
Comprovante de 
identidade e data de nascimento:

• Um documento da Lista A e Um docu-
mento da Lista B.

*Ao menos um documento precisa cont-
er uma foto, e ao menos um documento 
precisa conter a data de nascimento.

*Os documentos estrangeiros precisam 
ter uma tradução autenticada para o 
inglês.

Lista A:

• Passaporte 
estrangeiro não 
vencido.

• Documento 
consular de 
identificação não 
vencido.

Comprovante de 
residência em 

Massachusetts:
* Maiores informações sobre 

comprovante de residência em 
Massachusetts.

Um documento da lista abaixo que comprove que você mora em Massachusetts:
• Um documento emitido pelo Registro de Veículos Automotores (RMV, pela sigla em inglês) de Mas-

sachusetts.
• Carta de órgão estadual/federal/municipal.
• Conta de serviços de consumo, extrato de cartão de crédito, extrato médico/hospitalar ou conta de 

celular.
• Aluguel/hipoteca atual ou contrato similar de aluguel.
• Documentos relacionados a finanças, incluindo contracheque, salário via W-2 e informações fiscais.
• Documentos emitidos pela escola, incluindo carta da escola, histórico escolar, comprovante de 

matrícula.
• Seguro de carro, seguro de locatário ou apólice de seguro de proprietário do ano atual.

Lembre-se – você não pode fazer uma solicitação sob a nova lei antes de julho de 2023!
Inicie sua inscrição on-line e marque a prova para obter uma licença de aprendizagem de Classe D pelo seu centro de serviços 
local do RMV. Há uma taxa de inscrição de $30 dólares.

• A prova está disponível em 34 idiomas. Para passar, você precisa terminar em 25 minutos e acertar pelo menos 18 respostas 
de um total de 25.

• A prova para obter a licença de aprendizagem avalia sua compreensão das leis de veículos motorizados em Massachusetts e 
práticas de direção segura. A licença de aprendizagem lhe dá permissão para dirigir enquanto você treina suas habilidades de 
direção e se prepara para a prova prática.

• Depois de obter a licença de aprendizagem, você deve fazer e passar na prova prática para obter sua carteira de habilitação. 
Se você for menor de 18 anos, deverá atender a todos os requisitos de condutor júnior.

A Lei de Mobilidade Profissional e Familiar agora é oficialmente lei em Massachusetts e entrará em vigor em 
julho de 2023.  A partir de julho de 2023, os moradores de Massachusetts poderão solicitar uma carteira de 

habilitação padrão, independentemente do status de imigração. Enquanto espera a lei entrar em vigor, você pode se preparar 
conhecendo o processo e obtendo os documentos necessários.

Como obter uma Carteira de Habilitação de Massachusetts para Imigrantes

Quais documentos eu preciso providenciar?

Como solicito uma Carteira de Habilitação Padrão em Massachusetts?

Quais são os pré-requisitos para uma Carteira de Habilitação Padrão em Massachusetts?

Lista B:

• Carteira de habilitação válida e não vencida de qualquer esta-
do ou território dos Estados Unidos;

• Original ou cópia autenticada da certidão de nascimento 
estrangeira;

• Carteira de identidade estrangeira, válida e não vencida;

• Carteira de habilitação estrangeira, válida e não-vencida; ou

• Certidão de casamento ou certidão de divórcio emitida por 
qualquer estado ou território dos Estados Unidos.

Providenciar documentos que com-
provem sua identidade e residência 

em Massachusetts.

Passar na prova 
escrita de licença de 

aprendizagem.

Passar na prova prática.

Baixe e estude o manual do motorista de Classe D e estude para a prova da licença de aprendizagemOutros recursos 

Ter ao menos 
16 anos de idade. 

16+

Carta de Negação da Segu-
ridade Social ou Número de 

Seguridade Social

Se tiver um número de Seguridade Social real, forneça-o. Se não tiver um núme-
ro de Seguridade Social, deve obter uma “Carta de Negação” da Administração da 
Seguridade Social. A data da carta deve ter menos de 60 dias quando solicitar a sua 
licença.
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https://docs.google.com/document/d/1_IIDn-HXYqRDQwCsouC0jQv16rAhYToucxiOTfBOGKo/edit
https://docs.google.com/document/d/1_IIDn-HXYqRDQwCsouC0jQv16rAhYToucxiOTfBOGKo/edit
https://atlas-myrmv.massdot.state.ma.us/myrmv/_/#1
https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-registry-of-motor-vehicles/locations
https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-registry-of-motor-vehicles/locations
https://www.mass.gov/info-details/junior-operator-license-jol-requirements
https://www.mass.gov/lists/drivers-manuals
https://atlas-myrmv.massdot.state.ma.us/myrmv/_/

