
 

Dramatização 2 – 1 agente, 1 policial e 1 condutor 

Condutor é abordado por agente de trânsito após se envolver em auto lesão. Logo após, 

chega no local do acidente viatura da polícia militar para apoio. Assinale a alternativa que 

corresponde a atitude correta do agente ou do policial em relação à conduta do motorista 

abordado. 

A) Feito o teste do etilômetro, o valor aferido é 0,15 mg/L. O agente libera o condutor 

após informação que ele havia tomado 5 copos de garapa minutos antes.  

B) Condutor embriagado, diz ao policial militar “você é um merda!”. Policial dá voz de 

prisão, mas libera após condutor explicar que falou isso foi para o agente de trânsito 

que estava próximo. 

C) Condutor visivelmente embriagado, na hora de fazer o teste, trata etilômetro como se 

fosse uma garrafa de cachaça. Agente libera condutor, pois não causou mal a ninguém, 

só a ele mesmo. 

D) Condutor apresenta sinais claros de embriaguez, recusa a fazer o teste do etilômetro e 

então é encaminhado à DP para autuação em flagrante. 
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