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ANEXO II – DA PROVA PRÁTICA – TABELA E PROCEDIMENTOS

2.1. A prova prática para os candidatos aos cargos de Motorista consistirá na condução, pelo
candidato, de veículos de transporte de cargas ou passageiros, por trajeto em via pública, urbana
ou rural com duração de, aproximadamente, 5 (cinco) minutos. Esse percurso objetiva aferir a
experiência, adequação de atitudes, postura e habilidades do candidato em dirigir veículos, de
acordo com o itinerário preestabelecido, na cidade ou na estrada. A avaliação incidirá sobre a
demonstração prática dos conhecimentos e as habilidades do candidato na prática no volante.
2.2 0 resultado da prova pratica será expresso sob a forma de conceito apto ou inapto, e será
avaliado na escala de 0 a 5 erros, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver índice
igual ou inferior a 5 erros.
2.2.1 Serão considerados erros:

1. Procedimentos preparatórios para arrancada
1.1. Arrancar sem colocar o cinto de segurança
1.2. Permanecer sem o cinto durante a prova
1.3. Não reconhecer corretamente os instrumentos do painel
1.4. Não ajustar os espelhos retrovisores
1.5. Arrancar com a porta do veículo aberta ou semi-aberta
1.6. Permanecer com a porta aberta ou semi-aberta durante toda a prova
1.7. Não liberar o freio de estacionamento
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2. Arrancada e condução do veículo
2.1. Interromper o funcionamento do motor (durante a arrancada)
2.2. Interromper o funcionamento do motor (durante o percurso)
2.3. Transitar na contramão de direção
2.4. Perder o controle do veículo após o início da prova
2.5. Não utilizar corretamente cambio/embreagem (sincronia)

3. Sinalização e direção defensiva
3.1. Avançar sobre o meio fio
3.2. Não sinalizar previamente a manobra
3.3. Sinalizar incorretamente
3.4. Não observar cautela necessária na ré
3.5. Não observar a sinalização da via
3.6. Não respeitar as regras de preferência

2.3 Obedecidos os critérios de avaliação, os candidatos habilitados permanecerão com a nota
obtida na etapa anterior e os não habilitados ficam automaticamente eliminados do Concurso.
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