilização e estacionamento; manutenção diária 

básica (check list); procedimentos de segurança e uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs), a fim de averiguar se o candidato está apto a exercer satisfatoriamente 

a sua função. 

3. A 2ª Fase – Prova Prática, valendo 60 pontos totais, sendo 58 (cinquenta e oito) 

pontos para a prova prática e 02 (dois) pontos aos candidatos que apresentarem nesta 

data certificado de curso de formação profissional para Tratorista. O candidato deverá 

obter no mínimo 60% de acerto, ou seja, 36 (trinta e seis) pontos. 
4. O candidato que não executar qualquer uma das etapas será automaticamente eliminado 

do certame. 

5. Para a execução da 2ª Fase – Prova Prática serão disponibilizados para os candidatos: 

trator, carreta, calço, luva tipo vaqueta, capacete e óculos de segurança. 

6. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova mediante autorização do fiscal. 

7. Para a correta execução da 2ª Fase – Prova Prática ouça as instruções contidas na 

mesma e as orientações do Examinador. 

8. Em caso de anulação de algum critério de avaliação sua respectiva pontuação será 

atribuída a todos os candidatos participantes da 2ª Fase – Prova Prática. 

9. Os candidatos serão devidamente identificados com número de inscrição, antes do início 

da execução da prova.  

10. Os candidatos não poderão comunicar-se com os demais candidatos, sob pena de 

exclusão do certame. 

11. Ficam os candidatos cientificados que são inteiramente responsáveis pelo manuseio das 

ferramentas e equipamentos utilizados na realização da prova. 

12. Durante a execução da avaliação não será permitida a utilização de nenhum dispositivo 

eletrônico por parte do candidato. 

13. A Prova Prática será filmada e gravada pela Coordenação do Concurso. 

14. O Caderno de Prova deverá ser devidamente assinado ao término da mesma.   

15. O candidato poderá solicitar cópia de seu caderno de prova no dia 20 (vinte) de junho 

de 2016, das 8h às 11h e das 13h às 17h, mediante solicitação escrita e protocolada na 

Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Recursos Humanos, 

localizada na Praça das Cerejeiras, n° 01-59, Vila Noemy, Bauru/SP.  

16. Os critérios de avaliação e o caderno de provas serão publicados no dia 21/06/2016 e o 

resultado da 2ª FASE – PROVA PRÁTICA será disponibilizado a partir do dia 

21/06/2016 no Diário Oficial de Bauru. 
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CRITÉRIOS 

ETAPA 1: Apresentação de Certificado  

  

Avaliação de Certificado Pontos 

Formação Profissional para Tratorista 2,0 

 

ETAPA 2: Conhecimento e Preparação dos Equipamentos  

 

2. Nesta etapa o candidato deverá demonstrar noções de segurança, verificação das condições 

do equipamento antes da saída e uso de equipamento de proteção individual (EPI). Deverá 

também demonstrar habilidade no engate da carretinha e arranque inicial. 

O candidato que não engatar a carretinha, ultrapassar o tempo determinado de 10 minutos ou 

zerar nos critérios relacionados abaixo, será automaticamente eliminado do certame. 

2.1. Tempo de conhecimento, verificação dos equipamentos (trator e carretinha ), manobra do 

trator e engate da carretinha com segurança: até 10 minutos.  

Equipamentos:  

 capacete 

 Luvas  

 Óculos de proteção 

 Protetor auricular 

  

Etapa 3: Circuito zigue zague , Rotatória e Reta Final 

 

3. O objetivo da tarefa é conduzir o equipamento e o implemento, por aproximadamente 200 

metros em um terreno irregular em zigue zague, contornando os cones demarcados, de acordo 

com as leis de trânsito vigente. Em seguida fazer a rotatória completa de 360º sentido horário 

e retornar conforme a demarcação dos cones, paralelo ao muro até o estacionamento inicial, 

onde o candidato deve entrar no estacionamento de marcha ré, e desengatar a carretinha com 

segurança, manobrar o trator e estacionar na vaga demarcada.   

O candidato que não executar esta etapa será automaticamente eliminado do certame. 

3.1. Tempo para realizar o percurso pré-estabelecido com o trator puxando a carretinha, onde 

deverá retornar para o local de início: até 8 minutos. 

3.2. Tempo para entrar de ré no estacionamento, desengatar a carretinha com segurança, 

manobrar o trator e estacionar na vaga demarcada: até 7 minutos. 

O candidato que não executar esta etapa será automaticamente eliminado do certame. (tempo 

e demais faltas eliminatórias). 

Equipamentos:  

 capacete 

 Luvas  

 Óculos de proteção 

 Protetor auricular 
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Noções de Segurança e Verificação das Condições do Equipamento antes da Saída 

TIPO DE FALTA  PONTUAÇÃO  

1. Segurar no volante para subir no equipamento. (    ) -1,0 ponto 

2. Deixar de conferir os espelhos retrovisores (caso tiver). 
(    ) -1,0 ponto 

3. Não ter conhecimento dos comandos do equipamento. 
(    ) -1,0 ponto 

4. Não fazer o CHECK LIST no tempo estabelecido ou deixar de fazê-lo. 
(    ) -1,0 ponto 

5. Não usar devidamente os EPIs. 
(    ) -1,0 ponto 

6. Dar partida no equipamento com a engrenagem de tração ligada. 
(    ) -1,0 ponto 

7. Tentar sair com o equipamento com a engrenagem de tração em ponto 

neutro. 
(    ) -1,0 ponto 

8. Segurar no volante para descer do equipamento. 
(    ) -1,0 ponto 

9. Deixar o equipamento desengatado ao desembarcar. 
(    ) -1,0 ponto 

10. Não acionar o freio de estacionamento antes de descer do 

equipamento. 
(    ) -1,0 ponto 

 

Condução do Equipamento 

 

11. Não liberar o freio de estacionamento ao sair com o trator. 
(    ) -1,0 ponto 

12. Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o início 

da prova. 
(    ) -1,0 ponto 

13. Acelerar ou frenar demasiadamente o equipamento durante o percurso. 
(    ) --1,0 ponto 

14. Deixar de olhar para trás durante o deslocamento em ré. 
(    ) --1,0 ponto 

15. Engrenar ou utilizar marchas inadequadas durante o percurso. 
(    ) -1,0 ponto 

16. Descumprir o percurso demarcado e demontrado no croqui. 
(    ) -1,0 ponto 

17. Conduzir o trator provocando movimento irregular no mesmo sem 

motivo justificado. 
(    ) -1,0 ponto 

18. Perder o controle da direção do equipamento. (   ) -11 pontos 

19. Colidir o equipamento ou a carga no cone ou fita demarcatória. (    ) Eliminado 

20. Causar acidente durante a prova. (    ) Eliminado 

21. Realizar o percurso excedendo o tempo máximo estabelecido 

(8min.) (    ) Eliminado 

 

Operação dos Acessórios do Equipamento 
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22. Deixar de retirar ou de colocar o calço de segurança na carretinha. 
(    ) --1,0 ponto 

23. Acionar bruscamente a alavanca hidráulica (para operação de engate). 
(    ) -1,0 ponto 

24. Não travar corretamente o implemento (carretinha). (   ) -6,0 pontos 

25. Não realizar a operação de engate ou desengate dentro do tempo 

estabelecido. (    ) Eliminado 

Obediência às Leis de Trânsito 

26.Avançar parada obrigatória. (   ) -11,0 pontos 

27. Não Utilizar o cinto de segurança (caso tiver). (   ) -11,0 pontos 

 

 

Data:___/___/___ 

Ass. do Candidato:___________________________________________ 
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Prova Prática do Concurso Público para o cargo de AGENTE EM MANUTENÇÃO, 

CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - TRATORISTA 

Nº INSCR.:  

ETAPA 1: Apresentação de Certificado  

  

Avaliação de Certificado Pontos Pontos Obtidos 

Formação Profissional para 

Tratorista 

2,00  

AVALIADOR 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 2: Conhecimento e Preparação dos Equipamentos  

 

2. Nesta etapa o candidato deverá demonstrar noções de segurança, verificação das condições 

do equipamento antes da saída e uso de equipamento de proteção individual (EPI). Deverá 

também demonstrar habilidade no engate da carretinha e arranque inicial. 

O candidato que não engatar a carretinha, ultrapassar o tempo determinado de 10 minutos ou 

zerar nos critérios relacionados abaixo, será automaticamente eliminado do certame. 

 

2.1. Tempo de conhecimento, verificação dos equipamentos (trator e carretinha ), manobra do 

trator e engate da carretinha com segurança: até 10 minutos.  

Tempo do candidato:___________ 

 

Etapa 3: Circuito zigue zague , Rotatória e Reta Final 

 

3. O objetivo da tarefa é conduzir o equipamento e o implemento, por aproximadamente 200 

metros em um terreno irregular em zigue zague, contornando os cones demarcados, de acordo 

com as leis de trânsito vigente. Em seguida fazer a rotatória completa de 360º sentido horário 

e retornar conforme a demarcação dos cones, paralelo ao muro até o estacionamento inicial, 

onde o candidato deve entrar no estacionamento de marcha ré, e desengatar a carretinha com 

segurança, manobrar o trator e estacionar na vaga demarcada.   

O candidato que não executar esta etapa será automaticamente eliminado do certame. 

 

3.1. Tempo para realizar o percurso pré-estabelecido com o trator puxando a carretinha, onde 

deverá retornar para o local de início: até 8 minutos. 

 

Tempo do Candidato:____ 
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3.2. Tempo para entrar de ré no estacionamento, desengatar a carretinha com segurança, 

manobrar o trator e estacionar na vaga demarcada: até 7 minutos. 

 

Tempo do Candidato:____ 

 

O candidato que não executar esta etapa será automaticamente eliminado do certame. (tempo 

e demais faltas eliminatórias). 

 

 

 

Noções de Segurança e Verificação das Condições do Equipamento antes da Saída 

TIPO DE FALTA  PONTUAÇÃO  

1. Segurar no volante para subir no equipamento. (    ) -1,0 ponto 

2. Deixar de conferir os espelhos retrovisores (caso tiver). 
(    ) -1,0 ponto 

3. Não ter conhecimento dos comandos do equipamento. 
(    ) -1,0 ponto 

4. Não fazer o CHECK LIST no tempo estabelecido ou deixar de fazê-lo. 
(    ) -1,0 ponto 

5. Não usar devidamente os EPIs. 
(    ) -1,0 ponto 

6. Dar partida no equipamento com a engrenagem de tração ligada. 
(    ) -1,0 ponto 

 

7. Tentar sair com o equipamento com a engrenagem de tração em ponto 

neutro. 

(    ) -1,0 ponto 

8. Segurar no volante para descer do equipamento. 
(    ) -1,0 ponto 

9. Deixar o equipamento desengatado ao desembarcar 
(    ) -1,0 ponto 

10. Não acionar o freio de estacionamento antes de descer do 

equipamento. 
(    ) -1,0 ponto 

 

Condução do Equipamento 

 

11. Não liberar o freio de estacionamento ao sair com o trator. 
(    ) -1,0 ponto 

12. Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o início 

da prova. 
(    ) -1,0 ponto 

13. Acelerar ou frenar demasiadamente o equipamento durante o percurso. 
(    ) --1,0 ponto 

14. Deixar de olhar para trás durante o deslocamento em ré. 
(    ) --1,0 ponto 

15. Engrenar ou utilizar marchas inadequadas durante o percurso. 
(    ) -1,0 ponto 
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16. Descumprir o percurso demarcado e demontrado no croqui. 
(    ) -1,0 ponto 

17. Conduzir o trator provocando movimento irregular no mesmo sem 

motivo justificado. 
(    ) -1,0 ponto 

18. Perder o controle da direção do equipamento. (   ) -11 pontos 

19. Colidir o equipamento ou a carga no cone ou fita demarcatória. (    ) Eliminado 

20. Causar acidente durante a prova. (    ) Eliminado 

21. Realizar o percurso excedendo o tempo máximo estabelecido 

(8min). (    ) Eliminado 

 

Operação dos Acessórios do Equipamento 

 

22. Deixar de retirar ou de colocar o calço de segurança na carretinha. 
(    ) --1,0 ponto 

23. Acionar bruscamente a alavanca hidráulica (para operação de engate). 
(    ) -1,0 ponto 

24. Não travar corretamente o implemento (carretinha). (   ) -6,0 pontos 

25. Não realizar a operação de engate ou desengate dentro do tempo 

estabelecido. (    ) Eliminado 

Obediência às Leis de Trânsito 

26.Avançar parada obrigatória. (   ) -11,0 pontos 

27. Não Utilizar o cinto de segurança (caso tiver). (   ) -11,0 pontos 

PONTUAÇÃO TOTAL 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO 

 

 

AVALIADOR 

 

 

 

DATA: ___/___/___ 

 

ASS. DO 

CANDIDATO:_______________________________________________________ 
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DATA: ___/___/___ 

ASS. DO CANDIDATO:_____________________________________________________ 


