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ANEXO II– EDITAL N 183/2009
CONTEÚDOS PARA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
Motorista / Caminhões (todas as opções): Teste prático ao volante de um veículo oficial, na presença de
examinadores, em percurso a ser determinado no momento da prova, com duração máxima de 20 minutos,
onde serão avaliados os seguintes itens: verificação das condições dos veículos, partida e parada, uso do
câmbio e freios, localização do veículo na pista, observação de normas e placas de sinalização, velocidade
desenvolvida, obediência às situações do trajeto, colocação em vaga (baliza), parada e partida em aclives ou
declives. Equipamentos obrigatórios. Legislação de trânsito. Regras de circulação. Segurança veicular.
Motorista / Equipamentos Pesados:
1. Carregadeira Frontal: Verificação do nível de óleo, água no radiador; verificação do filtro de ar e de óleo
e do tanque de combustível; verificação dos instrumentos do painel posicionamento do operador, Utilização
de alavancas e comandos, posição dos implementos para partida, serviço e parada do equipamento,
posicionamento da concha, manejo do equipamento, verificação do desgastes e posição dos dentes da
concha verificação dos pneus; verificação de anormalidade, velocidade operacional, dispositivos de
segurança, regras básicas de segurança.
2. Escavadeira Hidráulica: Verificação do nível de óleo, água no radiador; verificação do filtro de ar e de
óleo e do tanque de combustível; verificação dos instrumentos do painel; posicionamento do operador,
utilização de alavancas e comandos, manejo do equipamento; posicionamento do equipamento; verificação
do sistema de deslocamento e de giro, posicionamento da concha; verificação de anormalidades, posição
dos implementos para partida, serviço e parada do equipamento; dispositivos e regras básicas de
segurança.
3. Minicarregadeira/Fresadora/Vassoura: Verificação do nível de óleo do motor, água de radiador;
verificação do filtro de ar e de óleo e do tanque de combustível, instrumentos de painel, posicionamento do
operador, utilização de alavancas e comandos, verificar desgaste da concha, bits da fresa e desgaste da
vasssoura; verificar pneus, manejo e anormalidades, velocidade operacional, dispositivos e regras básicas
de segurança; conhecimento de troca de implemento (concha, fresa, vassoura); posição dos implementos
para partida, serviço e parada do equipamento.
4. Motoniveladora: Verificação do nível de óleo, água no radiador, verificação do filtro de ar e de óleo e
tanque, pneus; verificação dos instrumentos do painel, posicionamento do operador, manejo do
equipamento, utilização de alavancas e comandos; Ajuste de velocidade e rotação do motor para cada
serviço, tipos de implementos e sua utilização, posição dos implementos no trabalho e ao parar,
espalhamento de materiais, nivelamento de terrenos e estradas; aberturas de drenos, ângulo de lâmina para
cada serviço; confecção e correção de taludes, distribuição de revestimento primário, agregados e materiais
asfálticos; posicionamento do operador para trabalho, verificação de anormalidade, dispositivos e regras
básicas de segurança, velocidade operacional.
5. Rolo Compactador: Verificação do nível de óleo, água do radiador; verificação do filtro de ar e de óleo e
do tanque de combustível, verificação dos Instrumentos do painel, posicionamento do operador, manejo do
equipamento, utilização de alavancas e comandos, velocidade operacional, calibragem e tipos de rolo,
número de passadas; utilização do sistema vibratório, cobertura de passadas, sentido de compactação;
verificação de anormalidade, posição dos implementos para partida, serviço e parada do equipamento,
dispositivos e regras básicas de segurança.
6. Retroescavadeira: Verificação do nível de óleo, água no radiador; verificação do filtro de ar e de óleo e do
tanque de combustível; verificação dos Instrumentos do painel, posicionamento do operador, manejo do
equipamento, posição da concha e implementos para partida, serviço e parada do equipamento, verificação
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de anormalidades; utilização de alavancas e comandos, posição dos implementos para partida, serviço e
parada do equipamento, dispositivos e regras básicas de segurança.
7. Trator de Esteira: Verificação do nível de óleo, água no radiador; verificação do filtro de ar e de óleo e do
tanque de combustível; verificação dos instrumentos do painel, posicionamento do operador, manejo do
equipamento, utilização de alavancas e comandos e tensionamento das esteiras para cada trabalho;
posicionamento da lâmina e implemento para cada serviço, e ao parar o equipamento, armazenamento do
material, ajuste da velocidade operacional e rotação do motor para cada serviço; verificação de qualquer
anormalidade, dispositivos e regras básicas de segurança, posição dos implementos para partida, serviço e
parada do equipamento.
8. Usina de Lama Asfáltica: Verificação do nível de óleo, água no radiador; verificação do filtro de ar e de
óleo e do tanque de combustível; verificação dos instrumentos do painel, posicionamento do motorista, ajuste
dos espelhos, calibragem dos pneus, manejo do equipamento, identificação dos componentes e materiais
utilizados no equipamento, posicionamento do caminhão para o trabalho, utilização de alavanca e comandos,
posição dos implementos para partida, serviço e parada do equipamento, dispositivos e regras básicas de
segurança.

