
Condução Categoria DE PDF

Licença Licença Categoria DE PDF Questions Available 

Here at:

https://www.easy-quizzz.com/pt/licenca/testes-de-codigo/categoria-de/quiz.html

Enrolling now you will get access to 340 questions in a unique set of 

Categoria DE

 

Question  1 
 

 

 

Em determinados sistemas de direção assistida, a paragem do motor implica que a direção fique: 

 

 

Options:

A. Bastante mais pesada.

B. Descontrolada.

C. Excessivamente leve.

Answer: A, B

 

Question  2 
 

 

 

As avarias mais frequentes na bateria, são: 

 

 

Options:

A. Elementos avariados.

B. Escovas e elementos avariados.

Licença Licença Categoria DE PDF

https://www.easy-quizzz.com/pt/

https://www.easy-quizzz.com/pt/licenca/testes-de-codigo/categoria-de/quiz.html
https://www.easy-quizzz.com/pt/licenca/testes-de-codigo/categoria-de/
https://www.easy-quizzz.com/pt/licenca/testes-de-codigo/categoria-de/


C. Fusíveis e elementos queimados.

Answer: A, B

 

Question  3 
 

 

 

O veículo que se destina a transitar atrelado a um veículo a motor, designa-se: 

 

 

Options:

A. Motocultivador.

B. Reboque.

C. Tratocarro.

Answer: B, C

 

Question  4 
 

 

 

A absorção das ondas sonoras e a sua redução a níveis aceitáveis, de acordo com a legislação em vigor, 

acontece no: 

 

 

Options:

A. Catalisador.

B. Coletor de escape.

C. Silencioso.

Answer: B

 

Question  5 
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A P.S.P. no ato de fiscalização a condutor de veículo pesado de transporte rodoviário de mercadorias, 

pode solicitar a apresentação: 

 

 

Options:

A. Da respetiva guia de transporte e do cartão de contribuinte fiscal.

B. Da respetiva guia de transporte e do título de condução.

C. Do título de condução e do cartão de contribuinte fiscal.

Answer: B, C

 

Question  6 
 

 

 

Percorrer uma distância de 250 Km em 5 horas, significa que a velocidade média é de: 

 

 

Options:

A. 30 Km/h.

B. 40 Km/h.

C. 50 Km/h.

Answer: B

 

Question  7 
 

 

 

A consulta de um mapa de estradas como auxiliar à navegação, deve efetuar-se, preferencialmente: 

 

 

Options:

A. Antes do início da viajem e durante a viajem, desde que seja pelo próprio condutor e com o 

veículo em movimento.
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B. Antes do início da viajem, com consequente marcação visível do percurso a seguir.

C. Durante a viajem, pelo próprio condutor e com o veículo em andamento.

Answer: B, C

 

Question  8 
 

 

 

O comprimento máximo legalmente admitido para os automóveis pesados de passageiros de 2 eixos, é: 

 

 

Options:

A. 13 metros.

B. 13,5 metros.

C. 14 metros.

Answer: B, C

 

Question  9 
 

 

 

A barra de torção tem por finalidade: 

 

 

Options:

A. Absorver os choques provocados pelas irregularidades da via.

B. Funcionar como biela de um amortecedor hidráulico de braço.

C. Limitar a inclinação transversal do veículo provocada pela força centrifuga, quando este 

descreve uma curva.

Answer: A, B

 

Question  10 
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Num circuito de refrigeração selado sob pressão, o condutor deve abrir a tampa do radiador para verificar 

o nível de água? 

 

 

Options:

A. Não.

B. Sim.

Answer: A, B
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