
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

CRITÉRIOS DA PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO 

DE AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - 

MOTORISTA (Prova realizada em 10/06/2014) 

 

1. A 2ª Fase – Prova Prática tem como objetivo avaliar: o conhecimento prático e a destreza 

na execução das atividades; a habilidade no desenvolvimento das atividades comuns à função; 

a agilidade na execução das atividades; o raciocínio lógico e o de percepção. 

 

2. A 2ª Fase – Prova Prática valendo 50 (cinquenta) pontos, será composta por 03 Etapas 

(1ª Etapa – Entrega de Certificados / 2ª Etapa – Baliza / 3ª Etapa – Percurso), sendo: 48 

(quarenta e oito) pontos atribuídos à execução dos exercícios aplicados na 2ª e na 3ª Etapa e 

02 (dois) pontos atribuídos aos certificados apresentados na 1ª Etapa.   

 

3. Os candidatos terão 30 (trinta) minutos para realizar a 2ª e 3ª Etapa.  

 

4. As condutas adotadas pelos candidatos que estiverem em desacordo com a legislação de 

trânsito vigente serão consideradas como faltas. A cada falta cometida será deduzida sua 

respectiva pontuação. 

 

5. As faltas são classificadas como: LEVES, MÉDIAS, GRAVES, GRAVÍSSIMAS / 

ELIMINATÓRIAS.  

 

6. A cada FALTE LEVE cometida será descontado 0,5 (meio) ponto do candidato.  

 

7. A cada FALTA MÉDIA cometida será descontado 1,0 (um) ponto do candidato.  

 

8. A cada FALTA GRAVE cometida serão descontados 2,0 (dois) pontos do candidato.  

 

9. O candidato que cometer qualquer das FALTAS classificada como GRAVÍSSIMA será 

automaticamente eliminado do certame.  

 

10. Para cada certificado apresentado referente aos cursos a seguir relacionados será atribuído 

ao candidato 0,5 (meio) ponto, sendo que sua máxima pontuação neste item será de 02 (dois) 

pontos.  

 

a) Condutor de veículo de transporte coletivo de passageiros; 

b) Condutor de veículo de transporte de produtos perigosos (MOPP); 

c) Condutor de veículo de transporte escolar; 

d) Condutor de veículo de emergência. 

 

11. Serão considerados para efeito da pontuação indicada no Item 10 somente os certificados 

que estiverem dentro de sua validade, ou seja, 05 (cinco) anos contados da data da sua 

emissão e emitidos por entidade reconhecida, credenciada e autorizada pelo DETRAN.  

 

Para fins de apuração da nota serão consideradas: 

FALTAS LEVES: 



 

a) provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado; 

b) ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor; 

c) não ajustar devidamente os espelhos retrovisores; 

d) apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento; 

e) utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo; 

f) dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada; 

g) tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro; 

h) cometer qualquer outra infração de natureza leve. 

 

FALTAS MÉDIAS: 

a) executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente 

livre; 

b) trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do 

veículo e do clima; 

c) interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova; 

d) fazer conversão incorretamente; 

e) usar buzina sem necessidade ou em local proibido; 

f) desengrenar o veículo nos declives; 

g) colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias; 

h) usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens; 

i) entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro; 

j) engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso; 

k) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média. 

l) Será considerada falta média a não observância dos procedimentos antes do funcionamento 

(motor) do veículo (check list). 

 

FALTAS GRAVES: 

a) desobedecer à sinalização da via, ou ao agente da autoridade de trânsito; 

b) manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante a realização da prova; 

c) não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção; 

d) não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal para 

onde se dirige o veículo, ou ainda quando o pedestre não haja concluído a travessia, mesmo 

que ocorra sinal verde para o veículo; 

e) não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente; 

f) não usar devidamente o cinto de segurança; 

g) perder o controle da direção do veículo em movimento; 

h) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. 

 

FALTAS GRAVÍSSIMAS / ELIMINATÓRIAS: 

a) desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória; 

b) avançar sobre o meio fio; 

c) não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas e no tempo estabelecido 

(5 minutos); 

d) avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga; 

e) transitar em contramão de direção; 

f) não completar a realização de todas as etapas da prova, exceto por falha mecânica ou elétrica 

do veículo; 

g) avançar a via preferencial; 

h) provocar acidente durante a realização da prova; 

i) exceder a velocidade regulamentada para a via; 

j) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima. 

Bauru/SP, 12 de junho de 2014. 

A Comissão. 


