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1. Os seus turnos começam às 07:00 horas e está a 
conduzir um camião com atrelado. O que faz?
	Insiro o meu cartão do tacógrafo e começo a 
conduzir.
	Trago o café e o telemóvel e começo a conduzir.
	Verifico tudo antes de conduzir e, é claro, protejo a 
minha carga.

2. Qual das seguintes emissões afeta mais o 
aquecimento global e tem maior efeito de estufa?
	Óxido de azoto.
	Dióxido de carbono.
	Hidrocarbonetos.

3. Está a conduzir há 260 minutos. O que deve fazer?
	Planificar o percurso e fazer pausas antes de ter 
mesmo de as fazer.
	Não estou cansado; por isso, continuo a conduzir. 
	Ligar a máquina de café do camião.

4. O que é que acontece se praticar uma atividade física 
moderada pelo menos durante 30 minutos por dia?
	Não vou conseguir melhorar a minha memória e 
capacidade de concentração. 
	Diminuo o risco de ataque cardíaco, de diabetes e de 
cancro. 
	É mais difícil manter um peso saudável do que se 
tiver um estilo de vida sedentário.

5. Que regime de assistência recomendamos que 
utilize na condução para poupar combustível e se 
tornar um condutor melhor?
	O Eco modo do Scania Opticruise.
	O Scania Active prediction.
	O Scania Driver support.

6. Pára num posto de abastecimento, porque precisa 
de atestar o seu veículo com CNG.  De repente, 
ocorre uma sobrepressão no depósito de CNG. O que 
é que acontece?
	O depósito explode.
	Soa um alarme.
	A válvula de sobrepressão deixa sair o gás.

7. Quantas vezes pode alargar as suas horas de 
condução até 10 horas?
	Duas vezes por semana.
	Uma vez por semana.
	Três vezes por semana.

8. Qual é o tempo de descanso semanal mais curto 
que pode ter?
	11 horas.
	24 horas.
	36 horas.

9. Qual será a diferença de tempo se, num percurso 
de 300 km, diminuir a sua velocidade de 85 km/h 
para 80 km/h?
	38 minutos.
	25 minutos.
	14 minutos.

10. Selecione as quatro ações que, como condutor, 
aplicaria numa situação como a que a seguir se 
indica.
Conduz um Scania R450 por uma autoestrada com 
portagem e a seguir prepara-se para passar pelo 
referido controlo, Que ações empreenderá para 
realizar esta manobra se o seu veículo não dispuser de 
dispositivo de pagamento automático (Via Verde)?
	Deixo de acelerar a uma distância de 500 m da 
portagem.
	Calculo a distância para deixar de acelerar, 
em função do peso, do desnível, da resistência 
à rolagem, etc… até o veículo baixar desde a 
velocidade de cruzeiro até cerca de 70 km/h. 
	Aciono o travão do motor com a alavanca das 
mudanças.
	Aciono o travão auxiliar ou o retarder para 
regular a velocidade de aproximação e reduzir a 
velocidade desde os 70 km/h até aos 40 km/h 
aproximadamente.
	Uso o pedal do travão para o veículo perder 
velocidade e reduzir desde os 90km/h até se 
imobilizar completamente.
	Uso o pedal do travão para imobilizar o veículo em 
frente da barreira e reduzir desde os 40 km/h até 
conseguir imobilizar completamente o veículo. 
	Após a imobilização do veículo e já com a barreira 
levantada, começo a acelerar, tendo em conta o 
aproveitamento do desnível da estrada e outros 
fatores que possam ter influência na resistência à 
aceleração.
	Após a imobilização do veículo e já com a barreira 
levantada, começo a restabelecer a velocidade de 
cruzeiro anterior e o veículo encarrega-se de atingir 
essa velocidade o mais rapidamente possível.

11. Está só e é a primeira pessoa a chegar à cena 
de um acidente. Indique as 4 primeiras ações mais 
corretas a pôr em prática.
	Telefonar para o 112 e verificar se as pessoas estão 
conscientes e respiram.
	Pôr as pessoas que respiram em PLS (Posição 
Lateral de Segurança).
	Retirar do veículo as pessoas que estão em 
paragem cardiorrespiratória e iniciar a reanimação 
cardiopulmonar.
	Verificar o numero de feridos, tipo de lesões e se 
alguém se encontra gravemente ferido.
	Verificar as imediações do acidente.
	Bloquear a estrada com o próprio veículo, para 
impedir a passagem de outros veículos para a cena 
do acidente.
	Telefonar para o 112 e informar sobre o local onde 
ocorreu o acidente, o número de feridos, o tipo de 
danos e o meu contacto.
	Mover rapidamente os acidentados em risco mortal 
para um lugar seguro.
	Se alguém estiver a perder sangue, realizar um 
torniquete e avisar o 112.
	Sair do veículo e vestir o colete refletor.

Teste teórico

CONDUZA COM SEGURANÇA 
CONDUZA PELA SUSTENTABILIDADE 
CONDUZA PARA GANHAR

INSCREVA-SE!
Europa 2018-2019

SCANIA DRIVER COMPETITION
SEM LIMITE DE IDADE. VOCÊ PRECISA SOMENTE DA SUA CARTA C+E

E se você ainda não tiver a carta de 
condução C + E; Este é o seu momento!



A sua perícia ao volante é essencial para conduzir com segurança, de uma 
forma sustentável e eficiente. O Scania Driver Competition é o primeiro e o 
maior campeonato a nível mundial para condutores profissionais de camiões. 
Participe e demonstre a sua qualidade como condutor numa competição de 
prestígio em que pode ganhar um camião Scania avaliado em 100.000€.

Faça o teste teórico e entregue-o até ao dia 4 de fevereiro de 2019 num 
concessionário/oficina Scania, ou envie-o pelo correio para: Scania Portugal. 
Driver Competition. Rua dos Caniços, No39 | 2625-253 Vialonga, Portugal). 
Também pode fazer o teste online, através do site www.campeonatoscania.pt. 
Se conseguir obter pontuação suficiente, poderá demonstrar a sua perícia na 
final portuguesa que irá ter lugar em Lisboa (abril de 2019).

O vencedor da final portuguesa irá representar a Portugal na final europeia 
(maio de 2019, na Suécia) para obter o título de MELHOR CONDUTOR 
EUROPEU 2019 e ganhar um camião SCANIA.

Prémio “Melhor condutor europeu 2019” 
Suécia, 25 de maio de 2019
1o Classificado: um camião Scania avaliado em mais de 100.000€.

Prémio “Melhor condutor português 2019” 
Lisboa, 6 de abril de 2019
1o Classificado: participação na final europeia com um acompanhante + cheque de 1.000€.
2o Classificado: presença na final europeia com um acompanhante + cheque de 750€.
3o Classificado: presença na final europeia com um acompanhante + cheque de 500€.

Prémio “Condução mais sustentável” 
Lisboa, 6 de abril de 2019 
Cheque de 500€.

INSCREVA-SE!
ATREVE-SE?
Leve para casa o melhor camião do mundo! Europa 2018-2019

SCANIA DRIVER 
COMPETITION

E se entregar ou enviar a sua inscrição antes do dia 4 de 
janeiro de 2019, participará no sorteio de 10 maquetas Scania.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

NOME E APELIDOS

 HOMEM       MULHER     DATA DE NASCIMENTO (       /      /          )

CARTA DE CONDUÇÃO DA CATEGORIA   

MORADA   

CIDADE CÓDIGO POSTAL

DISTRITO   NACIONALIDADE

EMAIL

TELEMÓVEL EMPRESA

COMO TEVE CONHECIMENTO DO SCANIA DRIVER COMPETITION?

  Através do concessionário. Indique qual:  

  Através da imprensa. Indique o meio:   

  Outros:  

*Os montantes dos prémios estão sujeitos a retenção, 
aplicável em conformidade com a legislação fiscal em vigor.

SCANIA PORTUGAL
Driver Competition
Rua dos Caniços, No39 
2625-253 Vialonga

Esclareça as suas dúvidas 
através deste e-mail: 
driver.competition.ib@scania.com

Envie as suas respostas 
até 04/02/2019 A:
Os formulários recebidos depois desta data, não serão aceites.

Prove que é 
capaz de superar 
grandes desafios 
ao volante Proteção de dados pessoais: o responsável pelo tratamento dos dados é a Scania  Portugal S.A. (CIF 502929995), com sede na Rua dos 

Caniços, No39 | 2625-253 Vialonga, Portugal. Finalidade do tratamento: gestão e comunicação deste  concurso. Legitimação: execução relação 
contratual. Os seus dados serão cedidos à Sercenter. Servicios telemáticos, S.A., apenas para efeitos de gestão administrativa do concurso. 
Poderá aceder, retificar, suprimir, opor-se ou exercer outros direitos através de email para: scania.responde@scania.com. Se não estiver 
satisfeito, poderá contactar a Autoridade de Controlo www.cnpd.pt Mais informações sobre a nossa Política de Privacidade em: www.scania.
pt Ao facultar-nos os seus dados está a aceitar os Termos e Condições do concurso, que pode consultar em www.campeonatoscania.pt.

ANTRAM


