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Nesta situação, devo parar? 
 
a) Sim, para ceder passagem.                        
b) Não, porque não tenho de ceder passagem.         

 

 

Nesta situação, não sou obrigado a assinalar a realização de manobras. 
 
a) Certo.                                           
b) Errado.                                          

 

 

Em viagens muito longas a fadiga pode manifestar-se a nível muscular, 
nervoso e visual. 
 
a) A afirmação é verdadeira.                        
b) A afirmação é falsa.                             

 

 

Na via à minha direita é proibido o trânsito: 
 
a) A tractores agrícolas.                           
b) A motociclos, peões e animais.                   

 

 

Se pretender mudar de direcção à direita, como devo proceder? 
 
a) No local mais próximo do entroncamento, devo aproximar-me o menos 

possível do limite direito da faixa de rodagem e efectuar a manobra de 
mudança de direcção. 

b) Aproximar-me, com a necessária antecedência e quanto possível, do limite 
direito da faixa de rodagem e efectuar a manobra no trajecto mais curto. 

 

 

Circulando em ambiente não urbano com condições de visibilidade 
insuficiente posso substituir os sinais sonoros por sinais luminosos. 
 
a) A afirmação é verdadeira.                        
b) A afirmação é falsa.                             

 

 

Nesta situação, os peões deveriam circular pelo lado esquerdo da faixa 
de rodagem. 
 
a) A afirmação é verdadeira.                        
b) A afirmação é falsa.                             
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Ao ingerir álcool e medicamentos, em simultâneo, o condutor pode ver 
aumentado o efeito de ambas as substâncias na condução. 
 
a) A afirmação é verdadeira.                        
b) A afirmação é falsa.                             

 

 

Existem medicamentos cuja ingestão pode influenciar a condução da 
mesma forma que o álcool. 
 
a) A afirmação é verdadeira.                        
b) A afirmação é falsa.                             

 

 

Há medicamentos cuja ingestão é incompatível com o exercício da 
condução. 
 
a) A afirmação é verdadeira.                        
b) A afirmação é falsa.                             

 

 

Qual das seguintes afirmações está correcta? 
 
a) Em meio urbano a distância de segurança deve ser maior que em meio 

não urbano. 
b) Enquanto que em estrada a condução provoca sono, em meio urbano 

provoca fadiga. 
 

 

Ao circular nesta via, devo moderar especialmente a velocidade? 
 
a) Sim, devo adequar a velocidade atendendo às condições meteorológicas. 
b) Não, apenas estou obrigado a regular a velocidade em função do limite 

máximo para esta via. 
 

 

A visibilidade é reduzida ou insuficiente sempre que o condutor não 
possa avistar a faixa de rodagem em toda a sua largura numa extensão 
de, pelo menos, 50 metros. 
 
a) Sim.                                             
b) Não.                                             

 

 

Quem permitir a utilização do seu veículo por pessoa que esteja sob o 
efeito do álcool também é responsável pelas infracções que forem 
praticadas. 
 
a) A afirmação é verdadeira.                        
b) A afirmação é falsa.                             
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Devo saber que se conduzir um veículo a motor na via pública sem estar 
habilitado pratico um crime punido com pena de prisão. 
 
a) A afirmação é verdadeira.                        
b) A afirmação é falsa.                             

 

 

Nesta situação devo: 
 
a) Buzinar, para advertir o condutor que está a pisar a linha contínua. 
b) Circular a distância suficiente do veículo que segue à minha frente para 

evitar acidentes. 
 

 

As bebidas alcoólicas, só têm efeitos negativos no condutor, a partir de 
uma taxa de álcool no sangue  igual ou superior a 0,5 g/l. 
 
a) Certo.                                           
b) Errado.                                          

 

 

Neste telefone apenas posso efectuar chamadas de emergência. 
 
a) Certo.                                           
b) Errado.                                          

 

 

A ingestão de alguns medicamentos pode ser tão perigosa para a 
condução como o álcool. 
 
a) Certo.                                           
b) Errado.                                          

 

 

Os condutores devem sempre informar-se acerca da possível influência 
de alguns medicamentos na condução. 
 
a) Certo.                                           
b) Errado.                                          

 

 

A ingestão de certo tipo de medicamentos não é conciliável com o 
exercício da condução. 
 
a) Certo.                                           
b) Errado.                                          
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Uma das causas dos acidentes rodoviários está relacionada com a 
utilização de telemóveis com manuseamento continuado. 
 
a) A afirmação é verdadeira.                        
b) A afirmação é falsa.                             

 

 

A condução sob o efeito de álcool pode ser punida como prática de 
crime: 
 
a) Sim.                                             
b) Não.                                             

 

 

Perante a sinalização existente na via, devo saber que: 
 
a) As indicações resultantes dos sinais verticais prevalecem sobre as marcas 

rodoviárias. 
b) As indicações resultantes das marcas rodoviárias prevalecem sobre os 

sinais verticais. 
 

 

Ao circular neste local, um condutor deve saber que: 
 
a) Circula numa via reservada unicamente a automóveis e motociclos. 
b) Circula dentro de uma localidade porque se trata de uma zona com 

edificações. 
 

 

As regras do Código da Estrada também se podem aplicar nas vias do 
domínio privado? 
 
a) Sim, quando abertas ao trânsito público.         
b) Não, ainda que abertas ao trânsito público.      

 

 

O transporte de mercadorias nunca poderá constituir embaraço para os 
outros utentes. 
 
a) Certo.                                           
b) Errado.                                          

 

 

Um dos factores que influencia a TAS é a quantidade de álcool ingerido. 
 
a) Certo.                                           
b) Errado.                                          
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Para conduzir um veículo a motor na via pública, o condutor tem de estar 
devidamente habilitado para tal. 
 
a) Certo.                                           
b) Errado.                                          

 

 

Na condução nocturna há maior risco de encandeamento? 
 
a) Sim.                                             
b) Não.                                             

 

 

A recolha de informação é feita essencialmente através da audição. 
 
a) Certo.                                           
b) Errado.                                          

 

 

A visão é um dos sentidos mais importantes na tarefa da condução. 
 
a) Certo.                                           
b) Errado.                                          

 

 

O sinal vertical indica-me que o acesso é interdito a: 
 
a) Veículos agrícolas.                              
b) Animais sem condutor.                            
c) Veículos de tracção animal.                      
d) Carros conduzidos à mão.                         

 

 

Há medicamentos que, ingeridos ao mesmo tempo que bebidas 
alcoólicas, reduzem a aptidão para a condução? 
 
a) Não.                                             
b) Sim.                                             
c) Somente quando o condutor os tomar em estado de fraqueza. 
d) Somente se ingerir uma quantidade excessiva de bebida alcoólica. 

 

 


