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Question  1 
 

Quando a visibilidade é menor, a velocidade, deve ser: 

 

 

Options:

A. Adaptada apenas às características do veículo.

B. Maior.

C. Menor e adaptada às características do meio envolvente.

Answer: C

Explanation: 

Se a visibilidade for baixa, deve adaptar a sua velocidade às características do meio envolvente para 

conseguir parar em segurança caso necessário.

 

Question  2 
 

Enquanto condutor devo considerar as crianças como utentes vulneráveis? 

 

 

Options:

A. Sim, mas apenas dentro das localidades.

B. Sim, mas apenas quando estão sozinhas.
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C. Sim, sempre.

Answer: C

Explanation: 

As crianças devem ser sempre consideradas vulneráveis pois são previsíveis.

 

Question  3 
 

Se o agente no momento da fiscalização, considerar ilegível o título de condução, pode apreendê-lo? 

 

 

Options:

A. Não.

B. Sim, mas apenas se o condutor for interveniente em acidente.

C. Sim.

Answer: C

Explanation: 

Os títulos de condução devem ser preventivamente apreendidos pelas autoridades quando for 

considerado ilegível.

 

Question  4 
 

Uma das consequências da condução sob influência de álcool é: 

 

 

Options:

A. O aumento do campo visual.

B. O estreitamento do campo visual.

Answer: B

Explanation: 

Um dos efeitos do álcool no sangue é o estreitamento do campo de visão, ou seja, o condutor deixa ter 

habilidade para ter em atenção o que o rodeia.

 

Question  5 
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O condutor do veículo que emita ruído superior ao determinado por lei: 

 

 

Options:

A. Deve primeiro mandar reparar o veículo para poder transitar.

B. Só pode transitar a menos de 60 km/h.

C. Só pode transitar fora das localidades.

Answer: A

Explanation: 

Se um veículo emitir mais ruído do que a lei permite, terá de ser reparado antes de poder circular 

novamente.

 

Question  6 
 

O que significa o sinal de perigo? 

 

 

Options:

A. Neve ou gelo.

B. Pavimento escorregadio.

C. Projecção de gravilha.

D. Visibilidade insuficiente.

Answer: D

Explanation: 

Este sinal significa que deve circular com mais atenção e cuidado pois é uma zona de visibilidade 

reduzida.

 

Question  7 
 

Nesta situação devo: 
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Options:

A. Avançar, logo que possível.

B. Buzinar, para advertir o condutor da frente que a luz se encontra verde.

C. Seguir em frente, visto não poder mudar de direcção para a esquerda.

Answer: A

Explanation: 

Esta é a via correta pelo que deve esperar e assim que possível avançar.

 

Question  8 
 

A ultrapassagem ao velocípede: 

 

 

Options:

A. Deve ser acompanhada de uso continuado dos sinais sonoros.

B. Deve ser efectuada rapidamente.

C. Não deve ser efectuada.

Answer: C

Explanation: 

Não deve ultrapassar nesta situação pois tem visibilidade reduzida.

 

Question  9 
 

Nesta situação, como devo proceder perante o ciclista a virar para a esquerda? 

 

 

Options:

A. Aguardar a passagem do velocípede e só depois avançar.

B. Passar entre o velocípede e o automóvel.

C. Utilizar a via de trânsito da esquerda para prosseguir a marcha.

Answer: A

Explanation: 
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Quando chegamos ao cruzamento o velocípede já estava a iniciar a manobra pelo que devemos aguardar 

a sua passagem e só depois avançar.

 

Question  10 
 

Nesta situação, sou obrigado a parar e a ceder a passagem ao velocípede. 

 

 

Options:

A. Certo.

B. Errado.

Answer: A

Explanation: 

Ao ter um sinal de stop deve parar e ceder a passagem não só ao velocípede mas a todos os veículos.
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