
Estacionar e parar��

� Significado de estacionar e de parar

� Significado de estacionar

Significa estacionar, as seguintes formas de parar o veículo:

�� Quando o veículo permanece parado continuamente.

�� Quando pára e o motorista se distancia de forma que o veículo não possa ser movido imediatamente.

Problema mecânico ou
outros motivos

Quando não é possível
dirigir imediatamente

� Significado de parar

Significa parar, uma parada do veículo por um tempo curto que não se enquadre a estacionar.

Embarque e desembarque
de passageiros

Carga e descarga com
duração de até 5 minutos

Parar por um curto período onde o motorista
pode deslocar o veículo imediatamente

� Proibição de estacionar, parar e exceções

� Necessidade da proibição de estacionar e parar

O estacionamento e a parada ilegal do veículo é
proibido por prejudicar o escoamento do tráfego e
a visibilidade da via.

Quando da necessidade de parar ou estacionar, verifi-
car se não é um local de parada e estacionamento
proibido, se não atrapalha o trânsito, não causa trans-
torno aos moradores da periferia da via e se é seguro.

Efeitos do estacionamento

� Causa congestionamento.
� Causa acidente (principalmente de colisão
à noite).

� Prejudica a visibilidade não só do motorista,
mas também do pedestre (principalmente
criança) podendo provocar acidente com
pessoas que surgem de repente na frente
do veículo.

� Atrapalha o trânsito dos veículos de emergência
como de polícia e de bombeiro, e o serviço
dos veículos de manutenção rodoviária
como de limpeza e removedores de neve
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À espera de passageiro
ou carga

Carga e descarga que
exceda 5 minutos

Quando se afasta do
veículo

Quando não se afasta
do veículo
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Chuusha to teisha no imi
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Chuusha no imi
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Chuusha towa, tsugi no youna baai no kuruma no teishi o iu.
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Kuruma ga keizoku teki ni teishi suru koto.
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Untensha ga kuruma kara hanareteite suguni unten dekinai joutai de teishi suru koto.
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Teisha no imi
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Teisha towa, chuusha ni ataranai tanjikan no kuruma no teishi o iu.
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Chuusha, teisha no kinshi to reigai
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Chuusha, teisha kinshi no hitsuyousei
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Ihouna chuuteisha wa, koutsuu no enkatsu na nagare o midashi,

douro no mitooshi o waruku suru osore ga aru tame

kinshi sareteiru.
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Yamuoezu chuuteisha suru toki wa, chuuteisha dekiru

basho de aruka kanarazu kakunin shi, hoka no koutsuu ya endou

no juumin ni meiwaku o kakete inaika, anzen de aru
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Chuusha no oyobosu eikyou
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Koutsuu juutai no gen−in ni naru.
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Koutsuu jiko ( tokuni yakan no tsuitotsu jiko ) no gen−in ni naru.
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Untensha bakari de naku, hokousha ( tokuni kodomo ) kara

no mitooshi o warukushi, tobidashi jiko no gen−in ni naru.
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Patoka− ya shoubousha nado kinkyuu jidousha no tsuukou ya,

seisousha ya josetsusha nado no douro o kanri suru kuruma no

sagyou no bougai ni naru.
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������� Chuusha to teisha
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Go fun o koeru nimotsu no tsumioroshiKyakumachi, nimachi Koshou, sono hoka no riyuu Suguni unten dekinai joutai
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Hito no noriori Go fun inai no nimotsu no tsumioroshi Untensha ga suguni unten dekiru joutai no tanjikan no teishi
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Kuruma kara hanarete inai baai Kuruma kara hanareteiru baai
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��É esperado do motorista que tenha não só conhecimento de direção e técnicas, mas que como cidadão,
leve em consideração os outros usuários das vias públicas.
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Kuruma o unten suru mono wa, unten no gijutsu ya chishiki wa moto yori, shakaijin toshite, hoka no douro riyousha ni taisuru

omoiyari no kimochi o motsu youni motomerarete iru.
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��Quando um veículo for passar ao lado de um pedestre, o veículo deverá manter uma distância de
segurança em relação ao pedestre ou transitar devagar.
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Kuruma wa, hokousha no soba o tooru toki wa, hokousha to no aida ni anzen na kankaku o akeruka, jokou shinakereba

naranai.
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��Mesmo que o veículo da frente estiver pretendendo ultrapassar um outro automóvel, se for possível
verificar a segurança em frente, podePse ultrapassar ambos os veículos.
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Mae no kuruma ga jidousha o oikosou to shiteiru toki de attemo, zenpou no anzen ga kakunin dekireba, sarani,

korera no kuruma o oikosu koto ga dekiru.
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�� Esta placa indica a existência de pista irregular adiante.
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Kono hyoushiki no aru douro dewa, kono saki no romen ni outotsu ga aru koto o shimeshiteiru.
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��Quando for fazer conversões à direita em cruzamentos, se um veículo de 2 rodas vier do sentido
contrário seguindo reto, devePse fazer a conversão primeiro pois temPse prioridade (direito de via)
em relação ao veículo de 2 rodas.
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Kousaten de usetsu shiyou to suru toki, hantai houkou kara chokushin shitekuru nirinsha ga aru baai wa, jibun no kuruma ni

yuusenken ga aru node sakini usetsu suru koto ga dekiru.
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��O encosto da poltrona do motorista deve ser ajustado até que os cotovelos fiquem ligeiramente dobrados
quando se segura o volante com ambas as mãos.
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Untenseki no shi	to no se wa, handoru ni ryoute o kaketa toki, hiji ga wazukani magaru joutai ni awaseru.
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�Não é necessário transitar devagar quando houverem crianças brincando na via de trânsito se o motorista
buzinar para chamar a atenção delas.
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Kodomo ga douro de asondeiru no o mikaketa toki wa, keionki o narashite keikoku sureba, jokou shinaide

tsuukou suru koto ga dekiru.

?��U./Z�	Z������N�)�"#�����:�
�� ;G#OE�L�Z
��?�

HE �?)UZ��<

�P���

��PodePse transitar com ciclomotor numa ciclovia quando não houver bicicleta transitando.
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Jitenshadou wa, jitensha ga tsuukou shite inai toki ni kagiri, gendouki tsuki jitensha mo tsuukou suru koto ga dekiru.
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��Quando for fazer uma ultrapassagem, devePse seguir para o lado direito da via sinalizando para a
direita com o sinal de seta, e depois devePse verificar a segurança traseira.
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Oikoshi o suru toki wa, mazu migi ni yorinagara migigawa no houkou shijiki o dashi, tsugi ni kouhou no anzen o tashikameru

no ga yoi.
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� � � 	Handobukku no pe-ji o sanshou
Karimen mondai
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Explicação
Kaisetsu
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� É importante que se dirija levando em consideração os outros.
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Jibun hon�i de naku, aite ni taisuru omoiyari no kimochi o motte unten suru koto ga taisetsu de aru.
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� Para a proteção do pedestre, deve0se transitar mantendo uma distância de segurança em relação ao pedestre ou transitar devagar.
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Hokousha hogo no tame, anzen na kankaku o akeruka, jokou shinakereba naranai.
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� Ultrapassagens duplas são perigosas e, por isso, proibidas.
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Nijuu oikoshi ni nari, kiken nanode kinshi sareteiru.
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� Esta é uma placa de advertência que avisa a existência de pista irregular.
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	 Romen outotsu ari 
 no chuui o unagasu keikai hyoushiki de aru.
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� Os veículos que vão convergir à direita não devem obstruir o trânsito de veículos que seguem reto ou que desejam convergir à esquerda.
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Usetsu suru kuruma wa, chokushinsha ya sasetsusha no shinkou o samatagetewa naranai.
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� É a posição ideal para se manejar corretamente.
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Seikaku na sousa o suru tame no tadashii unten shisei de aru.
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 Não se deve buzinar, deve0se parar ou transitar devagar, protegendo as crianças.
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Keionki wa narasa naide, ichiji teishi ka jokou shite, kodomo o hogo shinakereba naranai.
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� É proibido transitar com ciclomotor nas ciclovias mesmo quando não houver bicicleta transitando.
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Jitensha ga inakutemo, gendouki tsuki jitensha wa jitenshadou o tsuukou suru koto wa dekinai.
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� Deve0se verificar a segurança ao redor, dar sinal de seta e verificar a segurança novamente antes de fazer a mudança de direção.
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Shuui no anzen o kakunin shite kara aizu o dashi, sarani anzen o kakunin shite kara shinro o kaeru.
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�� Mesmo que a visibilidade seja boa, deve0se parar uma vez e transitar só depois de verificada a segurança.
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Mitooshi ga yokutemo, kanarazu ichiji teishi shi, anzen o kakunin shite tsuuka shinakereba naranai.
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Karimen mondai Kaitou � Kaisetsu
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Explicação
Kaisetsu
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� É importante levar em consideração os outros nas vias de trânsito, pois são lugares onde todos transitam.
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Douro wa minna ga tsuukou suru tokoro nanode, aite no tachiba o sonchou suru koto ga taisetsu de aru.
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� Entender as características do veículo um do outro ajuda a prevenir acidentes.
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Otagai no kuruma no tokusei o rikai suru koto ni yotte, kiken o kaihi suru koto ga dekiru.
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� Isto significa dirigir com a capacidade visual debilitada, o que é perigoso. Deve=se acender os faróis com antecedência.
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Shiryoku ga teika shita joutai de unten suru koto ni nari, kiken nanode hayameni raito o tentou suru.
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� Deve=se evitar o cruzamento e parar do lado esquerdo da via de trânsito, dando passagem para o veículo de emergência.
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Kousaten o sake, douro no hidarigawa ni yotte ichiji teishi shi, kinkyuu jidousha ni shinro o yuzuru.
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� Deve=se usar capacetes com selos que mostrem que foram feitos levando em consideração a segurança.
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Anzensei o kangaete tsukurareta ma	ku no tsuita joushayou herumetto o shiyou suru.
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 Quando não houver uma zona de segurança, deve=se parar antes do local e, quando houver uma zona de segurança, deve=se

Questões para carteira de habilitação RespostasÙExplicações� PRM���
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Honmen mondai Kaitou � Kaisetsu
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��Pedestres e motoristas devem agir levando em consideração os outros nas horas de decisão com
relação ao trânsito.
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Hokousha ya untensha wa, jissai no koutsuu no ba ni oite, jibun hon-i de naku, aite ni taisuru omoiyari no kimochi o

motte handan shi, koudou suru koto ga taisetsu de aru.
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��Os motoristas de veículos de 2 e 4 rodas devem entender as características do veículo um do outro
e agir sempre fazendo concessões mútuas e pensando nos outros.
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Nirinsha ya yonrinsha no untensha wa, otagai no sharyou no tokusei o rikai shi, otagai ni yuzuriai, omoiyari no kimochi

o motte koudou suru.
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��Como ocorrem muitos acidentes durante o final da tarde, deveVse acender os faróis frontais depois
que a vista se acostumar com a escuridão.
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Hakuboji wa koutsuu jiko ga ooi node, zenshoutou wa me ga kurasa ni narete kara tentou suruto yoi.
[\]�#$^_@`�"+�abc�d@e�&fg�HZhc12?F�C

�Piij�

�Pkl�

��Um pouco antes de entrar no cruzamento percebi que um veículo de emergência se aproximava.
Não entrei no cruzamento e parei do lado esquerdo da via de trânsito.
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Kousaten no temae de kinkyuu jidousha ga chikazuite kita no o mitometa node, kousaten ni hairu no o sake hidarigawa ni yotte

teishi shita.
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��É recomendável usar capacetes para veículos de 2 rodas com os selos S ou JIS, que levam em
consideração a segurança.
& 4
�	 �G��	F� � 2 Y  ? �
X
;� H
@ n1 m � - � 1 m � - �H

Nirinsha no joushayou herumetto wa, anzensei o kangaeta, S ma�ku ka JIS ma�ku no tsuita mono o tsukauto yoi.
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	�Quando houver pessoa embarcando ou desembarcando de bondes, havendo ou não uma zona de
segurança, deveVse parar o veículo e esperar que todos tenham completado o embarque, desembarque
ou travessia da via.
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Romen densha ni noriori suru hito ga iru toki wa, anzen chitai no umu ni kankei naku, noriori suru hito ya douro o oudan

suru hito ga inakunaru made teishi shite inakereba naranai.
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�Quando o veículo quebrar, etc., em uma rodovia expressa e for estacionar em um acostamento ou
faixa marginal que tenha espaço suficiente, não é necessário usar o triângulo indicador de parada.
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Kousoku douro de koshou nado no tame, juubun na haba no aru rokata ya rosokutai ni chuusha suru toki wa, teishi hyoujiban wa

okanakutemo yoi.
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�� Só é permitido estacionar nos lugares com esta placa se sobrar um espaço
de pelo menos 6 metros do lado direito do veículo.
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Kono hyoushiki ga aru tokoro de chuusha suru toki wa, kuruma no migigawa ni roku me�toru ijou no

yochi ga nakereba chuusha dekinai koto o shimeshiteiru.
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���Está chovendo e você está dirigindo
a uma velocidade de 40 km/h.
Nesta circunstância, a que fatores
deve�se estar atento?
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Ame no hi, 40 km/h de shinkou

shiteimasu. Kono baai, donoyouna

koto ni chuui shite unten shimasuka �
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��A criança do lado direito poderá avançar para o meio da via para evitar a poça de água. Deve�se portanto,
acelerar e seguir adiante o mais rápido possível.
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Migigawa no kodomo ga mizutamari o sakeru tame, douro no chuuou ni detekuru kamoshirenai node, sono mae ni kasoku shite tsuuka suru.
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��O ciclista deve ter percebido a aproximação do seu veículo pelo espelho retrovisor. Deve�se portanto, passar
próximo à bicicleta, mas mantendo uma distância segura das crianças.
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Jitensha wa, bakku mira- de jibun no sekkin ni kizuiteiru to omowareru node, kodomo to no kankaku o juubun ni tamochi,

jitensha no sugu yoko o tsuuka suru.
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��Como não existe espaço suficiente para passar entre a bicicleta e as crianças, deve�se passar pelas crianças
primeiro e só então passar pela bicicleta.
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Kodomo to jitensha to no aida ni juubun na kankaku ga nai node, kodomo no yoko o toorisugite kara jitensha o oinuku.
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���Você está dirigindo a uma velocidade
de 30 km/h. Nesta circunstância, a
que fatores deve�se estar atento?

����

30 km/h de shinkou shiteimasu.

Kono baai, donoyouna koto ni

chuui shite unten shimasuka �
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