CARGA HORÁRIA AULAS PRÁTICAS
Qual é a carga horária das aulas práticas do candidato à habilitação para a
categoria B? Resposta: 25 aulas.
Face a vários questionamentos sobre a carga horária mínima das aulas práticas,
vimos esclarecer o seguinte:

Esclarecimentos
Aulas práticas – habilitação categoria B
Pela Resolução 493/14 do CONTRAN (disponível em www.denatran.gov.br), a carga
horária mínima das aulas práticas é 25 horas/aula, porque as aulas do simulador de
direção foram incluídas na carga horária do veículo automotor.
Assim, conforme o artigo 13, IV da Resolução 168/04 do CONTRAN, alterada pela
Resolução 493/14, um candidato à obtenção da Categoria B deverá realizar, no
mínimo, 25 aulas de direção veicular, sendo que 20% dessas aulas devem ser
realizadas em período noturno.
Porcentagem em aulas no simulador
Porém, até 30% dessa carga horária poderá ser substituída, de forma facultativa, por
aulas realizadas em simulador de direção veicular, conforme art. 13, § 1º da Res.
168/04, alterada pela Resolução 493/14.

O caso do Rio Grande do Sul
No caso do Rio Grande do Sul, para atender a margem de 30% das aulas práticas, o
candidato realiza 5 aulas em simulador. Porém, entenda-se que essas cinco aulas
fazem parte da carga horária total das aulas de prática de direção veicular.

Facultatividade
A opção pela realização ou não das aulas em simulador não é do candidato, mas é
decisão do DETRAN de cada unidade da federação. Assim, poderá haver DETRANs
que optem pela adoção do simulador, bem como DETRANs que dispensem o uso do
simulador e decidam pela realização do total da carga horária em veículo automotor.

Impossibilidade da realização de aulas em simulador
Pela Portaria 549/14 do DETRAN/RS, quando ficar comprovado através de Laudo
Médico que o candidato à categoria B esteja impossibilitado de realizar aulas em
simulador em decorrência de deficiência física que indique a necessidade de
adaptações no veículo ou por restrições ao uso do simulador, esse candidato fica
dispensado de realizar as aulas em simulador, porém deverá realizá-las no veículo
para integralização da carga horária.

CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA DE DIREÇÃO PARA OUTROS CURSOS
Qual a carga horária de prática de direção veicular para os outros cursos?
Conforme Resolução 493/14 do CONTRAN e Portaria 549/14 do DETRAN/RS, a
carga horária mínima é a seguinte, respeitada a porcentagem de 20% em período
noturno:
Curso
Carga Horária
Obtenção da CNH categoria A
20 horas/aula
Adição da CNH para categoria A
15 horas/aula
Adição da CNH para categoria B
20 horas/aula
Mudança de categoria da CNH para categoria C
20 horas/aula
Mudança de categoria da CNH para categoria D
20 horas/aula
Mudança de categoria da CNH para categoria E
20 horas/aula

ATUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO NO MATERIAL DIDÁTICO
Comunicamos que o material didático (manual de Habilitação, Caderno de
Questões, Provas Simuladas) está atualizado segundo as bases legais vigentes.

Dezembro/2014

NÃO DEIXE DE ACESSAR
Blog Trânsito-Vida-Educação
www.mariaolma.com.br
Links para vídeos
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