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1. Prova Prática 

1.1. Aprova prática para concurso de operador de máquinas agrícola terá duração 

máxima de 45 minutos para cada participante e será composta de duas 

partes: 

 

1.1.1.  Na primeira parte o candidato deverá operar um trator, acoplá-lo a uma 

carreta com dois eixos sendo um pivotante e percorrer um percurso pré-

determinado com baliza fazendo manobras de frente e ré. Respondendo 

oralmente a questionários aplicados pela banca examinadora. (15 min); 

 

1.1.2. Na segunda parte o operador deverá acoplar um arado, fazer todas as 

regulagens e realizar pelo menos três passadas em campo podendo 

realizar novas regulagens durante as passagens se verificar necessidade. 

Respondendo oralmente a questionários aplicados pela banca 

examinadora. (30 min); 

 

1.2.  A prova prática será avaliada de acordo com os seguintes critérios: 

 

1) Nível de conhecimento teórico e prático a respeito das operações 

agrícolas.  

2) Nível de segurança ao operar o trator e implementos.  

3) Execução das tarefas propostas na prova.  

4) Precisão das manobras com o trator.  

5) Tempo de execução das tarefas.  

6) Execução de todas as regulagens. 

 

1.3. Descrição geral dos critérios de pontuação: 

 

Primeira parte (item 1.1.1); Até 50 (cinquenta) pontos. 

Segunda parte (item 1.1.1); Até 50 (cinquenta) pontos. 

 

Obs.: O candidato deverá obter, no mínimo, 70 pontos na soma das duas notas 

para ser considerado aprovado na prova prática. Assim o candidato que obtiver 

nota abaixo de 70 pontos na soma das partes será automaticamente eliminado 

do certame. 



 

A tabela a seguir apresenta as especificações do trator, carreta com dois eixos 

e arado a serem utilizados na prova prática. 

 

 Trator Carreta com dois eixos Arado 

Marca Massey Ferguson Kohler Marchesan 

Modelo/Tipo 4275 CA 6,0 AFL/4 discos 

Ano 2013 2011 2011 

 


