GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento Estadual de Trânsito
DETRAN/RO

À SEÇÃO DE ANÁLISE, ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE PROVAS-DETRAN/RO
Nome:____________________________________________Tel/Cel_____________________
CPF____________________ Endereço_____________________________________________
Bairro:______________________________ Cidade: __________________ CEP: ___________
Data ____/___/_____ CFC:_______________________

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Para ter acesso ao cartão de respostas corrigido pelo Banco de Dados/DETRAN-RO, o
candidato deverá acessar o site DETRAN/RO (www.detran.ro.gov.br), na aba HABILITAÇÃO,
informar CPF e sua Data de Nascimento.
De posse dessas informações, o candidato poderá contestar o resultado, dentro do prazo de
05 (cinco) dias da divulgação oficial do resultado no referido site, ou detrannet, preenchendo
os quatro campos do formulário inerente ao recurso (anexo), ou seja:
1) Questão Contestada;
2) Resposta do candidato;
3) Base legal;
4) Argumentação;
Para contestar o resultado dos exames técnico-teóricos de direção veicular, o candidato
deverá preencher este documento, anexar cópia do caderno de questões e protocolizar na
Divisão de Protocolo Geral do DETRAN/RO – Rua Dr. José Adelino, nº 4477 – Costa e Silva,
CEP:
76.863-592,
Porto
Velho
RO;
ou nas Seções de Habilitação das CIRETRANS e/ou Postos Avançados do DETRAN-RO, para
encaminhamento ao Protocolo Geral que formalizará o processo e enviará à Seção de Análise
do Banco de Dados, que deverá se manifestar no prazo de 30 dias do recebimento oficial da
contestação.

ATENÇÃO:
O recurso só será apreciado quando, dentro do prazo legal, o candidato ou seu procurador
cumprir com os requisitos informados acima. Se houver novo agendamento de exame
durante o período de análise da(s) questão(ões) constestada(s), o recurso será indeferido e
arquivado.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento Estadual de Trânsito
DETRAN/RO

QUESTÕES CONTESTADAS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
1. Questão nº:
2. Resposta correta:
3. Base legal (Citar o dispositivo que fundamenta a alternativa considerada correta. Ex:
CTB, com os artigos específicos e incisos, se houver):

4. Argumentação (Discorrer objetivamente sobre o tema com base nos dispositivos
legais citados):

1. Questão nº:
2. Resposta correta:
3. Base legal (Citar o dispositivo que fundamenta a alternativa considerada correta. Ex:
CTB, com os artigos específicos e incisos, se houver):

4. Argumentação (Discorrer objetivamente sobre o tema com base nos dispositivos
legais citados):

1. Questão nº:
2. Resposta correta:
3. Base legal (Citar o dispositivo que fundamenta a alternativa considerada correta. Ex:
CTB, com os artigos específicos e incisos, se houver):

4. Argumentação (Discorrer objetivamente sobre o tema com base nos dispositivos
legais citados):

______________________________________________
Assinatura do Recorrente

