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PORTARIA N° 339 de 26 de fevereiro de 2019

Aprova Manual de Normas e Procedimentos da Comissão Examinadora do DETRAN/MA.

O Diretor do Departamento de Trânsito Estadual de Trânsito do Maranhão – DETRAN/MA, ór-
gão executivo de trânsito, usando da competência que lhe confere o art. 22, incisos I e II, da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e;

Considerando o que dispõe as Resoluções 168/2004, 169/2005 e 358/2010, 493/2014 
e 543/2015 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e as Portarias 015/2005 e 
238/2014-DENATRAN;

Considerando que o candidato à obtenção da Permissão para Dirigir, mudança e adição de 
categoria da Carteira Nacional de Habilitação, reinício de processo e reabilitação, deve ser 
submetido aos exames teórico-técnicos e prática de direção veicular, aplicados por Comissão 
Examinadora designada pelo Diretor Geral do DETRAN/MA;
RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o Manual de Normas e Procedimentos da Comissão Examinadora do DE-
TRAN/MA, Anexo Único desta Portaria, que tem por objetivo uniformizar e padronizar normas 
e a conduta dos Examinadores de Trânsito e demais membros das comissões, instrutores e 
candidatos durante a realização dos Exames Teóricos Técnicos e Exames Práticos de Direção 
Veicular.

Art. 2º - O Manual de Normas e Procedimentos da Comissão Examinadora, em função de even-
tual adequação do processo e da tecnologia, deverá ser revisto para se ajustar à realidade a 
cada período de seis meses a contar da data de publicação desta Portaria.
Parágrafo único - Eventuais ajustes no Manual de Procedimentos da Comissão Examinadora, 
quando necessários, precederão de aprovação pelos titulares da Coordenação de Habilitação 
– COHAB, Coordenação de Educação para o Trânsito – CET, Controladoria – CONTROL, Divisão 
de Exames de Tráfego e Divisão de Agendamento.

Art. 3º  - Esta Portaria entra em vigor após 30 (trinta) dias da data de publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LARISSA ABDALLA BRITTO
Diretora Geral DETRAN/MA





APRESENTAÇÃO

Caro Colaborador,

O Manual de Normas e Procedimentos da Comissão Examinadora 
de Trânsito do DETRAN-MA tem como objetivo uniformizar e pa-
dronizar a forma como o examinador de trânsito avaliará o candi-
dato à obtenção da ACC, PPD, CNH, bem como a mudança e adição 
de categorias de habilitação. 

Dessa forma, caberá ao examinador de trânsito, no exercício de sua 
função, observar as diretrizes fi xadas pela Diretoria Geral do De-
partamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MA, obedecendo fi el-
mente ao Código de Trânsito Brasileiro – CTB e normas complemen-
tares, e a todos os procedimentos enumerados nesse Manual; assim 
como adotar, no exercício de suas funções, a ética, a qualidade, a 
efi ciência, a transparência e a responsabilidade, contribuindo para 
a completa formação do futuro condutor de veículos e, consequente-
mente, para uma maior humanização do trânsito.

Sabemos que alguns ajustes poderão ser necessários, mas agora te-
mos uma referência clara para dirigir nossas ações e decisões.

Agradecemos a todos que contribuíram para a produção deste ma-
nual.

Atenciosamente,
Coordenação de Habilitação.
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CAPÍTULO 1
DA CLASSIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS DE HABILITAÇÃO

Segundo a Resolução 168/2004 – CONTRAN, estão assim classifi cadas as categorias da Car-
teira Nacional de Habilitação e a Autorização para Conduzir Ciclomotor:

• “ACC”
Ciclomotores de até 50 cc, cuja velocidade máxima não exceda a 50 

km/h.

• CATEGORIA “A”
Veículos automotores e elétricos, de duas ou três rodas, com ou sem 

carro lateral.

• CATEGORIA “B”
Veículos automotores e elétricos, de quatro rodas, cujo peso bruto 
total não exceda 3.500 kg, cuja lotação não exceda a 08 lugares, 
excluído o do motorista, contemplando a combinação de unidade 
acoplada, reboque, semirreboque ou articulada, desde que atenda a 

lotação e capacidade de peso para a categoria.

• CATEGORIA “C”
Veículos automotores e elétricos utilizados em transporte de carga, 
cujo peso bruto total exceda 3.500 kg; tratores, máquinas agrícolas 
e de movimentação de cargas, motor-casa, combinação de veículos 
em que a unidade acoplada, reboque, semirreboque ou articulada, 
não exceda a 6.000 kg de peso bruto total e, todos os veículos abran-

gidos pela categoria “B”.
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Observações:
•Os veículos classifi cados como ciclomotores são veículos de 2 ou 3 rodas, providos de um mo-
tor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 50cc (cinquenta centímetros cúbicos) e 
cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50km/h;
•Para a condução desses veículos é necessário portar a “ACC” (Autorização para Conduzir Ci-
clomotor) ou Categoria “A”;
•Para a condução de tratores de roda, esteira ou mistos, com fi nalidades agrícolas, de terra-
planagem, de construção ou de pavimentação em via pública, o condutor deverá ser habilitado 
nas categorias “C”, “D” ou “E”, conforme art. 144 do CTB;
•As especifi cações de cilindradas, peso máximo autorizado e de número de passageiros serão 
aquelas constantes na documentação do veículo;
•Quando da realização de Exame Prático para portador de defi ciência física, o veículo deverá 
estar em conformidade com o exigido no laudo médico. Não é necessário que o veículo perten-
ça a um CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES-CFC. O veículo deverá ser identifi cado como 
“Aprendiz em Exame”, quando não for veículo destinado à formação de condutores (Art. 15, 
Res. 169/05).

Todo veículo destinado ao Exame Prático de Direção deverá ser identifi cado na forma da legis-
lação vigente.

Antes do exame o veículo que não possuir qualquer equipamento obrigatório, ou apresentar 
defeito que justifi que a caracterização de mau estado de conservação e/ou de funcionamento 
deverá ser recusado para utilização no exame. Nesses casos, será dado um prazo, a critério 
da coordenação de habilitação ou da chefi a de exame de tráfego, não podendo extrapolar 1 
(uma) hora.

Não apresentado outro veículo em tempo, o resultado do exame deverá ser AUSENTE. Em caso 
do candidato agendado para o último horário (tarde), será CANCELADO o exame, não havendo 
possibilidade de concessão de prazo.

Em casos de problemas mecânicos ou elétricos durante a realização do exame, o examinador 
retornará ao pátio e comunicará ao Chefe de Exames de Tráfego. Tão logo seja providenciado 

• CATEGORIA “D”
Veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de passa-
geiros, cuja lotação exceda 08 lugares e, todos os veículos abrangi-

dos nas categorias “B” e “C”.

• CATEGORIA “E”
Combinação de veículos automotores e elétricos, em que a unida-
de tratora se enquadre nas categorias “B”, “C” ou “D”; cuja unidade 
acoplada, reboque, semirreboque, articulada, ou ainda com mais de 
uma unidade tracionada, tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto to-
tal, ou cuja lotação exceda a 08 lugares, enquadrados na categoria 
trailer, e, todos os veículos abrangidos pelas categorias “B”, “C”, ”D” 

e “E”.
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outro veículo pelo CFC ou solucionado o problema, o exame será retomado a partir do ponto de 
interrupção. Nesses casos, será dado um prazo, a critério da coordenação de habilitação ou da 
chefi a de exame de tráfego, não podendo extrapolar 1 (uma) hora. 

Caso o candidato venha a se envolver em acidente, quando for posicionar o veículo antes do 
exame prático, este será suspenso ou cancelado, a critério da coordenação de habilitação ou 
chefi a da divisão de exames de tráfego. 
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CAPÍTULO 2
DAS EXIGÊNCIAS AO CANDIDATO

(Conforme Resolução 168/2004)

2.1 SÃO EXIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DA PPD/CNH:

2.1.1- Categoria “A” e  “ACC”
Poderão candidatar-se tanto os de primeira habilitação quanto os condutores das Categorias 
“B”, “C”, “D” ou “E”, sendo que para a Primeira Habilitação o candidato deverá:
•Ser penalmente imputável;
•Saber ler e escrever;
•Possuir documento de identidade;
•Possuir Cadastro de Pessoa Física-CPF;
•Comprovar residência e/ou domicílio.

2.1.2- Categoria “B”
Poderá candidatar-se tanto os de primeira habilitação, quanto os condutores das Categorias 
“A” e “ACC”, sendo que as exigências para a Primeira Habilitação são as mesmas acima des-
critas.

Observação:
•O candidato deverá estar regularmente cadastrado no DETRAN, ser aprovado nos Exames de 
Aptidão Física e Mental, de Avaliação Psicológica, cumprir a carga horária do curso teórico-téc-
nico de 45h em um CFC, aprovação no Exame Teórico Técnico, bem como a certifi cação de que 
cumpriu a carga de no mínimo 25 horas/aula em prática de direção veicular, sendo destas, 5 
horas/aula em simulador para categoria “B” e mínimo de 20 horas/aula para categoria “A” em 
um CFC.

2.1.3- Categoria “C”
Somente poderá candidatar-se o condutor que:
•Estiver habilitado, no mínimo, há 1 ano na Categoria “B”;
•Não tiver cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações 
médias, durante os últimos 12 meses.

2.1.4- Categoria “D”
Somente poderá candidatar-se o condutor que:
•Tiver 21 anos de idade completos;
•Tiver 2 anos de habilitação na Categoria “B”, ou 1 ano de habilitação na Categoria “C”;
•Não tiver cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 
infrações médias durante os últimos 12 meses.

2.1.5- Categoria “E”
Somente poderá candidatar-se o condutor que:
•Tiver 21 anos de idade completos;
•Tiver 1 ano de habilitação na Categoria “C” ou “D”;
•Não tiver cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 
infrações médias, durante os últimos 12 meses.
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CAPÍTULO 3
PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO

DE EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR EPDV

O Exame Prático de Direção Veicular (EPDV) somente poderá ser realizado quando satisfeitas 
as exigências da legislação vigente e demais normas do DETRAN-MA:

•Antes do Exame, deverá ser emitida a fi cha/fi cha eletrônica (tablet) de Exame Prático, onde 
constarão os dados pessoais do candidato e a determinação do dia, local e horário do Exame;

•O Instrutor do candidato deverá identifi car-se à Banca Examinadora através de seu crachá 
funcional, assinando e anotando o seu número de identifi cação na lista de identifi cação do 
candidato;

•Após liberar o candidato para o Exame, o Instrutor não poderá permanecer no local onde é re-
alizado o teste de estacionamento (área balizada), inclusive na pista para Exame de Categoria 
“A” e “ACC”, sendo o acesso permitido somente aos Examinadores e candidatos;

•O candidato, antes de ser examinado, deverá proceder sua identifi cação, por meio do docu-
mento de identidade com foto, de acordo com a legislação vigente, sendo vedada a realização 
do Exame sem que o candidato porte algum documento de identifi cação, mesmo que sua ve-
rifi cação biométrica seja positiva;

•É obrigatório o porte da Licença de Aprendizagem de Direção Veicular (LADV) pelo candidato 
durante o Exame Prático de Direção Veicular de todas as categorias de habilitação, em todas 
as etapas, seja em área aberta à circulação pública ou exclusiva do DETRAN ou CIRETRANs.
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CAPÍTULO 4
DA COMISSÃO EXAMINADORA

A Comissão Examinadora do DETRAN-MA é composta de Examinadores de Trânsito e servido-
res administrativos do DETRAN. Juntos, estes executam as atividades relacionadas à avaliação 
de candidatos para obtenção do documento de habilitação.

A participação nessa Comissão está sujeita a designação por ato da Diretoria Operacional, 
Coordenação de Habilitação e Divisão de Exames de Tráfego. 

4.1 PREPOSTOS DO DETRAN
 O preposto é o responsável pela distribuição dos materiais que serão utilizados pela 
banca examinadora,  competindo-lhe: 
a. A organização das provas (planilha ou tablet);
b. Identifi cação dos candidatos, instrutores e do veículo;
c. A intermediação na solução de situações necessárias de autorização junto a Coordenação 
de Habilitação ou Chefe de Divisão de Exame de Tráfego.
Observação: 
• Não compete ao preposto comunicar ao candidato as observações contidas na LADV, tais 
como: Uso obrigatório de lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese 
física ou as adaptações do veículo, pois trata-se de critérios de avaliação do examinador de 
trânsito.

4.2 EXAMINADORES DE TRÂNSITO DETRAN-MA
O DETRAN-MA, como entidade pública autárquica, contém examinadores de trânsito, que cum-
prem os requisitos estabelecidos na Resolução CONTRAN 358/2010 e demais legislações vi-
gentes.

O Artigo 148 do CTB diz que “os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão 
ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trân-
sito dos Estados”. Nesse sentido, considera-se Examinador de trânsito o profi ssional, de nível 
superior, responsável pela  aplicação do Exame  Prático  de Direção  Veicular – EPDV   para  
candidatos à habilitação, adição ou mudança de categoria, conforme previsto em Legislação 
específi ca.  

A atuação do examinador de trânsito consiste em avaliar se o candidato cumpre os requisitos 
predeterminados para obter sua habilitação. A sua importância é ressaltada pelo fato de o 
Exame Prático de Direção Veicular ser o último passo antes da emissão da ACC, PPD ou CNH. 
Ou seja, o examinador é decisivo para determinar se um candidato está apto para conduzir 
veículos em via pública atendendo às normas previstas na legislação de trânsito e demais nor-
mas pertinentes, bem como aos requisitos de segurança e cuidados com os demais usuários 
da via pública.

O artigo 12 da Resolução do CONTRAN n° 168/2004, cuja redação foi alterada pela Resolu-
ção n° 169/2005, estabelece que o Exame Prático de Direção Veicular será “aplicado pelos 
examinadores titulados no curso previsto em regulamentação específi ca e devidamente desig-
nados”. No parágrafo único do mesmo artigo, a Resolução também determina que “os exami-
nadores responderão pelos atos decorrentes, no limite de suas responsabilidades”.

4.2.1- Da Competência
O Examinador de Trânsito é o responsável pela realização dos exames de direção veicular pre-
vistos na legislação de trânsito,  competindo-lhe: 
a. Avaliar os conhecimentos e as habilidades dos candidatos e condutores para a condução de 
veículos automotores e elétricos;
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b. Tratar os candidatos e condutores com urbanidade e respeito; 
c. Cumprir as instruções e os horários estabelecidos pelo DETRAN–MA;  
d Utilizar crachá de identifi cação com foto, emitido pela autoridade responsável do DETRAN-
-MA, quando no exercício da função;
e.Frequentar cursos de aperfeiçoamento ou de atualização determinados pelo DETRAN-MA. 
f. Conhecer, aplicar e cumprir rigorosamente as regras estabelecidas no CTB, nas Resoluções 
do CONTRAN nº 168/2004 e 358/2010, e também em outros dispositivos legais pertinentes 
à legislação de trânsito que vierem a ser editados pelos órgãos ou entidades competentes de 
trânsito;
g. Exercer suas funções de acordo com os princípios da ética, civilidade, urbanidade e cordiali-
dade perante as pessoas envolvidas direta ou indiretamente nas atividades em questão.

Observação: 
•É de autonomia do examinador, durante o exame, tomar decisões relacionadas à presença 
de instrutores ou pessoas que estejam atrapalhando a realização do Exame, inclusive suspen-
são do exame até regularização da situação.  Fica estabelecido como distância mínima da 
área de exames 50 metros para os instrutores, alunos que não estejam em exames ou demais 
pessoas.

4.3 DO HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO E DESLOCAMENTO
Os membros da Comissão Examinadora, na Capital e no interior do Estado, deverão observar 
as seguintes regras:
Capital - Apresentar-se na sede do DETRAN-MA com 30 (trinta) minutos de antecedência do ho-
rário marcado para início dos exames ou para início das viagens, no local previamente informa-
do (“ponto de apoio”). O examinador que se apresentar no local informado depois do horário 
defi nido, deverá se dirigir ao chefe da Divisão de Exames de Tráfego para a devida justifi cativa, 
registro e liberação.
Interior do Estado - Apresentar-se na sede da CIRETRAN com 30 (trinta) minutos de antecedên-
cia do horário marcado para início dos exames ou para início das viagens, no local previamente 
informado (ponto de apoio). O examinador que se apresentar no local informado depois do 
horário marcado, deverá se dirigir ao chefe da CIRETRAN para a devida justifi cativa, registro e 
liberação.

Observação: 
•Apresentar-se portando CNH, credencial (crachá) e identifi cação visível (colete);
•Trajar-se adequadamente: calça comprida, com calçados apropriados para a direção veicular, 
conforme legislação vigente;
•Estar em condições (físicas e mentais) de conduzir o processo de avaliação;
•Conhecer o local do exame e possibilidades de percurso;
•É vedado ao examinador retirar-se do local de exames sem a autorização da Coordenação de 
Habilitação ou do Chefe da Divisão de Exames de Tráfego através do preposto DETRAN;
•Durante a realização dos Exames Práticos de Direção Veicular (EPDV), é vedado ao exami-
nador permanecer na área de exames quando, por qualquer motivo, não estiver escalado ou 
estiver afastado de suas funções.

4.4 DOS EXAMINADORES ESCALADOS
Permutas na escala só serão permitidas com autorização prévia da Chefi a da Divisão de Exa-
mes de Tráfego da Capital mediante solicitação por escrito. No interior, a autorização deve ser 
submetida à análise do Coordenador da Banca, desde que homologado pela Coordenação de 
Habilitação ou Chefi a de Exames de Tráfego.

São justifi cativas aceitáveis para concessão da permuta:
a. Convocações legais de qualquer natureza (por exemplo, júri e Tribunal Regional Eleitoral);
b. Casamento ou luto;
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c. Atestados médicos (desde que apresentados no prazo de 24h em relação ao surgimento do 
problema de saúde). 

A ausência ou recusa sem justifi cativa em 3 (três) dias de aplicação de exames acarretará na 
aplicação das penalidades previstas no art. 36 da Resolução 358/2010 do CONTRAN, poden-
do, ainda, ser instaurado processo administrativo.

Nos casos de viagens para o exercício da função, é obrigatória a solicitação de diárias com an-
tecedência para fi ns de recebimento das respectivas diárias nos termos da legislação em vigor.

Em caso do não cumprimento da escala, deve-se apresentar justifi cativa, por escrito, em até 
48 (quarenta e oito) horas à chefi a da Divisão de Exames na Capital, ou ao Coordenador no 
interior. Os casos excepcionais serão analisados pela Coordenação de Habilitação e Chefi a da 
Divisão de Exames;

A banca volante que realiza provas nos interiores terá um responsável (preposto do DETRAN) 
pela equipe em deslocamento, designado pela Coordenação de Habilitação ou Chefi a da Divi-
são de Exames de Tráfego, a quem competirá escalar e distribuir as funções, disponibilizar as 
provas, realizar a prestação de contas, e, quando necessário, responder por possíveis ocorrên-
cias durante a realização dos exames. Além disso, responsável pela equipe atuar como o canal 
de comunicação com os superiores. Depois de realizados os exames, o responsável deverá 
emitir um relatório da ação.

A banca volante, ao chegar ao município onde há CIRETRAN para realização de prova, deverá 
apresentar-se ao Chefe desta e informar o local de realização dos exames, bem como o horário 
e dia em que estes ocorrerão e a quantidade de exames a serem realizados. Deverá, ainda, 
sanar quaisquer dúvidas do Chefe da CIRETRAN no que se refere à realização dos exames;

4.5 DOS EXAMINADORES DESIGNADOS PARA ATUAÇÃO NA COMISSÃO 
EXAMINADORA

É da exclusiva responsabilidade da Coordenação de Habilitação e do Chefe de Exames a infor-
mação quanto à disponibilidade de dias e horários para aplicação dos exames, via sistema, 
e-mail, ou outro meio de comunicação, na capital e no interior, até 5° dia útil anterior a reali-
zação dos mesmos.



17

CAPÍTULO 5
DA CONDUTA PESSOAL

5.1 DA CONDUTA DOS EXAMINADORES
A conduta pessoal dos que integram a Comissão Examinadora deve refl etir os valores éticos, 
morais e profi ssionais defendidos pelo Regimento Interno do DETRAN/MA.

Assim, durante o exercício da atividade não serão permitidas as seguintes condutas:
•Portar arma de fogo e/ou arma branca;
•Utilizar aparelho de comunicação de qualquer natureza exceto em ocorrências;
•Fumar;
•Ausentar-se do local designado sem prévia autorização;
•Comparecer ao local de aplicação do exame teórico-técnico e/ou de prática de direção veicu-
lar fora do horário da escala de trabalho;
•Apresentar comportamento que perturbe ou cause transtorno aos trabalhos da comissão;
•Apresentar-se para o serviço sem estar devidamente trajado, incluindo o uso do crachá e 
colete;
•Fazer críticas depreciativas aos superiores hierárquicos, bem como aos colegas de trabalho, 
sobretudo na presença de instrutores e candidatos;
•Receber alimentos, bebidas, presente ou vantagem de qualquer espécie durante o horário de 
trabalho e em razão do exercício de suas atribuições;
•Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da  dignidade da 
função pública;
•Ser desidioso (preguiçoso, sem vontade, negligente) na execução das atividades;
•Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e 
com o horário de trabalho;
•Fazer uso de veículo do DETRAN-MA, não importando o motivo, com ou sem justifi cativa, para 
fi ns pessoais.

5.2 DO AMBIENTE DE TRABALHO
Uma boa apresentação pessoal é importante e fundamental no dia a dia profi ssional. O servi-
dor público representa determinado órgão ou entidade, no caso em destaque, o DETRAN/MA.

É esperado o empenho de todos no sentido da implantação e preservação de um ambiente 
de trabalho limpo, saudável, organizado, seguro e produtivo. Por isso, não serão toleradas 
manifestações, ações, comentários ou qualquer tipo de conduta constrangedora, bem como 
assédio, intimidação ou ofensa que possam atentar direta ou indiretamente contra o ambiente 
em questão.

5.3 DO PEDIDO DE AFASTAMENTO (DEFINITIVO OU TEMPORÁRIO)
O requerimento de afastamento deverá ser apresentado por escrito à chefi a da Divisão de Exa-
mes de Tráfego até o dia 15 do mês que anteceder ao afastamento. 

Caso o examinador tenha sido afastado de suas funções, por ato punitivo, a pedido ou em de-
corrência de sindicância ou processo administrativo disciplinar, por prazo superior a 30 dias, 
deverá realizar Curso de Atualização para retornar às atividades.

Durante a realização dos Exames Práticos de Direção Veicular (EPDV), é vedado ao examinador 
afastado de suas funções, permanecer na área de exames.
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CAPÍTULO 6
DOS VEÍCULOS

O veículo de aprendizagem apresentado para o exame deverá ser vistoriado pelo Examinador 
de Trânsito ou outro integrante da Comissão, a critério do Coordenador (preposto), quantas 
vezes forem necessárias, conforme legislação vigente.

Os veículos dos Centros de Formação de Condutores (CFC), autorizados pelo DETRAN-MA, para 
realização de exames, não podem conter nos vidros ou em qualquer outro local, informações 
como “marcas” ou “macetes”, com o propósito de facilitar o exame. 

6.1 DA DOCUMENTAÇÃO
O veículo deve estar devidamente licenciado e, para tanto, deverá ser apresentado o Certifi -
cado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV/CLA do exercício vigente de acordo com 
Portaria da Diretoria Geral do DETRAN/MA.
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CAPÍTULO 7
DO EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV E

EXAME TEÓRICO TÉCNICO - ETT

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS
Ao Coordenador da banca examinadora (preposto) compete à distribuição dos trabalhos, fi -
cando ao seu critério o sistema de rodízio entre os membros escalados no dia. Compete tam-
bém ao Coordenador a abertura do pacote de provas, que deve ocorrer na sala em que será 
realizada a prova, na presença dos candidatos, à exceção da prova eletrônica. Na ausência do 
coordenador o ato de abertura deverá ser efetivado pelo responsável designado.

Na aplicação da prova escrita teórico-técnica, o examinador ou administrativo deverá:
•Identifi car o candidato, conferindo sua documentação original (carteira de identidade, cartei-
ra profi ssional, passaporte dentro da validade, ou outro documento público equivalente). Não 
são admitidos documentos em mau estado de conservação ou que difi cultem a identifi cação 
do candidato (vide Lei 12.037/09 e Portaria nº 586/2016 DETRAN/MA);
•Verifi car os dados constantes na marcação da prova do candidato (Exemplo: nome, data, 
horário e local);
•Colher a assinatura do candidato na folha de presença e fazer a identifi cação biométrica nos 
casos cabíveis; 
•Orientar os candidatos sobre as instruções da prova e o correto preenchimento do gabarito, 
no caso de prova escrita, advertindo-os que após seu início não serão dadas novas orientações; 
•Proibir o acesso de candidato ou pessoa não autorizada à sala do exame após o início da 
prova; 
•Não fazer qualquer apontamento na prova ou no gabarito do candidato, sob nenhum pretexto.

Os casos omissos deverão ser resolvidos pelo coordenador.

O servidor escalado para fi scalização também deve observar os seguintes procedimentos:
•Não se ausentar da sala de prova, salvo quando estritamente necessário e sob a autorização 
do coordenador;
•Permanecer em pontos de boa observação a fi m de evitar quaisquer tipos de fraudes;
•Na prova escrita, avisar aos candidatos remanescentes o tempo restante do exame quando 
restarem 10 (dez) minutos para o fi m do horário;
•Os casos de rasura deverão ser encaminhados ao coordenador para solução;
•A nota zero será atribuída ao candidato que entregar o gabarito em branco ou que estiver 
praticando qualquer tipo de fraude;
•Marcação diferente da estabelecida nas instruções de preenchimento deverá ser anulada.

7.1 DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO E DO RESULTADO
A divulgação do resultado obedecerá aos seguintes procedimentos, de acordo com o tipo de 
correção:
•Em prova realizada eletronicamente, o resultado será divulgado após o término com a entre-
ga do certifi cado de aproveitamento;
•Em prova escrita com correção manual, o resultado será divulgado em até 04 dias úteis após 
a realização, para as CIRETRANs do Estado do MA.

7.2 PROCEDIMENTOS GERAIS PARA O EXAME DE PRÁTICA VEICULAR – CATE-
GORIAS “A”, “B”, “C”, “D” e “E” e AUTORIAZAÇÃO PARA CONDUZIR CICLOMO-

TOR (ACC)
Na prova de direção veicular seja para obtenção da ACC ou das categorias de habilitação “A”, 
“B”, “C”, “D” ou “E”, o Examinador de Trânsito e demais componentes da banca examinadora 
devem lembrar-se dos procedimentos básicos e sequenciais, indicados a seguir:
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•Apresentar-se ao candidato, portando os documentos reproduzidos no capítulo 4, item 4.2.; 
•Identifi car o candidato antes do início de exame, conferindo sua documentação original, bem 
como, sua Licença de Aprendizagem de Direção Veicular – LADV;
•Identifi car o Instrutor de Trânsito por meio da conferência dos seguintes documentos, que 
devem estar em bom estado de conservação:

*Carteira Nacional de Habilitação de categoria igual ou superior à categoria pretendida pelo 
candidato;
*Credenciamento do instrutor junto ao DETRAN; 
*Identifi car e vistoriar o veículo, conforme indicado no capítulo 6, item 6.1.

Observação: 
Veículos providos de “sensor ou sirene de estacionamento” ao acionamento da marcha à ré, 
seja sonoro ou através de imagem, deve ter este acessório desligado quando o Exame estiver 
sendo realizado.

7.3 DO CANDIDATO E DO EXAMINADOR DE TRÂNSITO
Uma relação de confi ança é construída com respeito, portanto, nossas atitudes devem ser 
transparentes para serem respeitadas. Temos que ser e dar o exemplo para podermos exigir. 
Respeitando as leis, as diretrizes e os princípios, teremos elevados padrões éticos e seremos 
um órgão admirado e respeitado. Atitudes transparentes levam ao respeito dos colegas, cola-
boradores, candidatos, enfi m, de toda a sociedade.

Lembre-se que, antes de iniciar a prova, é necessário, de forma isenta e cordial, orientar o can-
didato quanto ao exame a ser realizado, buscando tranquilizá-lo, abrindo um canal de comuni-
cação para que sejam estabelecidos e compreendidos os comandos avaliativos no transcorrer 
da prova. Até porque, durante a realização desta não é bom que conversemos ou façamos 
quaisquer comentários, a exceção de casos de extrema necessidade.

7.4 DOS COMPORTAMENTOS VEDADOS AOS REPRESENTANTES DE CFC’s, 
CANDIDATOS E EXAMINADORES DE TRÂNSITO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS 

EXAMES TEÓRICO-TÉCNICOS E PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR
a. Comparecer ao local do exame com sinais de consumo de álcool e/ou substâncias psicoa-
tivas; 
b. Portar qualquer tipo de arma; 
c. Utilizar aparelho de comunicação de qualquer natureza durante o exame, exceto em casos 
de ocorrências;
d. Fumar;
e. Trajar-se inadequadamente (short, minissaia, camiseta ou camisa sem manga);
f. Utilizar calçado inadequado ou estar descalço (salvo motivo devidamente justifi cado), em se 
tratando de Exame de Prático de Direção Veicular;
g. Trajar vestimenta com insígnias ou caracteres dos órgãos públicos municipais, estaduais e 
federais;
h. Usar capacete em desacordo com a resolução n° 453/2013-CONTRAN;
i. Oferecer ou receber vantagens de qualquer tipo;

Fica terminantemente proibida, ao Examinador de Trânsito e Candidato (a), a utilização de 
celulares, fumar ou conversar com terceiros durante a realização do exame, salvo em caráter 
excepcional devidamente justifi cado. Esta proibição deve ser informada ao candidato (a) pelo 
preposto do DETRAN e posteriormente reforçado pelo examinador de trânsito do DETRAN. 

Às candidatas gestantes, além das orientações anteriores, solicita-se portar também um Ter-
mo de Responsabilidade, declarando o período da gestação e que se encontra em condições 
para a realização do Exame Prático de Direção Veicular, nos casos de mais de 7 (sete) semanas 
de gestação.
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São proibidas, na área de exame, quaisquer reclamações ou questionamentos quanto ao exa-
me realizado, seu resultado, procedimentos adotados, ações dos examinadores de trânsito e 
dos servidores administrativos do DETRAN-MA. 

Qualquer reclamação deverá ser formalizada à Diretoria Operacional. Não serão aceitas recla-
mações verbais ou que não tenham sido devidamente registradas. Esse procedimento visa dar 
transparência às Normas e Procedimentos adotados pelo DETRAN-MA e também para que não 
haja interferência nos exames em curso.

Os candidatos previamente agendados deverão comparecer ao local do exame com 20 (vinte) 
minutos de antecedência e apresentar-se ao preposto do DETRAN-MA, munidos de documen-
tos de identidade com fotografi as digitalizadas (RG, Carteira de identidade profi ssional: CREA, 
OAB, Carteira de Trabalho, etc.) ou documentos digitais (CNH, e-título, etc), sempre com foto-
grafi a recente que permita constatar semelhança total com o candidato (a) e a apresentação 
da LADV válida e nominada para o CFC correspondente ao credenciamento do veículo.

7.5 DOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO 
DE CONDUTORES 

Ressalta-se que os candidatos são conduzidos ao local do exame pelos representantes dos 
CFCs onde estão matriculados. 

Por estarem presentes durante os exames, é importante esclarecer as responsabilidades dos 
representantes do CFC (diretor geral, diretor de ensino, instrutor de trânsito). Nesse sentido 
estes devem:
•Orientar adequadamente os candidatos com antecedência sobre a relação dos documentos 
obrigatórios. A saber: RG ou carteira profi ssional, além da apresentação obrigatória da LADV;
•Apresentar-se identifi cado como representante do CFC, com crachá de acordo com a Portaria 
DETRAN-MA;
•Trajar-se adequadamente, com calçados apropriados para a direção veicular, conforme legis-
lação vigente;
•Cumprir as leis de trânsito;
•Respeitar o horário de agendamento dos candidatos;
•Disponibilizar veículo(s) de aprendizagem;
•Em condições de trafegabilidade, higiene e segurança;
•De acordo com a legislação vigente (documentação em dia, vistoriado, e identifi cado como 
veículo de aprendizagem) e em situação regular junto ao DETRAN-MA;
•Em quantidade sufi ciente para atender ao número de candidatos agendados de seu CFC. 
Estabeleceu-se para os municípios de São Luís, Imperatriz, Timon e Santa Inês no máximo 2 
(dois) candidatos por veículo categoria “B”, “C”, “D” e “E” em cada horário, exceto os últimos 
horários da manhã (11h30min) e tarde (16h30min) que será no máximo um candidato por 
veículo. Nos demais municípios 3 (três) por horário, conforme Portaria DETRAN-MA;
•Assinar termo de constatação de irregularidade do veículo, nos casos identifi cados pela ban-
ca examinadora (Anexo II);
•Seguir orientações do coordenador da banca examinadora (preposto);
•Dirigir-se respeitosamente ao coordenador da banca examinadora (preposto) em casos de 
dúvidas da avaliação ou da condução do processo.

Observação: 
É proibida a utilização da área destinada a execução das manobras de baliza pelos Centros de 
Formação de Condutores para o ensino de alunos, durante a realização dos exames.



22

7.5.1- Ao Representante do CFC é Proibido:
a. Comparecer com sinais de consumo de álcool e/ou substâncias psicoativas;
b. Manter contato com o candidatado durante o exame ou interferir em sua  realização;
c. Dirigir-se ao examinador de trânsito ou se comunicar com ele;
d. Portar qualquer tipo de arma;
e. Trajar-se inadequadamente (bermuda e/ou camiseta);
f. Utilizar calçado inadequado ou estar descalço;
g. Adentrar ou permanecer na área de exame prático, exceto para retirar o veículo em caso de 
solicitação do examinador ou coordenador da banca.

7.6 DOS EXAMINADORES DE TRÂNSITO E DO CANDIDATO
Nos casos em que se fi zer necessária a intervenção durante o exame, por razões de segurança, 
os examinadores devem orientar o (a) candidato (a) da situação do perigo, e no fi nal esclarecer 
melhor o que ocorreu, registrando a falta conforme norma vigente.

7.7 DA AVALIAÇÃO DA CATEGORIA “A” E AUTORIZAÇÃO PARA CONDUZIR 
CICLOMOTOR (ACC)

7.7.1- Antes do Exame
O representante credenciado do CFC ou candidato (a) deve posicionar a motocicleta desligada, 
com o capacete junto ao veículo, com o pneu sobre a legenda “INÍCIO” conforme sinalização 
horizontal da pista e com o pedal de descanso apoiado.

O candidato deve colocar o capacete e posicionar-se junto ao veículo de aprendizagem.

7.7.2- Início e Término do Exame Prático
É considerado o início do exame o momento em que o candidato (a) monta na motocicleta.

É considerando o início do percurso momento em que ocorre o deslocamento da motocicleta 
pelo candidato(a).

O exame inicia-se após autorização do examinador de trânsito; 

O candidato deverá puxar o descanso, verifi car se a moto está em ponto neutro, dar a partida 
e iniciar o deslocamento da motocicleta.

O percurso estabelecido será a condução do veículo pelo candidato na pista delimitada com 
linha de bordo (faixa), homologada pelo DETRAN, sendo que o examinador deverá observar o 
cumprimento das seguintes fases: 
1° - primeira parada obrigatória após os sonorizadores e antes da “linha de retenção” da le-
genda “PARE”;
2° - primeira passagem sobre a prancha, por completa;
3° - desvio dos cones realizando ziguezague (slalow) inicialmente pela direita conforme indica-
ção das setas na pista; 
4° - realização da manobra em formato de “8” (oito), pela direita, conforme indicação das se-
tas da pista;
5° - ingresso no labirinto com retorno à direita; 
6° - realização de manobra em formato de “8” (oito), pela esquerda, conforme indicação das 
setas na pista;
7° - desvio dos cones realizando ziguezague (slalow) pela esquerda conforme indicação das 
setas na pista;
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8° - segunda parada obrigatória após os sonorizadores e antes da “linha de retenção” da le-
genda “PARE”;
9° - segunda passagem sobre a prancha, por completa;
10° - ingresso no labirinto com duas conversões à direita e duas conversões à esquerda;
11° - parada do veículo com o pneu dianteiro sobre ou após a linha transversal seccionada, 
antes da faixa de fi nalização;
12° - Desligamento do veículo no contato da chave por solicitação do examinador e retirada do 
veículo por completo da pista; 

É considerado término do exame momento em que o candidato retira por completo o veículo 
da pista. 
Caso o candidato não cumpra uma das 12 (doze) fases citadas, será considerado REPROVADO 
conforme previsão no inciso I, alínea ‘b’ do Art. 20 da Resolução 168/04 do CONTRAN. 

7.7.3- Durante o Exame
As faltas cometidas são registradas no momento em que ocorrem.

O exame poderá ser interrompido caso o candidato venha a cometer falta eliminatória ou cuja 
soma dos pontos negativos ultrapasse a 3 (três). Nesses casos, o examinador solicitará ao 
candidato que o veículo seja retirado da pista e colocado de volta ao ponto de partida, caso o 
CFC tenha outro candidato.

Em caso de acidente, o examinador poderá auxiliar o candidato, prestando a assistência que 
for necessária.

Caso o candidato não tenha condições de retirar o veículo da pista, o examinador poderá soli-
citar auxilio do instrutor para tal fi m.

7.7.4- Local do Exame
O Exame Prático de Direção Veicular categoria “A”, deve ocorrer em vias públicas ou em locais 
que se assemelham à via pública e possuam condições mínimas para avaliação do candidato; 

O percurso na categoria “A” deve permitir que o candidato demonstre conhecimento, equilíbrio, 
capacidade de manobra, uso adequado de sinalização (setas), refl exo diante de obstáculos, e 
habilidade de manobras e troca de marchas de acordo com a via em que está sendo aplicado 
o exame;

7.7.5- Das Características do Percurso
A resolução CONTRAN nº168/2004, em seu artigo 17, estabelece as características do percur-
so: 

Art.º 17: O Exame de Direção Veicular, para veículo de duas rodas, será realizado em área es-
pecialmente destinada para tal fi m em pista com largura de 2m, e que deverá apresentar no 
mínimo os seguintes obstáculos: 
I - zigue-zague (slalow) com, no mínimo, quatro cones alinhados com uma distância entre eles 
de 3,5m (três e meio metros); 
II - prancha ou elevação com no mínimo oito metros de comprimento, 30 cm (trinta centíme-
tros) de largura e 3 cm (três centímetros) de altura com entrada  chanfrada; 
III - sonorizadores com réguas de largura e espaçamento de 0,08m (oito centímetros) e altura 
de 0,025m (dois centímetros e cinco milímetros), na largura da pista e com 2,5m (dois e meio 
metros) de comprimento; 
IV - duas curvas sequenciais de 90° (noventa graus) em “L” (éle); 
V - duas rotatórias circulares que permitam manobra em formato de “8” (oito).
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7.7.6- Das Faltas
A avaliação do candidato terá por critério a pontuação negativa por falta cometida (art. 18 da 
Resolução nº168/2004):

Art. 18: O candidato será avaliado no Exame de Direção Veicular pela pontuação negativa 
adquirida através das faltas cometidas durante todas as etapas do exame, atribuindo-se a 
seguinte pontuação:
I – uma falta eliminatória: reprovação;
II – uma falta grave: 03 (três) pontos negativos;
III – uma falta média: 02 (dois) pontos negativos;
IV – uma falta leve: 01 (um) ponto negativo.

Parágrafo Único: Será considerado reprovado na prova prática de direção veicular o candidato 
que cometer falta eliminatória ou cuja soma dos pontos negativos ultrapasse a 3 (três).

Constituem faltas, conforme Resolução do CONTRAN, no Exame de Direção Vei-
cular, para obtenção da ACC ou da categoria “A”:
I- Faltas Eliminatórias
A) Iniciar a prova sem estar com o capacete devidamente ajustado à cabeça ou sem viseira ou 
óculos de proteção;
Exemplos: 
1 - Iniciar o percurso sem ajustar o capacete corretamente;
2 - Sem está com a viseira ajustada (baixa por completa) ou sem óculos de proteção; 
3 - Com a cinta jugular destravada ou frouxa.   
Observação: 
O tamanho do capacete do candidato deve ser compatível com o tamanho de sua cabeça. Caso 
o capacete não seja o adequado (acima da numeração apropriada), não poderá iniciar o per-
curso, devendo ser solicitado ao candidato a troca do capacete, sem penalizá-lo. Caso não for 
providenciado o capacete, o exame será suspenso e comunicado a coordenação de habilitação 
ou chefi a da divisão de exames de tráfego. 

B) Descumprir o percurso preestabelecido;
Exemplos: 
1 - Não cumprir todas as fases sequenciais do percurso; 
2 - Colocar as duas rodas do veículo para fora da pista;
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3 - Parar o veículo sem a devida justifi cativa ou sem autorização do Examinador; 
4 - Entrar na prancha pela lateral.

C) Abalroar um ou mais cones de balizamento;
Exemplos: 
1 - Encostar ou bater em um ou mais cones com parte do corpo ou do veículo. 

D) Cair do veículo durante a prova;
Exemplos: 
1 - Candidato cair com o veículo ou somente o veículo.

E) Não manter equilíbrio na prancha, saindo lateralmente dela;
Exemplos:
1 - Não completar o trajeto por completo sobre a prancha, saindo com qualquer roda pela la-
teral. 

F) Avançar sobre o meio-fi o ou a parada obrigatória;
Exemplos:
1 - Avançar sobre delimitação física da pista (caso houver) ou deixar de efetuar a parada obri-
gatória durante o exame.  

G) Colocar o(s) pé(s) no chão com o veículo em movimento;
Exemplos:
1 - Colocar o(s) pé(s) no chão da pista durante o percurso, salvo nas paradas obrigatórias; 
2 - Auxiliar o equilíbrio colocando o pé no chão ao deslocar o veículo (pedalada), durante o 
percurso.

H) Provocar acidente durante a realização do exame;
Exemplos: 
1 - Candidato deixar a motocicleta cair ao início ou ao fi nal do exame; 
2 - Dar causa a acidente de qualquer natureza. 

I) Cometer qualquer outra infração de natureza gravíssima.
Exemplos: 
1 - Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor:

• Com os faróis apagados (Art. 244-CTB);
• Sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as 

adaptações do veículo. (Art. 162-CTB)

II- FALTAS GRAVES
A) Deixar de colocar um pé no chão e o outro no freio ao parar o veículo;
Exemplos:
1 - Em qualquer fase do exame, colocar o pé direito (lado do freio) no chão ou os dois pés no 
chão, ao parar o veículo. 

B) Invadir qualquer faixa durante o percurso;
Exemplos:
1 - Avançar sobre a linha delimitadora da pista ou as linhas de retenção da parada obrigatória 
e da fi nalização do percurso.

C) Fazer incorretamente a sinalização ou deixar de fazê-la;
Exemplos:
1 - Deixar acionada a seta (pisca-pisca) desnecessariamente durante o percurso; 
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2 - Deixar de acionar a seta corretamente no labirinto com antecedência à manobra pretendi-
da; 
3 - Acionar a seta para o lado oposto da manobra ainda a ser concluída no labirinto.  

D) Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave.

III- FALTAS MÉDIAS
A) Utilizar incorretamente os equipamentos;
Exemplos:
1 - Desmontar falta de conhecimento do painel de instrumentos e comandos do veículo; 
2 - Deixar de desligar a seta (pisca-pisca) no término do percurso; 
3 - Tentar dar partida no veículo com a chave do contato desligada; 
4 - Deixar de desligar o veículo, na chave do contato, ao termino do percurso por solicitação do 
examinador; 
5 - Aumentar a rotação do motor (aceleração) desnecessariamente.
Observação:
Caso o candidato não consiga dar partida no veículo ou desligá-lo, por adotar procedimento 
errôneo, o examinador deverá registrar todas as faltas, ainda que repetitivas.

B) Engrenar ou utilizar marchas inadequadas durante o percurso;
Exemplos:
1 - Permanecer durante todo o percurso de 1° marcha; 
2 - Deixar de iniciar o deslocamento do veículo de 1° marcha; 
3 - Executar o percurso com marcha inadequada; 
4 - Utilizar incorretamente o sistema de transmissão do veículo; 

C) Não recolher o pedal de partida ou o suporte do veículo antes de iniciar o percurso;
Exemplos:
1 - Não recolher o pedal de partida (Kick) ou o pé de apoio (descanso) do veículo, antes do início 
do percurso.

D) Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o início da  prova;
Exemplos:
1 - Estancar o veículo; 
2 - Cessar o funcionamento do motor que não seja pela chave de ignição. 

E) Conduzir o veículo durante o exame sem segurar o guidom com as duas mãos, salvo eventu-
almente para indicação de manobras;
Exemplos:
1 - Deixar de segurar o guidom durante o percurso, sendo permitido em caso de “sinalização 
de gestos do condutor”.

F) Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média.

IV- FALTAS LEVES
A) Colocar o motor em funcionamento quando já engrenado;
Exemplos:
1 - Tentar dar partida no motor com a marcha engrenada sem acionar a embreagem ou colocar 
em ponto neutro. 

B) Conduzir o veículo provocando movimento irregular nele sem motivo justifi cado;
Exemplos:
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1 - Provocar movimentos bruscos na longitudinal através dos comandos de freios e acelerador. 

C) Regular os espelhos retrovisores durante o percurso do exame;
Exemplos:
1 - Mexer no retrovisor com o veículo em movimento durante o exame. 

D) Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza leve.

7.7.7- Da Avaliação – Categorias “B, C, D E E”

7.7.7.1- Da Avaliação de Veículos de Quatro ou Mais Rodas – Categorias “B, C, 
D e E”
Quanto à área, a Resolução CONTRAN n.168/2004, em seu Artigo 16, estabelece:
Art. 16. O Exame de Direção Veicular, para veículo de quatro ou mais rodas, é composto de 
duas etapas:
I – estacionar em vaga delimitada por balizas removíveis;
II – conduzir o veículo em via pública, urbana ou rural.

Parágrafo §1º. A delimitação da vaga balizadora para o Exame Prático de Direção Veicular, 
em veículo de 4(quatro) ou mais rodas, deverá atender as seguintes especifi cações por tipo de 
veículo utilizado:
a) Comprimento total do veículo, acrescido de mais 40% (quarenta por cento);
b) Largura total do veículo, acrescida de mais 40% (quarenta por cento). 

Nota: 
a) A medida do veículo das categoria “B” e “D”, o comprimento deve ser realizada da ex-
tremidade do para-choque dianteiro a extremidade do para-choque traseiro e a medida da 
largura deve ser das extremidades laterais, excluindo os retrovisores. 
b) A medida do veículo da categoria “C”, o comprimento deve ser realizada da extremidade 
do para-choque dianteiro a extremidade da carroceria traseira e a medida da largura deve 
ser das extremidades laterais da carroceria. 
c) No caso dos veículos de categoria “E”, a medida do comprimento deve ser da extremidade 
do para-choque dianteiro do Cavalo-mecânico (Unidade tratora) a extremidade da carroceria 
do semirreboque (unidade tracionada), sendo que a medida da largura será realizada ape-
nas a partir das extremidades laterais do semirreboque. 

Quanto ao tempo para a realização da manobra, atendendo a Resolução CONTRAN nº.168/2004 
em seu art. 16, § 2°, o DETRAN-MA estabelece:
Categoria “B”: 5 minutos (cinco minutos) no máximo;
Categoria “C”: 6 minutos (seis minutos) no máximo; 
Categoria “D”: 6 minutos (seis minutos) no máximo;
Categoria “E”: 9 minutos (nove minutos) no máximo.
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7.7.7.2- Dos Procedimentos Iniciais
•É considerado o início do exame, bem como a cronometragem do tempo para realização 
do estacionamento na área balizada, o momento em que o candidato (a) aciona a chave do 
contato de ignição ou provocar o deslocamento do veículo, ainda que com o motor desligado. 
•Antes de iniciar o exame, o examinador deve orientar o candidato (a), de forma clara, as 
etapas do exame, sendo estacionamento em área balizada e percurso em via pública, nesta 
ordem;
•O candidato poderá ser liberado para início do exame somente com a presença de 2 (dois) 
examinadores, exceto quando houver uso de sistema tecnológico de auxílio do exame prático;
•Será considerada a fi nalização do estacionamento na vaga balizada (primeira etapa) quando 
o candidato acionar o freio de mão, momento em que o examinador cessará a cronometragem 
do tempo;
•A partir do momento em que o candidato afi rmar que o estacionamento do veículo na vaga 
balizada está fi nalizado, não haverá outra tentativa; 
•Caso o candidato (a) não acionar o freio de mão e permanecer com o veículo parado dentro 
da vaga balizada, o examinador deverá aguardar o término do tempo e em seguida solicitar ao 
candidato (a) o acionamento do comando de freio de mão e verifi car se o estacionamento do 
veículo está correto.      
•O examinador deve permanecer dentro do veículo de aprendizagem durante todo o exame;
•Caso o candidato cometer faltas durante o estacionamento que resulta em sua reprovação, 
o exame deverá ser interrompido pelo examinador. Neste caso, após o resultado ao candidato, 
será solicitado ao instrutor que retire o veículo da área balizada. 
Em caso de reprovação durante o percurso de via (segunda etapa) e o candidato não ter con-
dições de dar continuidade a condução do veículo, o examinador poderá assumir a direção do 
veículo conduzindo até o local de início do exame. 
O examinador poderá acionar qualquer comando do veículo somente para evitar situações de 
riscos e acidentes durante o exame;

7.7.7.3- Das Faltas 
A avaliação do candidato terá por critério a pontuação negativa por falta cometida (art. 18 da 
Resolução 168/2004):
Art. 18. O candidato será avaliado, no Exame de Direção Veicular, em função da pontuação ne-
gativa gerada por faltas cometidas durante todas as etapas do exame, atribuindo-se a seguinte 
pontuação:
I – uma falta eliminatória: reprovação;
II – uma falta grave: 03 (três) pontos negativos;
III – uma falta média: 02 (dois) pontos negativos;
IV – uma falta leve: 01 (um) ponto negativo.”

Parágrafo único. Será considerado reprovado na prova prática de direção veicular o candidato 
que cometer falta eliminatória ou cuja soma dos pontos negativos ultrapasse a 3 (três).
O candidato que cometer uma falta eliminatória ou cuja soma dos pontos negativos ultrapas-
sar 3 (três) será reprovado.
Para obtenção, adição ou mudança das categorias “B”, “C”, “D” e “E”, constituem faltas (art. 
19 da Resolução 168/2004):
Art. 19. Constituem faltas no Exame de Direção Veicular, para veículos das categorias “B”,“C”, 
“D” e “E”:

I – FALTAS ELIMINATÓRIAS:
A) Desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória;
Exemplos:
1 - Não obedecer ao semáforo, avançando em luminoso vermelho;
2 - Não obedecer ao semáforo, parando em luminoso verde, exceto quando houver pedestre 
atravessando a pista; 
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3 - Acelerar aumentando a velocidade em luminoso amarelo;
4 - Não imobilizar o veículo quando a placa de regulamentação R1 “parada obrigatória” estiver 
presente; 
5 - Não atender ordem de parada obrigatória emanada pelo agende de  trânsito, por meio de 
gesto regulamentar e acompanhado de sinal sonoro;

B) Avançar sobre o meio fi o;
Exemplos: 
1 - Subir o pneu sobre o meio fi o, quando a banda de rodagem deixar de ter contato com o 
pavimento da pista, durante o estacionamento ou percurso de via; 

C) Não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas, no tempo estabele-
cido;
Exemplos:
1 - O veículo for estacionado com distância superior a 50 cm da guia da calçada (meio fi o), nos 
casos da categorias “B”, “C” e “D”. 
2 - No caso da categoria “E”, o cavalo mecânico estiver fora da vaga balizada (garagem) ou 
estiver com para-choque dianteiro entre as hastes da baliza dianteira.   
3 - Não colocar o veículo, na área balizada, no tempo máximo estabelecido, sendo para a cate-
goria “B”, 05 (cinco) minutos, para as categorias “C” e “D”, 06 (seis) minutos e, para a categoria 
“E”, 09 (nove) minutos.
4 - Não conseguir estacionar o veículo, na área balizada, nas três tentativas previstas.

Nota 1: Nas categorias “B”, “C” e “D”, após o início da contagem de tempo, considera-se 
tentativas:
a) Entrar na vaga com o veículo de frente ou em marcha à ré,  sendo que pelo menos três 
rodas estejam por completa fora da vaga balizada;
b) Entrar na vaga balizada, com deslocamento do veículo de frente ou em marcha à ré, na 
posição perpendicular ou diagonal ao meio fi o, sendo que neste caso, pelo menos 50% do 
veículo esteja fora da vaga balizada. 
Nota 2 : Dos procedimentos do estacionamento do veículo da categoria “E”:
Conjunto de manobras:
a) De conversão à esquerda que posiciona a carreta formando um ângulo de 90° com a 
garagem;
b) Movimento de marcha a ré levando a carreta em direção à área balizada;
c) É permitido “um” movimento da carreta para a frente no mesmo sentido da garagem em 
cada tentativa; 
d) A tentativa é caracterizada por uma nova conversão à esquerda formando novo ângulo de 
90° entre a carreta e a garagem. A cada tentativa será permitida, dentro da vaga balizada 
(garagem), apenas um deslocamento para frente. 

D) Avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga;
Exemplos:
1 - Avançar o espaço demarcado, para a colocação do veículo na vaga, encostando, empurran-
do ou derrubando a base (pé) ou qualquer outra parte da haste da baliza ou qualquer instru-
mento utilizado para delimitar o espaço da vaga balizada;

E) Transitar em contramão de direção;
Exemplos:
1 - Permanecer no sentido de fl uxo contrário, por tempo superior ao necessário às ultrapassa-
gens ou em outro deslocamento lateral; 
2 - Executar operação de conversão à esquerda nas interseções, entrando na contramão de 
direção do fl uxo contrário. 
3 - Ingressar na contramão de direção em vias de sentido único com sinalização vertical de 
regulamentação; 



30

F) Não completar a realização de todas as etapas do exame;
Exemplos:
1 - Desistir do exame;
2 - Quando o candidato entrar e sair da vaga balizada, não adotando o procedimento de acio-
namento do freio de mão ao concluir o estacionamento; 
3 - Quando ocorrer, por vontade própria ou por inabilidade do candidato, o não cumprimento 
das etapas do exame ou das solicitações do examinador.

G) Avançar a via preferencial;
Exemplos:
1 - Desrespeitar o direito de circulação do outro veículo que transita na via preferencial devida-
mente sinalizada.

H) Provocar acidente durante a realização do exame;
Exemplos:
1 - Dar causa a qualquer tipo de acidente, havendo ou não danos; 
2 - Caso o examinador assuma o(s) comando(s) do veículo, de forma a evitar a ocorrência de 
acidente de trânsito, o candidato estará cometendo a falta I-J, correspondente ao art. 170 do 
CTB; 
3 - Caso ocorra um acidente envolvendo outro veículo, o examinador deverá confeccionar um 
relatório, que especifi cará o ocorrido com o máximo de informação;
4 - Caso o candidato, antes ou no momento do acidente, já tenha cometido faltas sufi cientes 
para resultar na reprovação, o examinador dará o resultado ao candidato após a chegada do 
instrutor no local do acidente;
5 - Caso o candidato não dê causa ao acidente e não ter cometido falta que resultaria em sua 
reprovação, o examinador poderá retomar o exame assim que houver liberação do veículo por 
parte do instrutor do CFC, seja logo após o acidente ou em horário defi nido pela Coordenação 
de habilitação ou Chefi a da Divisão de Exames de Tráfego. Nestes casos em que o exame for 
retomado em outro momento (dia ou horário), deverá continuar do mesmo local em que houve 
o acidente e com a mesma pontuação que havia sido registrado até o momento do sinistro. 
No trajeto de deslocamento do local das áreas balizadas até o local da retomada do exame, o 
candidato não será penalizado por nenhuma falta.

I) Exceder a velocidade regulamentada para a via;
Exemplos:
1 - Caso as vias não estejam devidamente sinalizadas, deverá ser observado o que prescreve 
o § 1º do art. 61 do CTB;

J) Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima.
1 - As previstas nos artigos 162, VI; 165; 170; 181, V; 189; 193; 200; 206, II, III e V; 210; 213, 
I; 214, I, II e III; 220, I e XIV; 231, I, II e III; e 253 do CTB.

II- FALTAS GRAVES
A) Desobedecer à sinalização da via, ou ao agente da autoridade de trânsito;
Exemplos: 
1 - Desobedecer a qualquer sinalização da via, exceto a sinalização semafórica, de parada obri-
gatória R-1 e a ordem de parada obrigatória do agente da autoridade de trânsito. 

B) Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção;
Exemplos:
1 - Deixar de observar as regras de ultrapassagem especifi cadas no art. 29, IX, X e XI do CTB;
2 - Deixar de observar as regras de mudança de direção especifi cadas nos arts. 37 e 38 do CTB;
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Nota: Quando o candidato aproximar o veículo sem a devida antecedência,  posicionando na 
“diagonal” em relação o alinhamento da pista, na faixa mais à esquerda ou mais à direita, 
dentro da respectiva mão de direção, quando for manobrar para um desses lados, a falta 
deve ser enquadrada no Art. 197 do CTB.

C) Não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal 
para onde se dirige o veículo, ou ainda quando o pedestre não tiver concluído a travessia, mes-
mo que ocorra sinal verde para o veículo;
Exemplos:
1 - Não observar a preferência de travessia do pedestre, quando houver iniciado a travessia e 
não exista sinalização a ele destinada;
2 - Não observar a preferência de travessia do pedestre, nos cruzamentos com sinalização 
semafórica, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos, 
conforme disciplinado no parágrafo único do art. 70 do CTB;

Nota: Caso o pedestre se encontre na faixa a ele destinada (sinalização horizontal sufi cien-
te) ou ser portador de defi ciência física, criança, idoso ou gestante, a falta deve ser enqua-
drada no Art. 214 do CTB, ou seja, falta eliminatória.  

D) Manter a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso da prova ou parte dele;
Exemplos:
1 - O examinador deverá alertar o candidato (a) sobre a situação verifi cada e garantindo a sua 
segurança, porém, não o isentando da falta cometida;
2 - É da responsabilidade do candidato a verifi cação do correto fechamento de todas as portas 
do veículo, inclusive a do porta-malas, exceto a porta do lado do examinador após ele entrar 
no veículo.

Nota: O examinador deverá certifi car-se de que a sua porta está devidamente fechada, não 
causando constrangimento ao candidato deixando-a aberta ou semiaberta, o que caso ocor-
ra, não constituirá falta;

E) Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida, ou sinalizá-la incorretamente;
Exemplos:
1 - Deixar de sinalizar ou sinalizar tardiamente e/ou incorretamente, nas conversões, mudan-
ças de direção, ultrapassagens ou entrada e saída de estacionamento; 
2 - Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicado-
ra de direção do veículo, a realização da manobra de parar ou estacionar o veículo, a mudança 
de direção ou de faixa de circulação;

Nota1: Na primeira etapa do exame (estacionamento na vaga balizada), o candidato deverá 
sinalizar antes do eixo dianteiro do veículo ultrapassar a primeira haste da baliza, do contrá-
rio o examinador deverá registrar a falta.  
Nota 2: O candidato (a) deverá sinalizar ao entrar e sair da vaga balizada em todas as ten-
tativas. 
Nota 3: A sinalização deverá ser contínua durante a manobra.

F) Não usar devidamente o cinto de segurança;
Exemplos:
1 - Caso o candidato após iniciar o exame não afi velar o cinto ou utilizar de forma incorreta 
(passar a faixa do cinto por cima ou por baixo do braço esquerdo), o examinador deverá regis-
trar a falta. 
G) Perder o controle da direção do veículo em movimento;
Exemplos:
1 - Não manter o controle do veículo no declive; 
2 - Não manter o controle do veículo no aclive;
3 - Deixar que o veículo recue em situações de aclive, quando exercício de parada breve;
4 - Perder o controle de embreagem e aceleração;
5 - Não manter o controle do veículo no plano, variando posicionamentos na faixa de circulação;



32

H) Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave.
Exemplos:
1 - As previstas nos arts.: 181, III, VIII, XI, XII e XIV; 184, II; 186, I; 190; 192; 194; 204; 209; 211; 
213, II; 214, IV e V; e 230, XIX do CTB. 

III- FALTAS MÉDIAS
A) Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente 
livre;
Exemplos:
1 - Não liberar, totalmente, o sistema de freio de mão ao deslocar o veículo em qualquer etapa 
do exame;
2 - Após o início do deslocamento do veículo, o examinador deverá alertar o candidato, garan-
tindo a segurança do mesmo, porém, não o isentando da falta cometida. 

B) Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do 
veículo e do clima;
Exemplos:
1 - Trafegar com velocidade abaixo da mínima permitida, retardando ou obstruindo o trânsito, 
a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam e salvo se estiver na 
faixa da direita;
2 - Trafegar em velocidade incompatível com as condições de segurança exigidas, em decor-
rência da presença de aglomerações de pedestres ou quaisquer condições adversas, indepen-
dentemente da sinalização existente.

C) Interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova;
Exemplos:
1 - Estancar o veículo ou interromper o funcionamento do motor de qualquer outra forma que 
não seja pela chave do contato;
2 - Desligar o veículo através da chave de contato sem autorização do examinador.  

D) Fazer conversão incorretamente;
Exemplos:
1 - Desenvolver trajetória irregular durante a conversão.

E) Usar buzina sem necessidade ou em local proibido;
Exemplos:
1 - Utilizar-se da buzina para apressar os usuários da via (pedestre ou condutores) ou em local 
proibido;

F) Desengrenar o veículo nos declives;
Exemplos:
1 - Veículo em movimento com a marcha em ponto neutro (desengrenada);
2 - Veículo em movimento com a embreagem acionada; 

G) Colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias;
Exemplos:
1 - Deslocar o veículo sem observar o fl uxo de tráfego da via. 

H)Usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal de freio nas frenagens;
Exemplos:
1 - Acionar o pedal da embreagem antes do pedal de freio ao iniciar a frenagem. 

I) Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro;
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Exemplos:
1 - Realizar conversões ou trafegar em curvas com o veículo desengrenado (marcha em neutro 
ou acionando a embreagem)

J) Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta durante o percurso;
Exemplos:
1 - Engrenar a marcha incompatível com a velocidade do veículo;
2 - Deslocar o veículo com marcha incorreta;
3 - Arranhar a marcha durante o uso do sistema de transmissão;

K) Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média.
Exemplos: 
1 - As previstas nos artigos 171; 172; 180; 181, I, IV, VI, IX, X, XIII e XV; 185, II; 188; 198; 199; 
201 e 252,  I a VI do CTB .

IV- FALTAS LEVES
A) Provocar movimentos irregulares no veículo sem motivo justifi cado;
Exemplos:
1 - Provocar solavancos durante as etapas do exames;

B) Ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor;
Exemplos:
1 - Demonstrar difi culdades no contato com os pedais de freio, de embreagem e acelerador do 
veículo, bem como o volante;
2 - Iniciar o exame com o banco do candidato destravado, ajustar ou tentar ajustá-lo, após o 
início do exame;

C) Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores;
Exemplos:
1 - Encontrar difi culdades para ter boa visibilidade, após o início do exame;
2 - Regular os espelhos retrovisores, interno ou externo, após o início da prova; 
3 - Deixar de ajustar os espelhos retrovisores após a regulagem do banco.

D) Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento;
Exemplos:
1 - Permanecer com o pé apoiado no pedal de embreagem, após a sua utilização para mudan-
ça de marcha ou parada do veículo;

E) Utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo;
Exemplos:
1 - Demonstrar falta de conhecimento quanto ao uso dos instrumentos e luzes (pilota) do pai-
nel;
2 - Utilizar de maneira indevida os instrumentos do painel e os comutadores de setas;
3 - Acionar inadvertidamente o limpador do para-brisa com o tempo seco;
4 - Acionar a buzina de forma não intencional.

F) Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada;
Exemplos: 
1 - Tentar dar partida no motor sem estar com a marcha em ponto neutro ou sem acionar a 
embreagem (marcha engrenada);

G) Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro;
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Exemplos:
1 - Tentar deslocar o veículo sem engrenar a marcha (sistema de transmissão desengrenado)

H) Cometer qualquer outra infração de natureza leve.
Exemplos:
1 - As previstas nos artigos 169; 181, II e VII; 182, VI; e 205 do CTB

Nota: Na prova de direção veicular de candidato com defi ciência os procedimentos são os 
mesmos anteriormente transcritos, acrescidos de:
a. O veículo deverá atender a legislação vigente, bem como as adaptações; 
b. Laudo pericial emitido pela Gestão de Exames de Saúde do DETRAN-MA.
c. O candidato ou condutor que estiver habilitando-se ou reabilitando-se poderá utilizar-se 
de veículo particular, cabendo observar o disposto em Resolução do CONTRAN que exige a 
afi xação de faixas nas laterais e na traseira do veículo com a inscrição: Veículo em Exame 
(faixa em tecido).
d. Qualquer avaliação ou reavaliação das condições físicas e adaptações de candidatos ou 
condutores com necessidades especiais compete única e exclusivamente à Junta Médica 
de Exames Especiais do DETRAN-MA. Por isso, cabe ao Examinador de Trânsito, caso julgue 
necessário, o encaminhamento do candidato para a reavaliação nessa Seção.
e. O candidato somente poderá realizar a prova na presença do médico perito que o acom-
panhará juntamente com o examinador.
f. Durante a realização dos Exames Práticos de Direção Veicular (EPDV), é vedado ao exami-
nador permanecer na área de exames quando por qualquer motivo não estiver escalado ou 
estiver afastado de suas funções.
g. Na prova de direção veicular das categorias “B”, “C”, “D” e “E” recomenda-se exigir do 
candidato o “desenvolvimento do veículo”.

7.8 OBSERVAÇÕES
Nunca termine o exame sem que se tenha um resultado defi nido. Caso necessário, prolongue-o 
um pouco mais, até chegar a uma conclusão a respeito da aprovação ou reprovação do candi-
dato.
Deve-se evitar o término do exame de direção em fi la dupla.

Ao lançar os resultados dos exames de direção veicular, lembrar de:
a. Registrar, de forma legível, o nome, matrícula e CPF do avaliador.
b. Assinar o documento de forma idêntica à constante na fi cha de identifi cação 
c. Lançar o resultado de forma correta, nos campos (aprovado/reprovado/ausente/ cancela-
do), nas cores azul ou preta.
d. Em cada etapa do exame de direção, o resultado deverá ser imediatamente lançado para 
evitar erros no preenchimento de planilhas.
e. Informar ao candidato o resultado da avaliação do exame.

Em caso de divergência no preenchimento dos status de resultados (Aprovado/Reprovado), o 
exame será cancelado e o examinador estará sujeito às penalidades cabíveis;
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CAPÍTULO 8
INFRAÇÕES E PENALIDADES A QUE ESTÃO SUJEITOS OS 

EXAMINADORES DE TRÂNSITO

8.1 INFRAÇÕES E PENALIDADES A QUE ESTÃO SUJEITOS OS EXAMINADORES 
DE TRÂNSITO

Conforme o art. 327 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 
1940, Capítulo I, considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora tran-
sitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§1° Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade 
paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada 
para a execução de atividade típica da Administração Pública. 
As infrações e penalidades a que estarão sujeitos os examinadores de trânsito, em caso de 
condutas inapropriadas, estão descritas na Resolução Contran n° 358/2010 (art. 34 e 36).

Art. 34. São consideradas infrações de responsabilidade específi ca do instrutor e do examina-
dor: 
I - negligência na transmissão das normas constantes da legislação de trânsito, conforme es-
tabelecido no quadro de trabalho, bem como o cumprimento das atribuições previstas nesta 
Resolução e normas complementares do órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados 
ou do Distrito Federal; 
II - falta de respeito aos candidatos; 
III - deixar de orientar corretamente os candidatos no processo de aprendizagem; 
IV - deixar de portar o crachá de identifi cação como instrutor ou examinador habilitado, quando 
a serviço; 
V - prática de ato de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a adminis-
tração pública ou privada; 
VI – realizar propaganda contrária à ética profi ssional; 
VII – obstar ou difi cultar a fi scalização do órgão executivo de trânsito estadual ou do Distrito 
Federal.

Art. 35. As penalidades serão aplicadas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado 
ou do Distrito Federal responsável pelo credenciamento, após decisão fundamentada. 

Art. 36. As instituições e entidades e os profi ssionais credenciados que agirem em desacordo 
com os preceitos desta Resolução estarão sujeitos às seguintes penalidades, conforme a gra-
vidade da infração: 
I - advertência por escrito; 
II - suspensão das atividades por até 30 (trinta) dias; 
III - suspensão das atividades por até 60 (sessenta) dias; 
IV - cassação do credenciamento. 

§ 1º A penalidade de advertência por escrito será aplicada no primeiro cometimento das infra-
ções referidas nos incisos I e II do art. 31, incisos I e II do art. 32 e incisos I, II, III e IV do art. 34. 
§2º A penalidade de suspensão por até 30 (dias) será aplicada na reincidência da prática de 
qualquer das infrações previstas nos incisos I e II do art. 31, incisos I e II do art. 32 e incisos I, 
II, III e IV do art. 34 ou quando do primeiro cometimento da infração tipifi cada no inciso III do 
art. 31. 
§ 3º A penalidade de suspensão por até 60 (sessenta) dias será imposta quando já houver sido 
aplicada a penalidade prevista no parágrafo anterior nos últimos 5 (cinco) anos.
§ 4º O período de suspensão será aplicado proporcionalmente à natureza e à gravidade da 
falta cometida.
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§ 6º A penalidade de cassação será imposta quando já houver sido aplicada a penalidade 
prevista no § 3º e/ou quando do cometimento das infrações tipifi cadas no inciso IV do art. 31, 
inciso III do art. 32 e inciso V do art. 34. 
§ 7º Decorridos cinco anos da aplicação da penalidade ao credenciado, esta não surtirá mais 
efeitos como registro de reincidência para novas penalidades. 
§ 8º Na hipótese de cancelamento do credenciamento por aplicação da penalidade de cassa-
ção, somente após 5 (cinco) anos, poderá a entidade requerer um novo credenciamento.
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ANEXO ÚNICO
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

1 CATEGORIAS “A” e “ACC”

Procedimentos a serem utilizados e verifi cados nos postos de observação:
•Equipamentos obrigatórios do candidato: capacete (uso adequado, viseira fechada e trans-
parente; cinta jugular devidamente afi xada pelos engates, calçado e vestimenta adequados)
•Todos os equipamentos obrigatórios do veículo.

Procedimentos específi cos para observação (Identifi cação e vistoria):

Procedimentos específi cos para observação (Oito e Labirinto):

CANDIDATO VEÍCULO 

Postura; Acionamento de farol; 

Acionamento da partida; Posição de descanso e pedal de partida; 

Equilíbrio ao iniciar o movimento; 
Motor funcionamento e aceleração 

irregular; 

Atenção difusa na saída; Marcha inadequada; 

Uso de um pé de apoio; 
Colocar o motor em funcionamento 

quando já engrenado. 

Observar ao colocar o veículo em 

movimento. 
 

 

 
CANDIDATO VEÍCULO 

Equilíbrio em movimento; Farol aceso; 

Atenção à sinalização; 
Posicionamento do descanso e pedal de 

partida; 

Invasão de faixa; 
Interrupção do funcionamento do 

motor; 

Uso somente de um pé de apoio nas 

paradas; 

No caso de interrupção, desengrenar para dar 

partida. 

Sinalizar ao entrar e sair no 

“labirinto”; 
 

Colocar o(s) pé(s) no chão com o 

veículo em movimento. 
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Procedimentos específi cos para observação (Rampa):

Procedimentos específi cos para observação (Cones):

Procedimentos específi cos para o posto de observação (Prancha):

O candidato deverá:
•Sinalizar ao entrar e sair no labirinto;
•Quando executar a etapa da rampa, completar toda a passagem sem sair lateralmente;

Considera-se o exame encerrado, somente quando o candidato desliga e desce da motocicleta. 

CANDIDATO VEÍCULO 

Equilíbrio; Farol aceso; 

Atenção às arrancadas em frente ao posto 

de observação e na rampa; 
Partida; 

Equilíbrio durante a mudança do pé de 

apoio; 

Interrupção do funcionamento do 

motor; 

Dificuldade no engrenar/ desengrenar a 

marcha adequada; 

Colocar o motor em funcionamento já 

engrenado; 

Colocar o veículo em movimento com 

desequilíbrio na rampa; 

O veículo deve estar posicionado com 

as rodas no aclive. 

Conversões e invasão de faixa.  

 

CANDIDATO VEÍCULO 

Equilíbrio no movimento sinuoso; 

Entre os cones: no trafegar em movimento 

retilíneo; abalroar ou derrubar cones; 

Farol aceso; 

Invasão de faixas no movimento sinuoso, 

nas curvas e nas retas; 

Posicionamento do descanso e pedal 

de partida; 

Conversões. 
Interrupção do funcionamento do 

motor. 

 

CANDIDATO VEÍCULO 

Equilíbrio: no trafegar, nas curvas, nas 

retas, no transpor a prancha, no parar; 
Farol aceso; 

Observar se o candidato sai da prancha. 
Interrupção do funcionamento do 

motor; 

 Entrar na prancha lateralmente. 
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2 CATEGORIAS “B”, “C”, “D” e “E”

Exame de direção veicular para quatro ou mais rodas é composto de duas etapas 
consecutivas:

2.1 COLOCAÇÃO EM VAGA DELIMITADA POR BALIZAS REMOVÍVEIS.
2.1.1 - Procedimentos Gerais:
Ao realizar a prova de baliza deve-se observar:
•Posicionamento dos alinhadores da baliza;
•Atenção à sinalização, onde o candidato deverá sinalizar sua intenção mediante acionamen-
to da luz indicadora de mudança de direção (seta);
•Distância lateral de segurança;
•Engrenar a marcha correta;
•Manter atenção à retaguarda do veículo, antes e durante o movimento para trás, inclusive 
aos retrovisores;
•Domínio da embreagem, aceleração e movimento, durante a execução da manobra, com a 
utilização dos pedais;
•Se houve interrupção do funcionamento do motor;
•Se ao término da manobra, posicionou o veículo junto ao meio-fi o, ocupando o espaço;

* A posição do veículo junto ao meio-fi o deve ser inferior a 50 cm (cinquenta centímetros), 
tendo em vista tratar-se de exame de direção. É importante observar que, estacionar afas-
tado da guia da calçada acima de 50 cm (cinquenta centímetros) é uma falta eliminatória.

2.1.2 - Procedimentos Específi cos Para a Manobra de Baliza:
A área interna deverá ter como referência o meio-fi o e o alinhamento externo dos balizadores;
•O veículo deverá estar posicionado antes da vaga, para o início da manobra de baliza.
•O exame deverá ser observado pelos dois Examinadores de Trânsito, durante todo o tempo; 
Um Examinador fi cará dentro do veículo, avaliando o comportamento do candidato relativo ao 
domínio e atenção durante a execução da manobra, pontuando as faltas cometidas;
• O outro Examinador fi cará posicionado fora do veículo, avaliando a distância em relação às 
balizas e ao meio-fi o, cronometrando o tempo do exame, conforme a categoria.
Etapa: Direção do veículo na via pública urbana ou rural.

No início da prova: 
O Examinador de Trânsito deverá observar os itens abaixo:
•Espelhos retrovisores devem sempre estar regulados e observados com antecedência duran-
te toda e qualquer manobra, e são de uso exclusivo do candidato, com exceção do retrovisor 
interno extra;
•Fechamento das portas;
•Ajuste do banco e do encosto de cabeça;
•Colocação e ajuste do cinto de segurança;
•Ajuste da pala interna de proteção contra o sol, quando necessário;
•Partida do motor de forma correta;
•Ponto neutro durante partida do motor ou uso da embreagem, caso engrenado;
•As indicações do painel (luzes e marcadores);
•Indicadores de direção;
•Freio de estacionamento;
•Uso do limpador de para-brisa sob chuva, e do desembaçador do vidro traseiro, quando hou-
ver.

Ao iniciar o movimento do veículo:
Observar:
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•Marcha correta para o início do movimento;
•Atenção na saída (olhando para trás);
•Domínio da embreagem e acelerador (velocidade, agilidade, habilidade);
•Interrupção do motor.

Durante a prova veicular:
O Examinador de Trânsito:
•Escolherá um trajeto que apresente obstáculos e difi culdades apropriados à avaliação do 
candidato.
•Observará aspectos no candidato relativos ao posicionamento correto das mãos ao volante, 
sua atenção, a segurança e o desenvolvimento durante o exame.

Durante o percurso da prova: 
Observar:
•Mudança de marcha;
•Indicadores de direção;
•Interrupção do motor;
•Movimentos irregulares;
•Observação do trânsito, da sinalização, da via e dos espelhos retrovisores;
•Ao solicitar a redução das marchas sem imobilizar o veículo, verifi car se o candidato realizou 
o procedimento correto.

Ao realizar conversões:
Observar:
•A atenção e sinalização antecedendo ao deslocamento;
•Se a conversão foi realizada dentro da faixa própria, com segurança;
•O domínio do veículo durante a conversão;
•Se ao terminar a conversão o veículo ocupa a faixa própria.

Ao aproximar de rotatórias:
•Indicar apenas a direção a ser seguida com antecedência;

Ao aproximar de cruzamento:
Observar:
•Atenção à sinalização existente no local;
•A velocidade no momento (redução adequada das marchas);
•O cumprimento das normas gerais de circulação e conduta;
•A reação à movimentação de outros veículos e pedestres.

Ao realizar manobras:
•Verifi car, antes de solicitar as manobras pretendidas, as condições de segurança da via;
•Se ocorrer, durante a manobra, alguma anormalidade que coloque o veículo em situação 
crítica ou emergencial, o Examinador de Trânsito deverá acionar o sinal de alerta e intervir no 
sentido de evitar um possível acidente. Feita a intervenção, o candidato estará automatica-
mente reprovado.

Observar na parada e/ou controle de embreagem:
•A atenção aos retrovisores;
•A sinalização indicativa ao parar (sinal de braço apenas em fi la dupla);
•Se engrenou ou reduziu corretamente as marchas (ao reduzir, observar se retirou o pé do 
pedal de embreagem);
•O domínio do veículo ao realizar a manobra;
•Se houve interrupção do funcionamento do motor;
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•O posicionamento correto do veículo na via;

Na manobra de marcha à ré observar (Baliza):
•A atenção e sinalização ao parar;
•A distância junto e paralela ao meio-fi o;
•Se engrenou a marcha correta;
•Atenção à retaguarda do veículo, antes e durante o movimento para trás, inclusive aos retro-
visores;
•Domínio durante a execução da manobra (a manobra deve ser executada paralela ao meio 
fi o, dentro do espaço de deslocamento necessário);
Nota: Não é necessário que o candidato retire o pé, totalmente, da embreagem durante a  exe-
cução da manobra.

PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA A CATEGORIA “E” (VEÍCULO ARTICULADO)
Antes de iniciar a prova, o Examinador de Trânsito deverá solicitar do candidato à verifi cação 
do funcionamento de:
•Buzina urbana;
•Conjunto: cavalo mecânico e carreta;
•Indicadores de movimentação da caçamba;
•Sistema de freios (pressão do ar no cavalo e semirreboque).

Ao realizar manobras:
Verifi car, antes de solicitar as manobras pretendidas, as condições de segurança da via.
a) Na conversão à direita, observar:
•Se o veículo posicionou-se alinhado corretamente na faixa própria e efetuou a conversão o 
mais à direita possível, conforme o seu dimensionamento;
•O conjunto de rodas, do lado direito da carreta, deverá passar próximo ao meio-fi o;
b) Na conversão à esquerda, observar:
•Se a roda dianteira esquerda do “cavalo mecânico” (veículo trator) passou nas imediações do 
centro imaginário do cruzamento
•Ao concluir a conversão, o veículo deve estar posicionado na faixa própria;
•Ao fi nal da manobra, verifi car o domínio da direção e o posicionamento;
•No cumprimento de todos esses procedimentos será permitido, em casos excepcionais, atin-
gir, quando em vias estreitas, a contramão de direção, observada a devida segurança.
Nota: na prova de direção veicular da categoria E recomenda-se o uso das duas caixas, quando 
o veículo for dotado delas, de forma progressiva e regressiva.

3 TERMINOLOGIA DE COMUNICAÇÃO

Para facilitar a comunicação evitando enganos e mal-entendidos durante a realização da prova 
de direção veicular recomenda-se a utilização dos seguintes termos padronizados:
•Início da prova: “Coloque o veículo em movimento”;
•Imobilização do veículo: “Pare o veículo”;
•Manobras: Conversões: “Vire à...”
•Controle de embreagem no aclive: “Pare o veículo sem o uso dos freios” ou reduzindo as mar-
chas ou, ainda, no controle de embreagem: “Prossiga no exame”.
•Rotatória: “Vire à...”; “Retorne”
Nota: Qualquer aviso ao candidato, referente aos seus procedimentos incorretos durante a 
prova, deverá ser dado com o veículo imobilizado. Um alerta, em caráter excepcional, poderá 
ocorrer durante a prova.
Faixa de retenção: Apontar a falta quando o candidato parar o veículo com a roda dianteira 
sobre a linha de retenção.
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Exemplo de infração de natureza grave relacionada com a faixa de retenção:
Art. 215. Deixar de dar preferência de passagem: 

I – Em interseção não sinalizada:
a)Ao veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória;
b)Ao veículo que vier da direita;

II – Nas interseções com sinalização de regulamentação de Dê a Preferência.

IMPORTANTE: Em hipótese alguma a cronometragem, deverá ser interrompida e/ou pausada, 
salvo em casos devidamente justifi cados pelo examinador.
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TERMO DE ADVERTÊNCIA

Eu, ___________________________________________, portador do CPF: ______________, 
como presidente da banca do Exame Prático de Direção Veicular, realizado no dia ______ __ 
no endereço __________________________________________________________________.
Venho, por este documento advertir o examinador ___________________________________
portador do CPF: __________________________.
Por:
(   ) I – Negligência na transmissão das normas constantes da legislação de transito, conforme 
estabelecido no quadro de trabalho, bem como o cumprimento das atribuições prevista nesta 
Resolução e normas complementares do órgão ou entidade executivo de transito;
(   ) II – Falta de respeito aos candidatos;
(   ) III – Deixar de orientar corretamente os candidatos no processo de aprendizagem;
(   ) IV – Deixar de portar o crachá de identifi cação como instrutor ou examinador habilitado, 
quando a serviço;
(   ) V – Prática de ato de improbidade contra a fé publica, contra o patrimônio ou contra a ad-
ministração pública ou privada;
(   ) VI – Realizar propaganda contraria a ética profi ssional;
(   ) VII – Obstar ou difi cultar a fi scalização do órgão executivo de transito. 
(   ) _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

                      
   _____________________________              _______________________________

    Preposto (assinatura e carimbo)                Examinador (Carimbo e Assinatura) 
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                                                                                   Termo de Constatação de Irregularidade  
                                                                                       (do Veículo de Aprendizagem) 

Data: _____/_____/_______                                  Regular                    Irregular 
 

CFC: ________________________________      Nº SAE: ____________________________ 

 

Município:_____________________________         Banca: ___________________________ 

Placas: _____________________        Marca/Modelo: _________________     Ano: _________ 

Moto (A)              Carro(B)                     Carga (C)                    Ônibus (D)                    Carreta (E) 

Constatação (Assinar NÃO quando não existe e Irregular) 

Cor  Sim  Não 

 

Extintor de Incêndio  Sim  Não 
Faixas  Sim  Não Higiene  Sim  Não 
Pintura  Sim  Não Estepe  Sim  Não 
Farol  Sim  Não Macaco  Sim  Não 
Buzina  Sim  Não Chave de Fenda  Sim  Não 
Elétrica  Sim  Não Triângulo  Sim  Não 
Pneus  Sim  Não Cintos de Segurança  Sim  Não 
Duplo Comando  Sim  Não Lanterna de Marcha  Sim  Não 
Espelhos  Sim  Não Freios  Sim  Não 

Observações: 
 

 
 
 
   Assinatura e Carimbo do Examinador                 Assinatura do representante do CFC 






