D1 / D2
考 試 中 心 報 告
INFORMAÇ Ã O DO NÚ CLEO DE EXAMES
( 不 合 格 之 原 因 CAUSAS DE REPROVAÇ Ã O)

車輛及駕駛員事務廳駕駛執照處
D.L.C. / D.D.A.V.C.

註冊號牌

駕 駛 實 習 測 驗 P ROVAS P R Á T I C AS

Matrícula Nº.

機 動 車 輛 Veículos Automóveis
超過規定時間（45 分鐘）完成測驗

1.

Ultrapassar o tempo limite (45 minutos) destinado à prova

開車前未完全關閉車門

2.

Não fechar as portas completamente

□
□

18.

Não regular os retrovisores e assentos antes de iniciar a prova

19.

Não colocar o cinto de segurança

碰撞任何障礙物

4.

Ir embater em qualquer obstáculo

在嘗試上坡起步時，讓車輛後滑超過一米

5.

Deixar descair o veículo mais de 1 metro numa subida, ao tentar arrancar

□

□

Não dominar as manobras de estacionamento lateral, de frente, ou não
conseguir entrar na zona de “zique-zaque” em marcha à ré

不使用第一檔起步

7.

Colocar o veículo em marcha sem engrenar a 1a velocidade

Não tomar as devidas cautelas em curvas ou cruzamentos de visibilidade
reduzida

作指定駕駛操作時未够快捷且欠熟練

9.

Não realizar com rapidez e perícia as manobras determinadas

10.

11.
12.

15.

□

28.

□
□

29.
30.
31.

articulando

行車時無法接合排檔

□

32.
33.

□□

Uso não controlado dos travões na paragem do veículo,
fazendo-o de modo brusco

□□

無法控制以制動器刹車導致車輛劇烈顛簸

駕駛時足底踏在離合器踏板上
在已入檔的情況下，啟動點火開關

34

□□
□□

在轉檔加速或減速時，不踏兩次離合器踏板

□□

原地轉動方向盤

□□

因不熟練，致發動機熄火兩次
Deixar, por imperícia, parar o motor duas vezes

□

□□

Manobra de ponto de embraiagem incorrecta, deixando descair
Fail to keep the vehicle in a standstill position with the friction
ou avançar o veículo
point and rolls backwards / forwards.

Movimentar a direcção c/o veículo imobilizado

□

□□

不正確操作定車，使車輛後滑或前進

Recurso à dupla embraiagem no aumento de velocidade ou na
redução da velocidade

未按規定路線行車
Desobediência no circuito de exame

velocidades,

Dar à ignição com velocidade engrenada

□

□□

不恰當使用變速器，導致發動機轉數不正常

Conduzir com o pé sobre o pedal da embraiagem

無法把車輛掉頭
Não conseguir fazer a inversão do sentido da marcha

17.

27.

不使用第一或第二檔起步或不使用第一檔在斜路起步
Iniciar marcha do veículo sem utilizar a 1ª ou a 2ª velocidades ou
arrancar numa rampa sem utilizar a 1ª velocidade

16.

□

上坡或下坡時，未懂得在不用制動器的情況下減速
Não saber reduzir a velocidade do veículo, numa subida ou descida, sem
usar os travões

□□

Não conseguir engrenar a velocidade em situação de marcha

起步時未放下手掣
Iniciar a marcha sem desactivar o travão de parque

14.

26.

□□

進行各種駕駛操作時，未作必要之訊號指示

Uso indevido da caixa de
incorrectamente rotação do motor

危險駕駛：不適當和不正確地控制車輛
Condução perigosa, por não controlar o veículo devida e correctamente

13.

25.

轉檔時不留心駕駛
Ao engrenar as mudanças, desviar a sua atenção da condução

在發動機已經運轉的情況下啟動點火開關

Não accionar a sinalização necessária em casos de manobras
diversas

□
□

不懂倒後泊車

Dar à ignição com o motor já a trabalhar

24.

不遵守以下有關的交通規則：讓先通過、泊車、轉向、直立
式交通符號、地平式交通符號、起步及停車
Não obedecer às regras de trânsito relacionadas com : prioridade,
estacionamento, mudança de direcção, sinalização vertical, sinalização
horizontal, arranque e paragem

23.

□□
□□

Não dominar as manobras de estacionamento em marcha à ré no
paruue

□
□

在斜坡兩次嘗試均不能起動
Deixar de arrancar numa rampa após duas tentativas

22.

進入視線不足之十字路口或彎角時不留神

8.

21.

□□

接合錯誤檔次或不變換檔次而令車輛抖動
Engrenar as mudanças erradas ou não mudar para outra mudança,
deixando o veículo aos solavancos

□

不懂向前往側面停泊，或未能倒後進入“之”字區域

6.

20.

□□

無法以“之”字方式繞過障礙物
Não conseguir efectuar a manobra de contorno de obstáculos em
“zigue-zague”

未繫上安全帶

3.

開車前未調整好後視鏡和座位

欠缺行駛平穩性
Falta de estabilidade a conduzir

□□
□□

其它原因：
Outras situações

備註：
OBS.
學習駕駛員簽名 Assinatura do instruendo
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