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DAEM – DEPARTAENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA 
ANEXO II 

DOS PRINCÍPIOS DE QUE TRATA O EDITAL 
                                                                                                               

 

 
 

CARGO 

                                        PROVA ESCRITA (1ª ETAPA) 

 

  PROVA PRÁTICA (2ª ETAPA) 

 

Nº de 

Questões 
Nº de questões/Matérias Pontos 

Duração da 

Prova 

 
Pontos 

01. – ELETRICISTA I 50 

10 de Língua Portuguesa; 

10 de Matemática; 

10 de Conhecimentos Gerais; e 

20 de Conhecimentos Específicos. 

100 3h00min Não Haverá 0 

02. – MECÂNICO II 50 

10 de Língua Portuguesa; 

10 de Matemática; 

10 de Conhecimentos Gerais; e 

20 de Conhecimentos Específicos. 

100 3h00min 

O candidato deverá demonstrar 

conhecimentos em serviços gerais de 

manutenção e consertos de 

automotores em geral e de Máquinas 

pesadas, efetuando a reparação e 

conservação, ou substituição de peças, 

fazendo os ajustes, regulagem e 

lubrificação convenientes, utilizando 

ferramentas, máquinas e instrumentos 

de medição e controle, visando 

assegurar às mesmas condições de 

pleno, regular e eficiente 

funcionamento dos mesmos; executará 

também a desmontagem total ou 

parcial da máquina, reparará ou 

substituirá peças defeituosas, 

utilizando as ferramentas adequadas, 

operacionalizará os equipamentos para 

verificação do resultado do trabalho. 

100 

03. – MOTORISTA 50 

10 de Língua Portuguesa; 

10 de Matemática; 

10 de Conhecimentos Gerais; e 

20 de Conhecimentos Específicos. 

100 3h00min 

Prova prática que consistirá em dirigir 

um veículo de médio porte, num 

percurso que compreenderá o 

perímetro urbano onde serão avaliados 

100 
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os aspectos práticos de direção, 

comportamento pessoal, técnicas de 

direção, uso de freios, embreagem, 

Legislação de Trânsito e outros. 

04. – OPERADOR DE 

MÁQUINAS 
50 

10 de Língua Portuguesa; 

10 de Matemática; 

10 de Conhecimentos Gerais; e 

20 de Conhecimentos Específicos. 

100 3h00min 

O candidato deverá movimentar uma 

máquina/retroescavadeira/terraplanage

m, devendo verificar as condições de 

uso dos mesmos, tais como 

vazamento, estado das lâminas, níveis 

de água e óleo, funcionamento do 

painel e outros. Irá nivelar uma área 

de lançamento, aterrar áreas, efetuar 

desmatamento, deslocamentos ou 

limpeza de terreno, deverá deixar o 

equipamento limpo e com boa 

aparência, deverá demonstrar os 

conhecimentos que possui em 

manutenção obrigatória e executar 

demais atividades afins. 

100 

05. – OPERADOR DE MOTOR 

BOMBA 
50 

10 de Língua Portuguesa; 

10 de Matemática; 

10 de Conhecimentos Gerais; e 

20 de Conhecimentos Específicos. 

100 3h00min 

Prova Prática na respectiva área e de 

acordo com as funções a serem 

realizadas no cotidiano do DAEM, o 

candidato deverá demonstrar 

conhecimentos nas principais rotinas 

de análise, fiscalizar as anormalidades 

constatadas, como bem como outras 

atividades da unidade onde está 

lotado, organizar e orientar os 

trabalhos, verificar e controlar o nível 

da água, para assegurar o 

cumprimento dos objetivos e metas 

estabelecidas. 

100 

06. – PINTOR 50 

10 de Língua Portuguesa; 

10 de Matemática; 

10 de Conhecimentos Gerais; e 

20 de Conhecimentos Específicos. 

100 3h00min Não Haverá 0 

07. – TRABAHADOR BRAÇAL 50 

10 de Língua Portuguesa; 

10 de Matemática; 

10 de Conhecimentos Gerais; e 

20 de Conhecimentos Específicos. 

100 3h00min 

Teste de Condicionamento Físico, 

compreendendo salto em altura 1m 

corrida de 100 metros (16 segundos) 

salto em distância 3,5 metros e corrida 

de 12 minutos (2.400 metros). 

100 
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  * As Provas Práticas para os Cargos de Mecânico II, Motorista, Operador de Máquinas e Operador de Motor Bomba serão aplicadas aos candidatos 

classificados da 1ª. à 75ª. posição, da 1ª. à 88ª. posição e da 1ª. à 360ª. posição, respectivamente, na prova escrita. A prova de Condicionamento Físico para 

o cargo de Trabalhador Braçal, será aplicada aos candidatos classificados da 1ª. à 78ª. posição na prova escrita, caso ocorra empate na pontuação na 

ultima classificação para a 2ª Etapa, todos os candidatos nessas condições farão as provas práticas e o Condicionamento Físico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


