
 

 

Sobre o Processo de Habilitação 

 

Uma vez aprovado nos Exames Médico e Psicológico, o 

passo seguinte para a obtenção da CNH (Carteira Nacional de 

Habilitação) é frequentar o Curso Teórico (Legislação), obrigatório, de 

45 aulas de 50 minutos cada, ministrado pelo CFC Boston, sobre 

aspectos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Para quem preiteia as 

categorias de habilitação ‘A’ ou ‘B’, esta carga horária é dividida em 5 

(cinco) matérias, que deveram ter seu número de aulas realizadas. 

Estas matérias e o número de aulas são: 

 

o Legislação de Trânsito: 18 aulas; 

o Direção Defensiva: 16 aulas; 

o Noções de Primeiros Socorros: 4 aulas; 

o Noções de Proteção e Respeito ao Meio Ambiente e Convívio 

Social no Trânsito: 4 aulas; 

o Noções Sobre o Funcionamento do Veículo de duas ou mais 

rodas: 3 aulas. 

 

Após cumprir as 45 aulas e com a solicitação do aluno, o 

CFC Boston marcará o Exame de Teórico-Técnico. 

Se for reprovado, será possível marcar novo exame, mas a 

data de realização do novo exame terá que respeitar o prazo de 15 

dias entre as datas de realização da prova (Resolução 164 do 

CONTRAN). 

Se o candidato for aprovado, deverá obter a Licença de 

Aprendizagem para fazer o curso prático de direção veicular de 25 

aulas, no mínimo, sendo 5 no simulador, para quem almeja a categoria 

de habilitação B, e 20 aulas, no mínimo, para a categoria A (Resolução 

493 do CONTRAN). 

As aulas mínimas obrigatórias dos cursos, teórico e de 

direção veicular, serão confirmadas através do Sistema Biométrico, que 

consiste na coleta da impressão digital antes e depois de cada aula. 

 

Orientação sobre o Curso Teórico-técnico 

 

As aulas serão iniciadas nos horários previstos. Chegue com 

10 minutos de antecedência. 

Tempo de tolerância: De segunda à sexta-feira, o tempo de 

tolerância, para início das aulas, é de 10 minutos, exceto no horário 

das 19h, que possui o tempo de tolerância de 5 minutos, podendo ser 

estendido por até 5 minutos, caso tenha prévia solicitação do aluno 

(solicitação poderá ser por qualquer meio de comunicação, por 

exemplo, telefone). Aos sábados, o tempo de tolerância para início das 

aulas é de 5 minutos. 

É dever de o aluno solicitar o registro no Sistema Biométrico, 

no início e no fim de cada aula. Por isto deverá ficar atento! Fique 

próximo ao local onde ocorre o registro no Sistema Biométrico no 

horário de abertura e fechamento das aulas. Não incluímos o aluno 

após a aula iniciada. 

Nas sextas-feiras não há aulas as 19h. 

Não pode se evadir do CFC após ter sido registrado no 

Sistema Biométrico. Caso ocorra, o aluno não terá a aula validada. 

Não é permitida a permanência do aluno fora da sala de 

aula durante o período que estiver sendo ministras as aulas do 

Curso Teórico. Caso ocorra, o aluno não terá sua aula validada. 

Mantenha o celular no silencioso durante a aula. Só 

atenda se for necessário, mas respeitando os seguintes 

procedimentos: Quando tocar, peça licença ao instrutor e aos colegas 

de turma e saia da sala silenciosamente para fazer o atendimento. 

Caso seja necessário, atenda o celular, mas peça a pessoa do outro 

lado da linha para aguardar, para que você saia da sala para continuar 

a conversa. 

É proibido filmar ou fotografar, sem autorização. Direito 

de imagem consagrado e protegido pela Constituição Federal da 

República de 1988 e pelo Código Civil de 2002 como um direito de 

personalidade autônimo. Trata-se de projeção de personalidade física 

da pessoa, incluindo os traços fisionômicos, o corpo, atitudes, gestos, 

sorrisos, indumentários, etc. 

Nunca use qualquer equipamento do CFC sem 

autorização (computadores, automóveis, motos, canetas, apostilas, 

simulador de veículo, TV, DVDs, aparelho de DVD, etc.). 

 

Horários e Programação das Aulas 

 

Acompanhe os horários pelo site do CFC Boston: 

www.cfcbostonbh.com.br. Basta localizar no site a guia “Área do 

Aluno” e depois clicar no botão “Acessar o Quadro de Horários”. 

Nas sextas-feiras, aos sábados e na quinta semana do 

mês as matérias serão definidas de acordo com a necessidade 

dos alunos. Assim sendo, será decidida pelos próprios, no momento 

da marcação. Em caso de impasse, a preferência será do aluno que 

estiver mais próximo de completar a quantidade necessária de aulas 

para o encerramento do curso. Caso ocorra empate, será desempatado 

por sorteio. Havendo aluno que só tem disponibilidade de assistir aulas 

aos sábados, então estas terão que atendê-lo, dando-lhe preferência 

sobre os demais, inclusive os que estão fechando. 

Alteração de aulas pré-estabelecidas (segundas às quintas-

feiras) e a decisão das aulas registradas nas sextas-feiras, sábados e 

quinta semana do mês acontecem até a tolerância de 5 minutos do 

horário da aula, por isso, quando desejar participar deste rito, fique 

atento. Sua presença física no local é indispensável. 

Encontra-se na sua apostilha, uma ficha para controle das 

aulas registradas por você. Esta ficha é para que possa manter 

controle das aulas que devem ser assistidas obrigatoriamente. Pois, de 

acordo com a Resolução 164 do CONTRAN, só poderá fazer o Exame 

Teórico-Técnico após concluir o número de aulas mínimo de cada 

matéria. As aulas válidas são as registradas no Sistema 

Biométrico, e não as anotações dos alunos. 

 

Exame de Teórico 

 

Apresente-se com 30 minutos de antecedência. 

Levar caneta azul ou preta. 

Levar documento de identidade original, atualizada e em 

excelentes condições de conservação. Recomendamos que já no início 

do Curso de Legislação apresente o documento na recepção do CFC 

Boston, para que seja avaliado quanto a aceitação pelo DETRAN. 

Levar a guia de marcação do exame. 

Não é permitido o uso de bermuda, calção ou camiseta 

durante o exame. 

O candidato ausente terá que pagar nova taxa para remarcar 

o exame, pois o DETRAN não restitui o valor já pago. 

 

Outras Orientações 

 

Anote o número do seu CPF na apostila, pois a sua 

inclusão na aula só ocorrerá com o número desse documento. 

É necessário que você traga lápis ou caneta, borracha e 

caderno (uma caderneta de 50 folhas é o bastante), para fazer 

anotações durante o Curso Teórico-Técnico, pois não emprestamos 

material. 

Tome nota da data de sua inscrição inicial e dos exames 

médico e psicotécnico, pois se fazem necessário para que você saiba 

o tempo limite para se habilitar e seus vencimentos. 

Nas sextas-feiras, têm simulado do Exame Teórico-

Técnico em todos os horários de aula. O registro do Sistema 

Biométrico ocorrerá normalmente. Estes simulados têm como objetivo 

avaliar o desempenho e o desenvolvimento do aluno, prepará-lo para o 

exame, manter o conhecimento adquirido, fornecer novos 

conhecimentos, desenvolver a leitura, interpretação e compreensão de 

texto, trabalhar o tempo de resolução das questões, desenvolver o 

raciocínio lógico e adaptar ao sistema eletrônico de provas no Detran. 

Cabe ao aluno avisar a recepção do CFC sobre o término 

das 45 aulas obrigatórias para emissão do Certificado Digital. Pois só 

assim o Detran reconhecerá a conclusão do Curso de Legislação.


