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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 
 

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  5 
 

 

 

Na condução de um motociclo de duas rodas em situação de vento: 
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Options:

A. Devo preferir a utilização de vestuário bastante largo.

B. Devo preferir a utilização de vestuário com diversas entradas de ar, que devem manter-se 

abertas.

C. Devo preferir a utilização de vestuário que não esvoace.

Answer: C

 

Question  6 
 

 

 

O condutor de um motociclo de duas rodas, deve subir para o veículo: 

 

 

Options:

A. Pelo lado esquerdo, com o descanso lateral na posição de descido.

B. Pelo lado direito, com o descanso lateral na posição de descido.

C. Pelo lado direito.

Answer: A

 

Question  7 
 

 

 

Via pública é uma via de comunicação terrestre afeta ao trânsito público. Esta afirmação é: 

 

 

Options:

A. Verdadeira.

B. Falsa.

Answer: A
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Question  8 
 

 

 

Regra geral, nos motociclos com sistema de travagem hidráulico, a regulação da eficácia de travagem 

deve ser feita pelo condutor. 

 

 

Options:

A. A afirmação é verdadeira.

B. A afirmação é falsa.

Answer: B

 

Question  9 
 

A sinalização existente nesta via pública indica-me que estou a circular numa:

 

Options:

A. Auto-estrada.

B. Estrada nacional.

C. Via reservada a automóveis e motociclos.

Answer: B

Explanation: 

O sinal que indica que está a circular numa auto-estrada é o H24, e o que indica está a circular numa via 

reservada a automóveis e motociclos é o H25.

 

Question  10 
 

 

 

O capacete de proteção só é obrigatório para o condutor de motociclos. 
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Options:

A. Certo.

B. Errado.

Answer: B
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