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ANEXO V – DAS PROVAS PRÁTICAS 
 

PROVAS PRÁTICAS 

Teste de Aptidão Prática 

Teste de Aptidão  

de Direção / Operação da 
Máquina 

Teste de Aptidão 
Física - TAF 

Teste de Aptidão 
Aquática 

1.01 - Auxiliar de Eletricista 
1.02 - Borracheiro 
1.06 - Eletricista de Autos 
1.12 – Lavador - Lubrificador 
1.13 - Mecânico 

 

1.03 - Carpinteiro 
1.05 - Coveiro 
1.10 - Gari 
1.11 - Jardineiro 
1.07 - Encanador 
1.23 - Pedreiro 
1.24 - Pintor 
1.28 - Servidor Braçal 

 

1.15 - Motorista 
1.16 - Motorista de Caminhão 
1.17 - Op. de Máquina Agrícola 
1.18 - Op. de Máquina de Esteira 
1.19 - Op. de Máq. Motoniveladora 
1.20 - Op. de Pá Carregadeira 
1.21 - Op. de Retro Escavadeira 
1.22 - Op. de Rolo Compactador 

1.04 - Coletor de Lixo 
 

1.26 - Salva Vidas 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 Para a prestação de todas as Provas Práticas será obrigatória apresentação dos documentos exigido no item 

7.3 - DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS – 2ª FASE e item  8.2 - DA PRESTAÇÃO DA PROVA 
PRÁTICA – 2ª FASE. 

1.2 Todos os candidatos deverão ir com roupas adequadas para a realização das provas 
1.3  Será considerado APTO o candidato com nota igual ou superior a 30 (trinta) pontos em todos os testes, em 

conformidade com o previsto no Edital Completo, item  
 

2. TESTE DE APTIDÃO PRÁTICA 
 
2.1  O Teste de Aptidão Prática constará da demonstração de conhecimentos práticos e específicos para o 

desempenho da função. A tarefa a ser executada será solicitada no momento da aplicação da Prova Prática. 
De acordo com a tarefa proposta, serão atribuídas as seguintes pontuações:  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO 

1) Execução da Tarefa 

Máximo de pontos se a tarefa for integralmente correta, conforme o esquema indicado 30 pontos 

Execução da Tarefa com apenas 01 erro 25 pontos 

Execução da Tarefa com 02 erros 20 pontos 

Execução da Tarefa com 03 erros 15 pontos 

Execução da Tarefa com 04 erros 10 pontos 

Execução da Tarefa com mais de 04 erros 0 pontos 

2) Tempo na execução da tarefa* 

Uso de 50% do tempo indicado para a execução da tarefa 30 pontos 

Uso de 75% do tempo indicado para a execução da tarefa 15 pontos 

Uso de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa 5 pontos 

Uso de mais de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa 0 pontos 

Máximo de pontos se a execução da prova prática for integralmente correta: 60 pontos 

* O tempo de execução da prova avalia a habilidade e a desenvoltura do candidato para executar a tarefa. De acordo com o tempo 
proposto, serão atribuídos os seguintes percentuais de pontuação. 

Obs.: Caso sejam registrados mais de quatro erros na tarefa anterior, será atribuída a pontuação “0 (zero)” no Tempo de execução da tarefa.  
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3. TESTE DE APTIDÃO DE DIREÇÃO / OPERAÇÃO DA MÁQUINA 

 
3.1  O Teste de Aptidão de Direção / Operação da Máquina constará da demonstração de conhecimentos 

práticos e específicos para o desempenho da função. A tarefa a ser executada será solicitada no momento da 
aplicação da Prova Prática. De acordo com a tarefa proposta, serão atribuídas as seguintes pontuações:  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO 

UTILIZAÇÃO DE EPI´S E TRAJES ADEQUADOS 

Utilização de equipamentos de segurança e/ ou EPI e trajes adequados 5 pontos - - 0 pontos 

LIVRE CIRCULAÇÃO 

Condução do veículo em área plana de forma adequada  5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

Condução do veículo em aclive de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

Condução do veículo em declive de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

Utilização da aceleração de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

Utilização das marchas de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

Utilização dos freios de forma adequada 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

Respeito ao limite de velocidade e sinalização das vias 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

EXECUÇÃO DAS MANOBRAS / TAREFA SOLICITADA 

Execução dos movimentos e manobras de forma correta 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

Execução da tarefa solicitada com sucesso 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

RETORNO / BALIZA DO VEÍCULO AO LOCAL DE ORIGEM 

Execução da baliza de forma correta 5 pontos 2,5 pontos 01 ponto 0 pontos 

Travamento do acessório e desligamento do veículo de forma correta 5 pontos - - 0 pontos 

Máximo de pontos se a execução da prova prática for integralmente correta: 60 pontos 

 

4. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF 
 

4.1 O Teste de Aptidão Física – T.A.F é um instrumento usado para medir e avaliar as condições físicas de um 
indivíduo, de modo que o mesmo obtenha uma condição legal para satisfazer os requisitos propostos. Ele 
compreenderá a modalidade de corrida de 12 minutos, no tempo máximo de 12 (doze) minutos para ambos os 
sexos. 

4.2  Os resultados obtidos pelos candidatos no momento da realização de cada um dos exercícios serão 
registrados pelos Fiscais de Prova. 

4.3 O teste será coordenado por profissional de Educação Física, na presença de 02 (dois) candidatos que atuarão 
na mesma bateria e assinarão a ficha de avaliação do candidato executante da atividade, conforme orientações 
de execução dos exercícios. 

4.4  A tarefa a ser executada será solicitada no momento da aplicação da Prova Prática. De acordo com a tarefa 
proposta, serão atribuídas as seguintes pontuações: 

 

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
– T.A.F 

TEMPO MÁXIMO DISTÂNCIA A SER PERCORRIDA NOTA 

Corrida 12 (doze) minutos 

2.000 (dois mil) metros 60 pontos 

1.600 (um mil e seiscentos) metros 30 pontos 

1.200 (um mil e duzentos) metros 15 pontos 

Menos de 1.000 (um mil) metros 0 pontos 

 

4.5 Procedimentos de execução: 

4.6  O candidato deverá percorrer a referida distância no tempo máximo de 12 (doze) minutos, correndo ou 
andando.  

4.7 O candidato poderá deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou andando, podendo, inclusive, parar e depois 
prosseguir, tantas vezes quanto desejar; 
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4.8 O teste será realizado em Pista de Atletismo ou Corrida; 

4.6 O candidato deverá realizar a corrida partindo do início da sua raia, podendo continuar na raia que melhor lhe 
convier, adotando a corrida em raia livre; 

4.7 O início e o término do teste serão indicados pelo comando da Coordenação local, por meio de sinal sonoro; 

4.8 Após o final do seu teste, o candidato deverá permanecer parado ou, quando se deslocar, o fazer em sentido 
perpendicular à pista, sem abandoná-la, até ser liberado pela Comissão Examinadora. 

4.9 Será desclassificado o candidato que: 

➢ Der ou receber qualquer ajuda física durante a realização do teste; 

➢ Impedir a corrida dos demais candidatos; 

➢ Correr fora da pista do teste; 

➢ Abandonar o local antes do término do teste. 

 
5. TESTE DE APTIDÃO AQUÁTICA 

 
5.1  O Teste de Aptidão Aquática constará da demonstração de conhecimentos práticos e específicos para o 

desempenho da função. A tarefa a ser executada será solicitada no momento da aplicação da Prova Prática. 
De acordo com a tarefa proposta, serão atribuídas as seguintes pontuações: 

 

ITEM I - NADAR 200 METROS - MODALIDADE NADO CRAWL COM A CABEÇA FORA D’ ÁGUA E OLHANDO PARA FRENTE (VÍTIMA) 

Critérios de Avaliação e Pontuação 

Máximo de pontos se a tarefa for integralmente correta, conforme o esquema indicado 10 pontos 

Execução da Tarefa com apenas 01 erro 7,5 pontos 

Execução da Tarefa com 02 erros 5 pontos 

Execução da Tarefa com 03 erros ou mais 0 pontos 

Tempo na execução da tarefa* 

Uso de 50% do tempo indicado para a execução da tarefa 10 pontos 

Uso de 75% do tempo indicado para a execução da tarefa 7,5 pontos 

Uso de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa 5 pontos 

Uso de mais de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa 0 pontos 
 

ITEM II - NADAR COM O CORPO TOTALMENTE SUBMERSO POR 25 METROS 

Critérios de Avaliação e Pontuação 

Máximo de pontos se a tarefa for integralmente correta, conforme o esquema indicado 10 pontos 

Execução da Tarefa com apenas 01 erro 7,5 pontos 

Execução da Tarefa com 02 erros 5 pontos 

Execução da Tarefa com 03 erros ou mais 0 pontos 

Tempo na execução da tarefa* 

Uso de 50% do tempo indicado para a execução da tarefa 10 pontos 

Uso de 75% do tempo indicado para a execução da tarefa 7,5 pontos 

Uso de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa 5 pontos 

Uso de mais de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa 0 pontos 
 

ITEM III - TÉCNICA DE SALVAMENTO DE VÍTIMA CONSCIENTE 

Critérios de Avaliação e Pontuação 

Máximo de pontos se a tarefa for integralmente correta, conforme o esquema indicado 10 pontos 

Execução da Tarefa com apenas 01 erro 7,5 pontos 

Execução da Tarefa com 02 erros 5 pontos 

Execução da Tarefa com 03 erros ou mais 0 pontos 

Tempo na execução da tarefa* 

Uso de 50% do tempo indicado para a execução da tarefa 10 pontos 

Uso de 75% do tempo indicado para a execução da tarefa 7,5 pontos 

Uso de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa 5 pontos 

Uso de mais de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa 0 pontos 
 

Máximo de pontos se a execução da prova prática for integralmente correta: 60 pontos 

* O tempo de execução da prova avalia a habilidade e a desenvoltura do candidato para executar a tarefa. De acordo com o tempo 
proposto, serão atribuídos os seguintes percentuais de pontuação. 

Obs.: Caso sejam registrados mais de quatro erros na tarefa anterior, será atribuída a pontuação “0 (zero)” no Tempo de execução da tarefa.  

 


