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Introdução
A CNH se tornou, para a maioria das pessoas, um documento indispensável nos dias atuais.
Tornar-se habilitado nem sempre é uma tarefa fácil, pois o número de candidatos reprovados
no exame prático é sempre muito elevado.

Objetivo
Apresentar os fatores que mais influenciam na reprovação do candidato à CNH

Materiais e Métodos
Foi utilizada uma pesquisa elaborada em 2013 pelo Detran/RJ, com a finalidade de apurar
dados estatísticos sobre os fatores que mais influenciam na reprovação, e índices que
demonstram a evolução nos totais de aprovação após a aplicação de diversas ações que
visam aprimorar os serviços dos CFCs.

Resultado e Discussão
A pesquisa apontou o excesso de nervosismo como o fator de maior influência na reprovação,
a carga horária nos treinos práticos e a má preparação do candidato nas aulas de direção.

Conclusão
Após a pesquisa, verificamos a necessidade da substituição dos métodos pedagógicos
tradicionais fundamentados no “adestramento” do aluno para a prova prática em prol de
metodologias que tornem a aprendizagem mais significativa. No entanto, para que isso ocorra,
é fundamental a mudança da mentalidade dos educadores de trânsito, que devem procurar
aplicar métodos mais eficazes e priorizar sua atualização profissional.
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