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Compromisso da Administração Pública

O

novo Detran.SP tem como compromisso oferecer aos cidadãos do
Estado de São Paulo serviços públicos com transparência, qualidade e eficiência.
Nesse contexto, o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está sendo uniformizado em todo o Estado, para que os
cidadãos de diferentes cidades tenham as mesmas oportunidades e sejam
avaliados segundo critérios iguais.
Os profissionais (examinadores, instrutores e Centros de Formação de
Condutores) já têm sido orientados por meio de documentos que mostram as obrigações de todos os participantes e padronizam os critérios
de avaliação.
Agora, o Detran.SP disponibiliza o Manual do Cidadão – Exame Prático
de Direção Veicular. Ele foi construído com o objetivo de trazer a você, cidadão, mais clareza quanto aos critérios de avaliação utilizados no Exame
Prático de Direção Veicular, necessário à concessão da CNH.
Este Manual quer também ressaltar a importância de você conhecer
bem seus direitos e deveres como candidato e, dessa forma, poder atuar
de maneira consciente e responsável, inclusive no combate à fraude e aos
meios ilícitos que, porventura, possam ser estimulados por indivíduos ao
longo do processo de habilitação.
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Esta é uma das muitas iniciativas do Detran.SP para tornar cada vez
mais coerentes os procedimentos utilizados para avaliação dos candidatos
à obtenção da permissão para dirigir e da CNH.
O Detran.SP está aberto ao diálogo permanente com a população e à
disposição de todos os cidadãos.
Neiva Aparecida Doretto
Diretora Vice-Presidente do Detran.SP
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Pré-requisitos

O

Exame Prático de Direção Veicular, ou simplesmente Exame Prático,
é a última etapa que você deve cumprir para obter sua permissão
para dirigir ou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e também
para adicionar ou mudar a categoria de sua habilitação.
Todas as exigências desse processo foram estabelecidas pelo Código
de Trânsito Brasileiro. Você se lembra quais são elas?
Primeiro, para se candidatar ao processo de obtenção da habilitação, o
cidadão deve:
¡¡ ser penalmente imputável, ou seja, ter no mínimo 18 anos, compreender
as consequências de seus atos e, assim, ser responsabilizado penalmente
por eles;
¡¡ saber ler e escrever;
¡¡ ter documento de identificação com foto atual (RG, passaporte, carteira
profissional, carteira de órgão ou Carteira de Trabalho e Previdência Social) e CPF próprio.
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Então, para chegar ao Exame Prático, o candidato à primeira habilitação
passa pelas seguintes etapas:
cadastro e coleta biométrica realizados na Unidade de Atendimento Detran.SP de seu município;

exames de aptidão física e mental, ou seja, o exame médico e a
avaliação psicológica;
45 horas de aulas teóricas em uma autoescola (também conhecida como Centro de Formação de Condutores – CFC) credenciada pelo Detran.SP;
exame teórico escrito sobre legislação de trânsito, direção defensiva, noções de primeiros socorros, mecânica básica, noções
de proteção e respeito ao meio ambiente e de convívio social no
trânsito;
25 horas de aulas práticas em uma autoescola credenciada pelo
Detran.SP, com 20 horas diurnas (das quais até 4 podem ser realizadas em simulador de direção veicular com conteúdo diurno)
e 5 horas noturnas (das quais 1 pode ser realizada em simulador
de direção veicular com conteúdo noturno).
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No entanto, esse processo é um pouco diferente
para os candidatos à adição de categoria.
Quem já é habilitado na categoria “A” (e, portanto, pode dirigir motocicletas) e quer adicionar a categoria “B” em sua habilitação (para dirigir veículos de
quatro rodas) passa pelas seguintes etapas antes do
Exame Prático:
¡¡ cadastro e coleta biométrica na Unidade de Atendimento Detran.SP de seu município;
¡¡ exame de aptidão física, ou seja, o exame médico;
¡¡ 20 horas de aulas práticas em uma autoescola credenciada pelo Detran.SP, com 16 horas diurnas (das
quais até 4 podem ser realizadas em simulador de
direção veicular com conteúdo diurno) e 4 horas noturnas (das quais 1 pode ser realizada em simulador
de direção veicular com conteúdo noturno).
Por sua vez, o condutor habilitado na categoria “B”
(pode dirigir veículos de quatro rodas) que quer adicionar a categoria “A” em sua habilitação (para dirigir
motocicletas) passa pelas seguintes etapas antes do
Exame Prático:

Pré-requisitos

¡¡ cadastro e coleta biométrica na Unidade de Atendimento Detran.SP de seu município;
¡¡ exame de aptidão física, ou seja, o exame médico;
¡¡ 15 horas de aulas práticas em uma autoescola credenciada pelo Detran.SP, sendo 3 horas no período
noturno.
Também para os candidatos à mudança de categoria, os pré-requisitos são um pouco diferentes.
O condutor que deseja mudar da categoria “B” (ou
“C” ou “D”) para a categoria “C” (ou “D” ou “E”) e, assim, habilitar-se para conduzir outros tipos de veículos
passa pelas seguintes etapas antes do Exame Prático:
¡¡ cadastro e coleta biométrica na Unidade de Atendimento Detran.SP de seu município;
¡¡ exame de aptidão física, ou seja, o exame médico;
¡¡ exame de aptidão mental, ou seja, a avaliação psicológica, nos casos em que a adição de categoria
implica exercício de atividade remunerada;
¡¡ 20 horas de aulas práticas em uma autoescola credenciada pelo Detran.SP.
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Além disso, antes de iniciar o processo, é preciso que o candidato à
mudança de categoria esteja habilitado há, pelo menos:
¡¡ 1 ano na categoria “B”, para mudar para a categoria “C”;
¡¡ 2 anos na categoria “B” ou 1 ano na categoria “C”, para mudar para a
categoria “D”;
¡¡ 1 ano na categoria “C”, para mudar para a categoria “E”;
¡¡ 1 ano na categoria “D” caso a tenha obtido a partir da categoria “B”,
para mudar para a categoria “E”.
Se você já cumpriu as exigências que se aplicam ao seu caso e está
se preparando para o Exame Prático, é bom conhecer mais detalhes de
como ele é realizado. O Detran.SP padroniza o Exame Prático em todo o
Estado de São Paulo e divulga informações sobre ele para torná-lo mais
transparente.
Nas próximas páginas, você vai saber quem são e o que fazem as pessoas que participam do Exame Prático, quais são os seus direitos e deveres como candidato e quais são as características da prova e os critérios
de avaliação. Leia com atenção as informações e prepare-se para essa
última etapa do processo de habilitação.
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Quem é quem

P

ara a realização do Exame Prático, além dos candidatos, precisam
estar presentes representantes das autoescolas e uma banca examinadora. Conheça melhor quem são os participantes dessa etapa:

¡¡ Candidato à habilitação, mudança ou adição de categoria: é o cidadão que já cumpriu os pré-requisitos do Exame Prático.
¡¡ Representantes das autoescolas: pode ser um instrutor ou diretor
da autoescola na qual o candidato está matriculado. É ele o responsável pelo veículo de aprendizagem no qual será realizado o Exame
Prático.
¡¡ Banca examinadora: são os representantes do Detran.SP, ou seja, os
examinadores de trânsito e um presidente de banca, que pode ser auxiliado por um assistente administrativo:
• O examinador de trânsito é o profissional responsável pela avaliação de cada candidato. É ele quem verifica se um candidato possui
condições para conduzir veículos em vias públicas, atendendo às
normas de circulação e conduta e sem oferecer riscos aos demais
condutores, passageiros e pedestres.
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• O presidente da banca é o examinador de trânsito responsável pela
organização das avaliações de todos os candidatos presentes. É ele
quem verifica se o veículo levado pela autoescola apresenta condições de segurança, higiene e trafegabilidade para a realização do
Exame Prático e quem decide se o exame pode continuar em casos
de condições adversas. Ele também recebe os questionamentos e as
dúvidas dos candidatos.
• O assistente administrativo é um funcionário do Detran.SP que
auxilia o presidente da banca, conferindo documentos e coletando
assinaturas nas listas de presença, por exemplo.
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Direitos e deveres do candidato

D

urante o Exame Prático, todas as pessoas que
participam dele têm de cumprir algumas obrigações e precisam ter os seus direitos respeitados.
Como candidato, é seu direito ser tratado com respeito pelos membros da banca examinadora e poder
identificá-los por meio de crachás. Você também tem
o direito de solicitar ao presidente da banca uma ficha
de manifestação do cidadão, que é direcionada ao
diretor da Unidade de Atendimento Detran.SP de seu
município. Depois de preencher essa ficha, você pode
devolvê-la no momento do Exame Prático ao presidente
da banca ou, se preferir, pode entregá-la depois, diretamente na Unidade Detran.SP.
Veja quais são os seus deveres como candidato:

¡¡ Comparecer com 15 minutos de antecedência ao
horário previsto para a realização do Exame Prático,
conforme indicado no protocolo de agendamento,
levando:

• documento de identificação com foto atual (RG,
passaporte, carteira profissional, carteira de órgão ou Carteira de Trabalho e Previdência Social);
• protocolo de agendamento;
• Licença de Aprendizagem de Direção Veicular
(LADV).
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¡¡ Utilizar lentes corretivas, quando assim indicado no exame médico.
¡¡ Trajar-se adequadamente:
• você não pode usar saias, vestidos, shorts ou bermudas acima do
joelho, regatas, roupas com decotes, bonés e óculos escuros;
• você deve usar calçados apropriados para a direção veicular;
• se você vai fazer o Exame Prático em veículo de duas rodas, é obrigatório usar calças compridas.
¡¡ Apresentar os documentos quando forem solicitados.
¡¡ Assinar a ata do exame.
¡¡ Seguir as orientações do presidente da banca.
¡¡ Dirigir-se respeitosamente ao examinador de trânsito.
¡¡ Assinar o boleto de avaliação.
¡¡ Em caso de dúvidas sobre a avaliação ou o processo, dirigir-se ao presidente da banca.
É proibido a todos os candidatos:
¡¡ comparecer ao local do Exame Prático sob o efeito de álcool e de substâncias psicoativas;
¡¡ utilizar o telefone celular durante o Exame Prático;
¡¡ oferecer vantagens aos envolvidos;
¡¡ receber vantagens dos envolvidos;
¡¡ portar arma de fogo.
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Agendamento

O

agendamento do Exame Prático é solicitado pela autoescola na Unidade de Atendimento Detran.SP com, no mínimo, uma semana de
antecedência. Feito o agendamento, a autoescola emite um protocolo que indica o dia, o horário e o local em que cada candidato realizará o
Exame Prático.
Os candidatos são agendados em blocos de uma hora e devem levar o
protocolo de agendamento ao local no dia do Exame Prático, assim como
os demais documentos obrigatórios apresentados na seção “Direitos e deveres do candidato”.
O candidato que não comparece na data e no local agendados é considerado ausente. A autoescola em que ele está matriculado precisa fazer
nova solicitação de agendamento, mas ele não paga nova taxa de exame
ao Detran.SP.
No caso de candidato reprovado, a autoescola deve aguardar 15 dias
para solicitar novo agendamento e é necessário pagar nova taxa de exame
ao Detran.SP.
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Avaliação do candidato

P

ara que sejam aprovados apenas os candidatos capazes de dirigir de
maneira defensiva, cordial e segura, os examinadores de trânsito precisam utilizar critérios de avaliação de acordo com as determinações
do Código de Trânsito Brasileiro e de outras regulamentações em vigor.
Por isso, o examinador verifica se o candidato comete alguma das faltas
preestabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e qual pontuação ele acumula durante a realização do Exame Prático. Essa pontuação
é determinada de acordo com o tipo de falta:
1 falta eliminatória = reprovação
1 falta grave = 3 pontos negativos
1 falta média = 2 pontos negativos
1 falta leve = 1 ponto negativo

O candidato que cometer uma falta eliminatória ou que somar mais de
três pontos negativos será reprovado.
A seguir, você vai saber quais são essas faltas e como cada uma delas é
classificada. Agora conheça como é o local do Exame Prático e o que você
precisa fazer ao chegar lá.
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Local

O

Exame Prático ocorre em um local predeterminado que ofereça condições para que seja realizada a avaliação. Ele pode ocorrer em vias
públicas ou em locais que se assemelham a via pública.
A autoescola na qual você está matriculado deve informá-lo sobre o local, o dia e o horário do seu Exame Prático, conforme indicado no seu protocolo de agendamento. É recomendado que você seja acompanhado até
o local por um representante da autoescola, mas fique atento para chegar
com 15 minutos de antecedência.
Nas próximas páginas, você vai conhecer as etapas que ocorrem no
local do Exame Prático e também as características específicas para os veículos de duas rodas e os veículos de quatro ou mais rodas. Veja qual é o seu
caso e fique atento às informações!
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O candidato ausente no local, data e
hora determinados precisará de nova
solicitação de agendamento, mas não
pagará nova taxa ao Detran.SP.
Ao assinar a ata do exame, você
,
confirma sua presença e, depois disso
se
nte
só poderá ser considerado ause
houver um motivo de força maior.

PASSO 5

BOLETO DE AVALIAÇÃO DE EXAME
PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR
DADOS DO CANDIDATO
NOME DO CANDIDATO

CPF DO CANDIDATO

NÚMERO DO BOLETO:

Categoria “A”

Cidadão

Nº PROTOCOLO DO EXAME

BOLETO DE AVALIAÇÃO DE EXAME
PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR
DATA

NOME DO CFC

CÓDIGO DO CFC

EDITAL

HORA

CATEGORIA

MUNICÍPIO DO EDITAL

Para a avaliação, assinalar de acordo com as faltas cometidas pelo candidato durante o exame prático de direção
veicular. Conforme a Resolução nº 168/04 do Contran, o candidato que cometer falta eliminatória ou cuja soma dos
pontos negativos ultrapassar a 3 (três) será considerado reprovado.

I - Faltas Eliminatórias:
Iniciar a prova sem estar com o capacete devidamente ajustado à cabeça ou sem viseira ou óculos de proteção
Descumprir o percurso preestabelecido
Abalroar um ou mais cones de balizamento
Cair do veículo, durante a prova
Não manter equilíbrio na prancha, saindo lateralmente da mesma
Avançar sobre o meio-fio ou parada obrigatória
Colocar o(s) pé(s) no chão com o veículo em movimento
Provocar acidente durante a realização do exame
Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima
Quantidade de Faltas
II - Faltas Graves (3 pontos):
Deixar de colocar um pé no chão e o outro no freio ao parar o veículo
Invadir qualquer faixa durante o percurso
Fazer incorretamente a sinalização ou deixar de fazê-la
Fazer o percurso com o farol apagado
Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave
Quantidade de Faltas
III - Faltas Médias (2 pontos):
Utilizar incorretamente os equipamentos
Engrenar ou utilizar marchas inadequadas durante o percurso
Não recolher o pedal de partida ou o suporte do veículo antes de iniciar o percurso
Interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova
Conduzir o veículo durante o exame sem segurar o guidom com ambas as mãos,
salvo eventualmente para indicação de manobras
Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média
EXAMINADOR
(carimbar
assinar)
DADOS DO PRESIDENTE
DA
BANCA
IV - Faltas
Leves (1 e
ponto):
Quantidade de
Faltas
Colocar o motor em funcionamento, quando já engrenado
EXAMINADOR
DATA
CPF
NOME DO PRESIDENTE
ASSINATURA
Conduzir o veículo provocando movimento irregular no mesmo sem motivo justificado
Regular os espelhos retrovisores durante o percurso do exame
Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza leve

RESULTADO

Não cometeu nenhuma falta
DADOS DO
CPF

NOME DO

APROVADO

REPROVADO

RESULTADO
Não cometeu nenhuma falta

APROVADO

DADOS DO EXAMINADOR (carimbar e assinar)

Figura 1. Boleto de
avaliação para assinatura
do candidato.

CPF

NOME DO EXAMINADOR

DATA

ASSINATURA CANDIDATO

ASSINATURA

AUSENTE

REPROVADO

DADOS DO PRESIDENTE DA BANCA (carimbar e assinar)
CPF

NOME DO PRESIDENTE

DATA

ASSINATURA

ASSINATURA CANDIDATO

Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - Diretoria de Habilitação
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - Diretoria de Habilitação

AUSENTE
(carimbar e assinar)
DATA

ASSINATURA

Ouça as orientações
do examinador e vá até o
veículo de aprendizagem no
qual vai realizar o Exame Prático.

Realize as etapas conforme
orientado pelo examinador. É
durante a realização do Exame
Prático que ele vai registrar as
faltas, se você cometer alguma.

Atenção
O Exame Prático só se
ção
inicia após a autoriza
r.
do
na
do exami

DADOS DO EXAME

RENACH

PASSO 6

Apresente novamente
seus documentos, agora
ao examinador, e assine
o boleto de avaliação,
que é o documento em
que serão registradas
suas faltas, caso você
cometa alguma.

PASSO 4

Aguarde sua
vez de realizar o
Exame Prático,
seguindo a ordem
de agendamento.
Fique atento aos
examinadores, pois
eles chamam os
candidatos pelo nome.

Atenção
PASSO 2

Apresente
seus
documentos
ao presidente
da banca ou
ao auxiliar
administrativo
e assine a ata
do exame.

© Daniel Beneventi

PASSO 3

PASSO 1

Local

16

do

Exame Prático de Direção Veicular

Ao final, receba do
examinador uma via do
boleto de avaliação assinada
e carimbada por ele, na qual
estarão registradas as faltas
cometidas (se for o caso)
e se você foi aprovado ou
reprovado.
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Veículos de duas rodas: motocicletas

PASSO 1

Coloque os
equipamentos de
segurança e posicione-se junto à moto.

PASSO 2

Aguarde a
autorização do
examinador para iniciar.

PASSO 3

Depois de autorizado,
puxe o descanso e
verifique se a moto está
em ponto neutro.

PASSO 4

Esses veículos são utilizados pelos candidatos à Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) e a primeira habilitação ou adição da categoria “A”.
Quando o examinador chamar seu nome, o representante da autoescola
em que você está matriculado vai posicionar a moto no ponto de partida
e lhe entregar o capacete e, quando necessário, os óculos de proteção.
A moto ficará desligada e com o pedal de descanso apoiado.

Dê a partida e inicie
o deslocamento pelo
percurso.

O Exame Prático encerra-se quando o candidato cruza a linha de término
do percurso, mas pode ser interrompido em alguns casos, como acidente
ou falta eliminatória.

Lembre-se
deverá pagar nova
O candidato reprovado
n.SP e será preciso
taxa de exame ao Detra
a autoescola
e
aguardar 15 dias até qu
amento.
nd
age
vo
possa solicitar no
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Veículos de duas rodas: motocicletas

Características gerais
Todo candidato nessa categoria precisa demonstrar equilíbrio, capacidade de manobra, uso adequado de sinalização (setas), reflexo diante de
obstáculos e habilidade de troca de marcha.
Para que isso seja possível, o Contran determina cinco elementos obrigatórios para o percurso. A ordem dos elementos pode variar, mas todo
candidato nessa categoria tem de:
¡¡ realizar duas curvas sequenciais de 90° em “L”
(Figura 2);
¡¡ realizar manobra em “8” (Figura 3);
¡¡ realizar zigue-zague entre, no mínimo,
quatro cones alinhados (Figura 4);
¡¡ transitar em prancha ou elevação
(Figura 5);
¡¡ percorrer sonorizadores (Figura 6).

90°

90°
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an
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Figura 2. Elemento
obrigatório no percurso
do Exame Prático para a
categoria “A”: curvas de
90°. Imagem meramente
ilustrativa.
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Figura 4. Elemento
obrigatório no percurso
do Exame Prático
para a categoria “A”:
zigue-zague. Imagem
meramente ilustrativa.
3,5 m

Figura 3. Elemento
obrigatório no percurso
do Exame Prático para a
categoria “A”: rotatórias
circulares ou manobra
em “8”. Imagem
meramente ilustrativa.

2,5 cm

30 cm

8 cm 8 cm
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8m

Figura 5. Elemento
obrigatório no percurso
do Exame Prático para a
categoria “A”: prancha.
Imagem meramente
ilustrativa.

Benev

enti

2,5 m

Figura 6.
Elemento obrigatório no
percurso do Exame Prático para
a categoria “A”: sonorizadores.
Imagem meramente ilustrativa.

2m
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Veículos de duas rodas: motocicletas

Ao realizar o Exame Prático, você deve evitar cometer faltas que possam
acarretar reprovação. Veja a seguir que faltas são essas.

Faltas
Faltas eliminatórias (reprovação)
Iniciar a prova sem estar com o capacete devidamente ajustado
à cabeça, sem viseira ou óculos de proteção. No entanto, em
dias de chuva, é permitido deixar a viseira aberta até, no máximo, 3 cm.

Descumprir o percurso preestabelecido, ou seja, pular etapa ou
não respeitar a sequência definida pelo examinador.
Encostar em um ou mais cones de balizamento. Nesse caso, não
é necessário derrubar o cone: se você apenas encostar nele cometerá falta.
Cair do veículo durante a prova.

3 cm

Não manter equilíbrio na prancha, saindo lateralmente dela.
Nesse caso, a falta é sair da faixa: se você deixar que um ou os
dois pneus saiam da prancha cometerá falta eliminatória; mas
se você apenas se desequilibrar, mantendo os pneus da moto
sobre a prancha, você cometerá falta leve (provocar movimentos
irregulares no veículo sem motivo justificado).

©D

an
ie

lB
en
ev

en
ti

Avançar a parada obrigatória.

Figura 7. Em dias de chuva, a abertura máxima da
viseira é de 3 cm.
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Colocar o(s) pé(s) no chão com o veículo em movimento.
Provocar acidente.
Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro.
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Veículos de duas rodas: motocicletas

Faltas graves (3 pontos)
Deixar de colocar um pé
no chão e o outro no freio
ao parar o veículo.
Invadir qualquer faixa durante o percurso.

Atenção
O pé só pode ser colocado no
chão quando o veículo estiver
completamente parado.

Não fazer sinalização ou fazê-la incorretamente.
Realizar o percurso com o farol apagado.
Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave
prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

Faltas médias (2 pontos)
Utilizar incorretamente os equipamentos. Nesse caso, você cometerá falta média se usar de maneira inadequada qualquer equipamento exceto capacete (seu uso incorreto é falta gravíssima), farol
e setas (seus usos incorretos são faltas graves).
Engrenar ou utilizar marchas inadequadas durante o percurso.
Não recolher o pedal de partida ou o suporte do veículo antes de
iniciar o percurso.

Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o
início da prova, ou seja, deixar a moto morrer ou o motor afogar.
Conduzir o veículo sem segurar o guidom com as duas mãos. No
entanto, se for necessário, você pode indicar manobra com uma
das mãos.
Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média
prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

Faltas leves (1 ponto)
Colocar o motor em funcionamento com a moto engrenada.
Provocar movimentos irregulares no veículo sem motivo justificado. Nesse caso enquadram-se os pequenos desequilíbrios em que
o pé não toca o chão: se você apenas se desequilibrar, cometerá
falta leve; se colocar o(s) pé(s) no chão, cometerá falta eliminatória.

Regular os espelhos retrovisores durante o percurso.
Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza leve prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

21

Manual

do

Cidadão

Exame Prático de Direção Veicular

Veículos de quatro ou mais rodas:
carros, ônibus, caminhões e carretas

© Daniel Beneventi

Esses veículos são utilizados pelos candidatos a primeira habilitação,
adição ou mudança de categorias “B”, “C”, “D” e “E”. O Exame Prático
desses candidatos é realizado em duas etapas: baliza e percurso, necessariamente nessa ordem.
O examinador deve permanecer dentro do veículo de aprendizagem durante todo o exame (baliza e percurso) e só pode acionar os pedais de duplo
comando para prevenir acidentes.
Ao ser chamado pelo examinador, você deve ir para o veículo em que vai
realizar o Exame Prático.

Figura 8. Cada candidato deve
ajustar os espelhos retrovisores
antes de dar a partida.
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carros, ônibus, caminhões e carretas

Coloque o cinto
de segurança.

PASSO 3

Ajuste os espelhos
retrovisores (interno
e externos).

Verifique se o freio
de mão (freio de
estacionamento) está
inteiramente livre.

PASSO 6

Dê a partida.

PASSO 2

Ajuste o banco.

PASSO 5

PASSO 4

PASSO 1

Exame Prático de Direção Veicular

Acione a seta e inicie
o deslocamento do
veículo.

Se for reprovado na baliza, você não realizará o percurso. Caso seja
reprovado durante o percurso, o examinador vai avaliar se você tem condições de continuar na direção do veículo até o final do trajeto – se você não
tiver condições, ele deve levá-lo de volta ao ponto de partida.
Lembre-se
r nova taxa de
O candidato reprovado deverá paga
rdar 15 dias até
agua
iso
prec
será
e
an.SP
exame ao Detr
agendamento.
que a autoescola possa solicitar novo
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Baliza
Nessa primeira etapa, você deve estacionar o veículo
na área demarcada por balizadores removíveis (Figura 9).
Você terá até três tentativas.
A área e o tempo para a realização da etapa variam de
acordo com a categoria pretendida. O Contran estabeleceu como tempos máximos:
Atenção
¡¡ categoria “B”: 5 minutos;
O tempo para você realizar a
¡¡ categoria “C”: 6 minutos;
baliza começa a ser contado
¡¡ categoria “D”: 6 minutos;
quando a frente do carro
¡¡ categoria “E”: 9 minutos.
alcança o primeiro balizador.
Quando chegar ao local do Exame Prático, os balizaFigura 9. O Exame Prático em veículos de quatro ou mais rodas inicia-se
dores já estarão posicionados corretamente para a sua
obrigatoriamente pela baliza.
categoria, mas é importante você saber que o Contran
determina que a área demarcada para a baliza deve ter o comprimento e a
largura do veículo mais 40% (Figura 10). Por exemplo, se o veículo tiver 4 m
de comprimento e 2 m de largura, a medida total entre as balizas será de
5,6 m e o espaçamento entre os balizadores será de 2,8 m.

24
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Características gerais
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Além disso, a sinalização da área deve ser feita obrigatoriamente com,
no mínimo, seis balizadores (dispostos como indicado na Figura 10), mas
não é obrigatório utilizar o lado direito da via.

0%

0%

10

14

Percurso
Para todas as categorias de quatro ou mais
rodas, o percurso deve apresentar
aclives (subidas) e declives
(descidas), cruzamentos,
sinalizações horizontal e
vertical e guias de estacionamento (Figuras 11 a 13).
A ordem desses elementos pode
variar, mas eles são obrigatórios
porque todos os candidatos dessas
categorias, no momento indicado pelo
examinador, devem:

¡¡ parar o veículo em subida e, depois, ao sair,
utilizar o freio de mão;
¡¡ efetuar conversão à direita ou à esquerda;
¡¡ cumprir as normas de circulação e conduta;
¡¡ conduzir o veículo e realizar manobras sem avançar o meio-fio.

Figura 10.
Representação da
área para realização
da baliza.
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Figura 12. Elementos obrigatórios no percurso do Exame Prático
para as categorias “B”, “C”, “D” e “E”: cruzamentos, conversões,
sinalização e guias de estacionamento. Imagem meramente
ilustrativa.
© Daniel Beneventi

Figura 11. Elementos obrigatórios no percurso do Exame
Prático para as categorias “B”, “C”, “D” e “E”: aclives, declives e
sinalização. Imagem meramente ilustrativa.

Meio-fio
Calçada

© Daniel Beneventi

© Daniel Beneventi

Exame Prático de Direção Veicular

Ao realizar o Exame Prático, você deve evitar cometer faltas que possam acarretar reprovação. Veja a seguir que faltas são essas.
Lembre-se

Rua

Figura 13. Em nenhum momento do Exame Prático o pneu do
veículo pode avançar o meio-fio.
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assar três
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falta eliminatória ou ult
pontos negativos.
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Veículos de quatro ou mais rodas:
carros, ônibus, caminhões e carretas

Faltas
Faltas eliminatórias (reprovação)
© Daniel Beneventi

Desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória.

Atenção
Quando surgir a placa “PARE” em conj
unto com a faixa de
pedestres, pare antes da faixa de reten
ção, obedecendo à
sinalização. Caso não tenha visão da
via preferencial, avance
um pouco mais até que tenha visão
e, antes de adentrar na
preferencial, realize outra parada, mes
mo que seja sobre a faixa
de pedestres.

Avançar o meio-fio (Figura 14).

Lembre-se
o pneu do veículo na guia
Avançar o meio-fio significa encostar
s. Essa falta é considerada
ersõe
ao estacionar, parar ou realizar conv
do veículo invade a
parte
iões,
ocas
as
eliminatória porque, ness
a de pedestres.
calçada e coloca em risco a seguranç

Meio-fio

Figura 14. Veículo realizando manobra de modo correto e
incorreto (falta eliminatória).
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Não colocar o veículo na área balizada em, no máximo, três tentativas, dentro do tempo estabelecido para a categoria. (Reveja o
tempo máximo para o seu caso no item “Baliza”.)

Atenção
a baliza
Se você não conseguir realizar
a, saia da
ativ
tent
eira
prim
na
ente
corretam
ê pode
Voc
.
nto
vaga e recomece o movime
da
sair
sem
ulo
veíc
ajustar a posição do
to
men
loca
des
a
cad
mas
da,
área demarca
não
ê
voc
e
a
em marcha a ré é uma tentativ
as.
ativ
pode ultrapassar três tent

Encostar nos balizadores durante a realização da baliza. Nesse
caso, não é necessário derrubar o balizador: se você apenas encostar nele cometerá falta.
Transitar em contramão de direção. Nesse caso, a falta é transitar na faixa contrária: se você invadir a contramão, mesmo que
levemente, inclusive em conversões, cometerá falta eliminatória;
mas você não cometerá essa falta se ultrapassar um obstáculo
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(por exemplo, um caminhão ou uma caçamba) em via com
duplo sentido de circulação obedecendo todas as regras de
ultrapassagem e sinalizando a manobra corretamente e com
antecedência.
Não completar a realização de todas as etapas do exame. Nesse
caso, se você descumprir qualquer solicitação de manobra feita
pelo examinador, você cometerá falta.
Avançar a via preferencial.
Provocar acidente durante a realização do exame.

Atenção
O acidente evitado pelo
examinador
por meio do acionament
o dos pedais
de duplo comando também
será
considerado falta elimina
tória.

Exceder a velocidade regulamentada para a via.
Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro.
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Veículos de quatro ou mais rodas:
carros, ônibus, caminhões e carretas

Faltas graves (3 pontos)
© Daniel Beneventi

Desobedecer à sinalização da via ou ao agente da autoridade de
trânsito. Nesse caso, o examinador não é um agente da autoridade
de trânsito; se você descumprir as orientações dele (por exemplo,
“vire à esquerda”), cometerá falta eliminatória (não completar a
realização de todas as etapas do exame).
Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção.
Não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via até que ele conclua a travessia, mesmo que ocorra
sinal verde para o veículo.
Manter a porta do veículo aberta ou semiaberta durante a prova
ou parte dela.
Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la
incorretamente. Nesse caso, a seta deve ser mantida em funcionamento também durante conversões, transposições, ultrapassagens
e entrada ou saída da área delimitada para a realização de baliza.
Se você não acionar a sinalização corretamente e com antecedência ou desligá-la antes de
concluir a manobra, cometerá falta. Se a sinalização se desativar automaticamente enquanto
realizar a manobra e você não acioná-la novamente, também cometerá falta.

Figura 15. Também durante a realização do
Exame Prático, a preferência é sempre do
pedestre.

Não usar o cinto de segurança ou usá-lo incorretamente ou com equipamentos que inutilizem seu funcionamento.
Perder o controle da direção do veículo em movimento.
Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave prevista no Código de Trânsito Brasileiro.
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Faltas médias (2 pontos)
Executar o percurso da prova ou
parte dele sem que o freio de
mão esteja inteiramente livre.
Trafegar em velocidade inadequada para as condições
adversas do local, da circulação,
do veículo e do clima.

Atenção
o veículo
Antes de colocar
rifique
ve
,
to
em movimen
mão
de
io
fre
se a luz do
inel.
pa
no
a
ad
ag
está ap

Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o
início da prova, ou seja, deixar o carro morrer ou o motor afogar.
Fazer conversão incorretamente.
Usar buzina sem necessidade ou em local proibido.
Desengrenar o veículo nos declives.

Colocar o veículo em movimento sem as cautelas necessárias. Um
exemplo de cautela necessária é verificar a aproximação de outros
veículos por meio dos espelhos retrovisores: se você colocar o veículo na via sem tomar esse cuidado, cometerá falta.
Usar o pedal de embreagem antes de usar o pedal de freio nas
frenagens.
Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em
ponto neutro.
Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta durante o
percurso.
Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média
prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

Faltas leves (1 ponto)
Provocar movimentos irregulares no veículo sem motivo justificado.

Dar partida com a engrenagem de tração ligada.

Ajustar incorretamente o banco destinado ao condutor.
Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores.

Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em
ponto neutro.

Apoiar o pé no pedal de embreagem com o veículo engrenado e
em movimento.

Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza leve prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

Utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos do painel
do veículo.
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O que mais você precisa saber?

A

gora você vai conhecer mais informações importantes sobre algumas situações que podem e que
não podem acontecer durante o Exame Prático.

Conduta do representante da autoescola
A presença do representante da autoescola é indispensável, pois ele é o responsável pelo veículo de
aprendizagem utilizado no Exame Prático.
No entanto, ele não pode se comunicar com o examinador. Se em alguma situação ele precisar falar com
a banca examinadora, ele deve se dirigir ao presidente
da banca.
Conduta da banca examinadora
Na qualidade de representantes do poder público, o
presidente da banca, o examinador e o assistente administrativo devem exercer suas funções de acordo com
os princípios da ética, da civilidade, da urbanidade e da
cordialidade.

Conduta do examinador
O examinador não pode comparecer ao local do
Exame Prático sob o efeito de álcool ou de substâncias
psicoativas nem com membro imobilizado ou doença
infectocontagiosa.
Ao iniciar sua avaliação, ele deve se apresentar pelo
nome (que precisa estar visível no crachá de identificação) e, ao terminar, ele deve informá-lo sobre suas
faltas, indicando se você as cometeu, quais foram elas
e quando aconteceram, e sobre o resultado do exame –
se você foi aprovado ou reprovado.
Presença do examinador dentro do veículo
O examinador é obrigado a permanecer dentro do
veículo durante o Exame Prático em veículos de quatro ou mais rodas. Enquanto estiver no veículo, ele não
pode fumar nem se comunicar utilizando o celular. Também é proibido que ele interfira na realização do exame,
por exemplo, dando dicas, induzindo ao erro ou acionando os pedais de duplo comando sem que a segurança dos participantes esteja em risco.
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Definição do percurso
O examinador define o percurso durante a avaliação de cada
candidato, dentro dos limites da área estabelecida para a realização do Exame Prático. Isso significa que ele pode pedir que um
candidato faça conversão à direita e que outro faça conversão à
esquerda, desde que no percurso de todos os candidatos estejam
presentes todos os elementos obrigatórios (aclives, conversões,
cruzamentos, sinalização horizontal e vertical e guias de estacionamento). O examinador precisa informá-lo sobre as etapas do
percurso com a antecedência necessária para que você realize as
manobras em segurança – e você deve realizá-las tal como solicitadas por ele.
Conduta ética
Funcionários, servidores públicos e parceiros prestadores de serviços do Detran.SP devem seguir rigorosamente os princípios estabelecidos em seu Código de Ética. Um desses princípios é combater
a corrupção: não aceitar, oferecer ou ser conivente com extorsões,
suborno, fraudes, favorecimentos ilegais ou qualquer outra forma de
corrupção. Por isso, durante o Exame Prático, ninguém pode oferecer ou receber vantagens de qualquer tipo.
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Avaliação de parentes
O examinador não pode avaliar esposo(a) ou parentes consanguíneos de
até terceiro grau – pai, mãe, irmão(ã), filho(a), tio(a), primo(a), avô(ó) ou neto(a).
Também não pode haver parentesco próximo do examinador ou do presidente da banca com o representante ou o proprietário da autoescola na qual
você está matriculado.
Cancelamento do Exame Prático
Antes de iniciar as avaliações, o examinador verifica as condições de segurança, higiene e trafegabilidade do veículo disponibilizado pela autoescola. Se a
conclusão for que o veículo não apresenta condições adequadas, o presidente
da banca vai redistribuir os candidatos entre os outros veículos da autoescola.
No entanto, caso a quantidade de veículos disponíveis não seja suficiente para
atender a todos os candidatos agendados, o presidente da banca vai cancelar
as avaliações dos candidatos matriculados na autoescola em questão.
O presidente da banca também pode cancelar o Exame Prático se considerar que as condições presentes naquele momento podem prejudicar a
avaliação dos candidatos, por exemplo, em caso de temporais ou outros
motivos de força maior.

O que fazer?
Se o seu Exame Prático for cancelado, solicite ao presidente da banca que
você seja registrado na ata do exame como “candidato ausente”, mesmo
que já tenha assinado e confirmado sua presença. Assim, você poderá
reagendar o Exame Prático sem pagar nova taxa ao Detran.SP.

O que mais você precisa saber?
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O que mais você precisa saber?

Impedimentos
Você pode ser impedido de realizar o Exame Prático se o examinador
ou o presidente da banca identificar que você não cumpriu todas as suas
obrigações de candidato; por exemplo, se você não estiver com os documentos obrigatórios ou vestir roupas inadequadas.

O que fazer?
e da banca que você seja
Se isso acontecer, solicite ao president
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“cand
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reagendar o Exame Prático sem paga

Reprovação imediata
Você pode ser considerado reprovado antes mesmo de realizar o Exame
Prático se comparecer ao local do exame sob o efeito de álcool ou outras
substâncias psicoativas.
O que fazer?
Em qualquer caso de reprovação, a auto
escola em que você está
matriculado poderá fazer nova solicitaçã
o de agendamento em
15 dias, mediante o pagamento de nova
taxa de exame ao Detran.SP.
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E

ste Manual é resultado de uma iniciativa do Detran.SP para tornar
cada vez mais transparentes, coerentes e padronizados todos os
procedimentos utilizados no processo de avaliação do candidato à
habilitação.
Com a leitura de todas as informações disponíveis aqui, você conheceu
os aspectos mais importantes do Exame Prático de Direção Veicular, que é a
última etapa para obter sua permissão para dirigir ou sua CNH. Caso tenha
alguma dúvida, acesse o site do Detran.SP: http://www.detran.sp.gov.br.
Boa sorte!
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