
 

DIÁRIO DE UM CANDIDATO À CAT. B 

AULAS 18 a 28 
 
 

AULA 18 a 28 e EXAME DO DETRAN 

PERCURSO – BALIZA - EXAME 
 
Perfil da candidata 
Idade 35 anos 
Escolaridade – 5º ano do ensino fundamental 
Dificuldade de aprendizagem 
 
Resumo das aulas anteriores 
Aula 01 – contato inicial – conhecimento do veículo – arrancada e parada 
Aula 02 – arrancada e parada 
Aula 03 – conversões à direita em terreno plano 
Aula 04 – conversões à direita em terreno plano 
Aula 05 – conversões à direita em terreno plano 
Aula 06 – conversões à esquerda em terreno plano 
Aula 07 – conversões à direita e à esquerda 
Aula 08 – parada em aclives pouco acentuados 
Aula 09 – percurso até terceira marcha e redução 
Aula 10 – manobra de marcha à ré 
Aula 11 – baliza – movimentos iniciais 
Aula 12 -  baliza 
Aula 13 -  percurso e baliza 
Aula 14 – baliza 
Aula 15 – percurso 
Aula 16 – percurso e baliza 
Aula 17 – percurso e baliza 
 
Datas 
Essas aulas foram realizadas entre os dias 25.06. a 17/07 
 
Cenário 
Ambiente: diversos 
Locais: Vias arteriais e coletoras – área de treinos da baliza 
 
Desempenho da candidata 
A aprendizagem da aluna continuou em ritmo lento e ainda com vários 
comportamentos desejados não alcançados:  
 
Baliza – ainda sem conseguir realizar todas as etapas de uma só vez. Por isso, 
foi sugerida a realização da baliza por etapas, onde a aluna só realizava a 
etapa seguinte se tivesse vencido a(s) anterior(es): 



 

1ª. etapa – Saída do estacionamento e posicionamento do veículo para a 
entrada na vaga. 
2ª. etapa – Colocação do veículo na vaga e retirada 
3ª. etapa – posicionamento do veículo para embarque do examinador. 
 
Percurso –  

1. Ainda sem domínio completo dos pedais nas paradas em aclives 
2. Ainda imprime muita força nos pedais 
3. Falta de controle total no funcionamento do motor (carro apaga ainda 

muitas vezes) 
 
EXAME DO DETRAN 
Mesmo tendo ciência de que não estava preparada, a aluna decidiu realizar o 
exame do DETRAN, que se realizou no dia 18/07. 
 
Resultado – Reprovada – Encostou nas balizas. 
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