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Question  1 
 

A circulação neste tipo de via de características urbanas e com trânsito intenso implica o reconhecimento 

por parte do condutor que:

 

Options:

A. A condução pode tornar-se monótona.

B. O ambiente rodoviário é mais estável do que em outro tipo de vias.

C. O ambiente rodoviário muda mais rapidamente do que em outro tipo de vias.

Answer: C

Explanation: 

Dentro das localidades as circunstâncias podem mudar mais rapidamente pelo que os condutores devem 

ter especial atenção.

 

Question  2 
 

A condução do meu veículo com estas condições climatéricas:

 

Options:

A. Deve ser feita com especial cuidado.

B. Deve ser feita como normalmente.

Answer: A
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Explanation: 

Sempre que as condições meteorológicas estiverem desaforáveis deve ter ainda mais atenção à sua 

condução.

 

Question  3 
 

A hidroplanagem é um fenómeno susceptível de comprometer a aderência e a estabilidade de um 

motociclo de duas rodas, podendo ocorrer:

 

Options:

A. Em piso em mau estado de conservação ou com areia.

B. Em piso enlameado ou com areia.

C. Em piso molhado.

Answer: C

Explanation: 

A hidroplanagem acontece em piso molhado quando os pneus não estão em contato com o pavimento.

 

Question  4 
 

 

 

Nesta faixa de rodagem, todos os condutores que pretendam seguir em direção a Algés: 

 

 

Options:

A. São obrigados a transitar na via de trânsito da direita.

B. Podem ocupar a via de trânsito mais conveniente.

C. Estão impedidos de mudar de via de trânsito.

Answer: B

 

Question  5 
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As operações de controlo e nivelamento do líquido refrigerante dos motociclos, deve efetuar-se com: 

 

 

Options:

A. O motor em funcionamento, num regime de aproximadamente 2.500 rotações por minuto e à 

temperatura de 72º C.

B. O motor em funcionamento e frio.

C. O motor parado e frio.

Answer: C

 

Question  6 
 

 

 

Nesta situação o condutor do ciclomotor pode ultrapassar o autocarro pela direita? 

 

 

Options:

A. Não.

B. Sim.

Answer: A

 

Question  7 
 

 

 

Uma das desvantagens de alguns capacetes integrais é o embaciamento da viseira. Concorda com esta 

afirmação? 

 

 

Options:

A. Sim.

B. Não.
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Answer: A

 

Question  8 
 

 

 

Para melhor realizar uma curva à esquerda o condutor deve: 

 

 

Options:

A. Acompanhar a inclinação do motociclo para o lado direito.

B. Acompanhar a inclinação do motociclo para o lado esquerdo.

C. Manter-se direito, independentemente da inclinação do motociclo.

Answer: B

 

Question  9 
 

A presença de água na estrada potencia a hidroplanagem.

 

Options:

A. A afirmação está correcta.

B. A afirmação está incorrecta.

Answer: A

Explanation: 

A hidroplanagem dá-se em piso molhado quando os pneus não estão em contato com o pavimento.

 

Question  10 
 

 

 

Qual o significado da sinalização vertical de proibição? 
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Options:

A. Velocidade máxima permitida.

B. Velocidade máxima recomendada.

C. Velocidade mínima permitida.

Answer: A
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