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Estado de Mato Grosso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

Secretaria Municipal de Administração 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2007 
EDITAL DE CONCURSO Nº 01.18/2007 

 
  
 
O Prefeito do Município de PRIMAVERA DO LESTE, Estado do Mato Grosso, Sr. ÉRICO PIANA PINTO 

PEREIRA, por meio de suas atribuições legais, em conjunto com a Comissão Organizadora do 

Concurso Público, positivada pela Portaria nº 928/2015, publicada em  04 de setembro de 2015 e 

Comissão Técnica nomeada pela Portaria nº 929/2015, publicada em 11 de setembro de 2015, torna 

público os critérios de avaliação da Prova Prática referente à 2ª fase do Concurso Público 01.01/2007, 

conforme Anexo I. 

 

 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

Município de PRIMAVERA DO LESTE, Estado do Mato Grosso. 
 

Em 16 de outubro de 2015. 
 
 
 

 
 

ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

THIAGO CAMPOS RAMALHO 
Presidente da Comissão Organizadora 
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Estado de Mato Grosso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

Secretaria Municipal de Administração 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2007 - Anexo I 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – PROVA PRÁTICA 
 
 

MOTORISTA -  CATEGORIA  ______     Data do exame: _______________ 

Candidato:  

Inscrição:                                                   Dt. Nascimento:                                                                       Categoria CNH: 

Nome do Examinador:   

 

FALTAS  GRAVÍSSIMAS – 30 pontos 

 001 – Desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória; 

002 – Avançar sobre o meio fio; 

003 – Avançar sobre o balizamento demarcado quando do 

estacionamento do veículo na vaga; 

004 – Transitar em contramão de direção; 

005 – Não completar a realização de todas as etapas do exame; 

006 – Avançar a via preferencial; 

007 – Provocar acidente durante a realização do exame; 

008 – Exceder a velocidade regulamentada para a via; 

009 – Cometer qualquer outra infração:_____________ 

________________________________________________________. 

FALTAS  GRAVES – 20 pontos 

101 – Desobedecer à sinalização da via, ou ao agente da autoridade 

de trânsito; 

102 – Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de 

direção 

103 – 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;   

104 – Manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o 

percurso da prova ou parte dele; 

105 – Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou 

sinalizá-la incorretamente; 

106 – Não usar devidamente o cinto de segurança; 

107 – Perder o controle da direção do veículo em movimento; 

108 – Não dar seta para conversão; 

109 – Cometer qualquer outra infração:______________ 

FALTAS  MÉDIAS – 10 pontos 

201 – Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar 

o freio de mão inteiramente livre; 

202 – Trafegar em velocidade inadequada para as condições 

adversas do local, do veículo e do clima; 

203 – Interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após 

o início da prova; 

204 – Fazer conversão incorretamente; 

205 – Usar buzina sem necessidade ou em local proibido; 

206 – Desengrenar o veículo nos declives; 

207 – Colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas 

necessárias; 

208 – Usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas 

frenagens; 

209 – Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em 

ponto neutro; 

210 – Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta durante o 

percurso; 

211 – Cometer qualquer outra infração:______________ 

________________________________________________________. 

FALTAS   LEVES – 05 pontos 

301 – Provocar movimentos irregulares no veículo, sem                                                                                             

motivo justificado;     

302 – Ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao 

condutor; 

303 – Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores; 

304 – Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado 

e em movimento; 

305 – Utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos do 

painel do veículo; 

306 – Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada; 

307 – Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em 

ponto neutro; 

308 – Cometer qualquer outra infração:_____________ 

Faltas cometidas: 

 

  

___________________________                                  ________________________________ 

Assinatura do Candidato                                                 Assinatura do(s) Examinador(es) 

Nota Inicial Faltas Nota Final 


