PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOMBUCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL 09 – GABARITO OFICIAL E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA DA
PROVA PRÁTICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA, Estado de São Paulo, usando de suas
atribuições legais, através da empresa Planexcon Gestão Pública e Empresarial S/S Ltda.,
com supervisão da Comissão Examinadora do Concurso nomeada pela Portaria nº 79/2018,
TORNA PÚBLICO o GABARITO OFICIAL da prova prática, aplicada no dia 25 de novembro
de 2018, para os empregos de Motorista e Operador de Máquina, respectivamente:
MOTORISTA
I – FALTAS ELIMINATÓRIAS
Não colocar o veículo na área balizada em, no máximo, três tentativas, no tempo embelecido
Avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga
Transitar em contramão de direção
Provocar acidente durante a realização do exame
Perder o controle da direção do veículo em movimento
Exceder a velocidade regulamentada para a via
II – FALTAS GRAVÍSSIMAS (10 pontos)
Faltas
Avançar sobre o meio-fio
Desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória
Não completar a realização de todas as etapas do exame no tempo determinado
Avançar a via preferencial
Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima
III – FALTAS GRAVES (6 pontos)
Faltas
Desobedecer à sinalização da via ou ao agente da autoridade de trânsito
Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção
Não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via
transversal mesmo que ocorra sinal verde para o veiculo
Manter a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso do exame ou
parte dele
Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinaliza-la incorretamente
Não usar devidamente o cinto de segurança
Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave
IV – FALTAS MÉDIAS (4 pontos)
Faltas
Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar com o freio de mão
inteiramente livre
Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da
circulação do veículo ou do clima
Interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início do exame
Fazer a conversão incorretamente
Usar a buzina sem necessidade ou em local proibido
Desengrenar o veículo nos declives
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Colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias
Usar o pedal de embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens
Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro
Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta durante o percurso
Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média
V – FALTAS LEVES (2 pontos)
Provocar movimentos irregulares no veículo sem motivo justificado
Ajustar incorretamente o banco, espelhos e retrovisores do veículo destinado ao
condutor
Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento
Utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veiculo
Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada
Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro
Cometer qualquer outra infração de natureza leve

Faltas

TOTAL DE PONTOS POR FALTAS
RESULTADO
NOTA FINAL

AUSENTE

OPERADOR DE MÁQUINA
a. Procedimentos preparatórios para comando da máquina:
(observar níveis de água, óleos, bateria, elétricas e outros componentes)

( ) Ótimo – 20 pontos.
( ) Bom – 15 pontos.
( ) Regular – 10 pontos.
( ) Ruim – 5 pontos.
( ) Péssimo - 0 ponto.
OBS______________________________________________________________________
b. Procedimentos preparatórios para arrancada:
(posição do operador, embreamento, engates, arrancadas, posicionamento da lâmina e preparação para o
trabalho)

( ) Ótimo – 20 pontos.
( ) Bom – 15 pontos.
( ) Regular – 10 pontos.
( ) Ruim – 5 pontos.
( ) Péssimo - 0 ponto.
OBS______________________________________________________________________
c. Movimentos operacionais em estradas:
(simulação de construção de lombada, sagra para escoamento água pluvial)

( ) Ótimo – 20 pontos.
( ) Bom – 15 pontos.
( ) Regular – 10 pontos.
( ) Ruim – 5 pontos.
( ) Péssimo - 0 ponto.
OBS______________________________________________________________________
d. Movimentos operacionais em nivelamentos:
(simulação de um nivelamento de superfície)

( ) Ótimo – 20 pontos.
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( ) Bom – 15 pontos.
( ) Regular – 10 pontos.
( ) Ruim – 5 pontos.
( ) Péssimo - 0 ponto.
OBS______________________________________________________________________
e. Utilização do tempo. TEMPO INÍCIO: ______ + 15 MINUTOS = TEMPO FINAL: _______
( ) Ótimo – 20 pontos.
( ) Bom – 15 pontos.
( ) Regular – 10 pontos.
( ) Ruim – 5 pontos.
( ) Péssimo - 0 ponto.
OBS______________________________________________________________________
Soma das Notas: _________

TORNA PÚBLICO, também, a CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA dos candidatos que
realizaram a prova prática, de acordo com o estabelecido no item 8 do Edital 01, conforme
relação descriminada no Anexo I.
Esclarece, aos que desejarem apresentar Recurso Administrativo em face da
CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA, que tal ato deverá se realizar impreterivelmente no
período compreendido entre os dias 30 de novembro e 01 de dezembro do corrente ano,
exclusivamente por meio eletrônico, nos moldes disciplinados no pelo item 11 do Edital nº
01.
E por motivo de transparência, para chegar ao conhecimento de todos interessados, este
edital estará disponível para consulta em Jornal de circulação do município, nos sites
www.mombuca.sp.gov.br e www.planexcon.com.br, e na sede da Prefeitura Municipal de
Mombuca.
Mombuca, 29 de novembro de 2018.
MARIA RUTH BELLANGA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
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