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Disposições preliminares 

Vias e Velocidades 

 

01. O Código de Trânsito Brasileiro define trânsito como sendo: 

a) o conhecimento dos direitos e deveres que devem ser cumpridos e exercidos para que a vida 

em sociedade seja possível por meio da utilização das vias por pessoas, veículos e animais. 

b) a movimentação de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. 

c) a movimentação de veículos, pessoas e animais de forma segura a todos os usuários das vias, 

alertando o motorista sobre situações de perigo que possam colocar em risco sua integridade 

física e a dos demais usuários da via. 

d) a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou 

não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. 

 

 

02. Atente à seguinte proposição: “Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de 

Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos 

causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de 

programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro”. 

Considerando a proposição acima, é correto afirmar que 

a) é falsa, pois a responsabilidade referida é subjetiva, necessitando da comprovação de culpa. 

b) é verdadeira, pois a responsabilidade referida é subjetiva, não necessitando da comprovação 

de culpa. 

c) é falsa, pois a responsabilidade referida é objetiva, necessitando da comprovação de culpa. 

d) é verdadeira, pois a responsabilidade referida é objetiva, não necessitando da comprovação 

de culpa. 

 

Comentários: Gabarito letra D. 

Literalidade! Agora ficou bem fácil. Não esqueçam que a utilização é por: “pessoas, veículos 

e animais, isolados ou em grupos”. É importante, também, não confundirem os conceitos de 

parada e estacionamento. 

Se a banca colocar tempo será estacionamento. Como assim professor? Normalmente 

gostam de mencionar que “o motorista estava 5 min, 10 min, etc...esperando alguém”. Isso 

caracteriza estacionamento, mesmo que ele esteja dentro do veículo. Ok? 
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Normas Gerais de circulação e conduta 

Condução de Veículos por Motoristas Profissionais 

 

13. O espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de 

veículos, ou à circulação de pedestres, tais como calçada, parques, áreas de lazer, calçadões, é 

denominado, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, de: 

(A) Passeio público. 

(B) Refúgio. 

(C) Via local. 

(D) Faixa de domínio. 

(E) Logradouro público. 

 

 

14. O trânsito de veículos, sobre as calçadas, é autorizado 

(A) somente para viatura policial e em serviço de urgência. 

(B) para que se adentre ou saia dos imóveis. 

(C) somente se houver sinalização indicativa. 

Comentários: Gabarito letra B  

Vejamos: 

“a) nas rodovias de pista dupla: 

1) 110 km/h, para automóveis, camionetas e motocicletas 

2) 90 km/h, os demais veículos 

b) nas rodovias de pista simples: 

1) 100 km/h, para automóveis, camionetas e motocicletas 

2) 90 km/h, os demais veículos 

c) estradas (60 km/h).” 

Comentários: Gabarito letra E 

 Pura literalidade! 
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Sistema nacional de Trânsito. 

Pedestre e Condutores de Veículos não motorizados. 

Cidadão. Educação para o Trânsito. 

 

33. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de 

planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, 

formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema 

viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de 

penalidades. NÃO compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades: 

A) Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios; e a Polícia Rodoviária Federal. 

B) O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo 

normativo e consultivo; os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito 

do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores; e a Polícia 

Federal. 

C) A Polícia Rodoviária Federal; as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e as Juntas 

Administrativas de Recursos de Infrações -JARI. 

D) O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo 

normativo e consultivo; os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito 

do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores. 

E) A Polícia Rodoviária Federal; as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; as Juntas 

Administrativas de Recursos de Infrações -JARI; os órgãos e entidades executivos de trânsito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e os órgãos e entidades executivos 

rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

Item D: errado. Esta situação não está contemplada com o uso da buzina, de acordo com o 

art. 41. 

Item E: errado. Viagem. Os casos são estabelecidos pelo artigo visto. 

Comentários: Gabarito letra B 

Questão extremamente extensa, que pede a opção em que temos um órgão que NÃO 

compõe o SNT. Se lermos com atenção, veremos que aparece a expressão “Polícia Federal” 

no item B, que é o gabarito. À essa altura do campeonato, já devemos ter na ponta da língua 

os órgãos que compõem o SNT. 
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Sinalização de Trânsito 

 

49.  De acordo com o artigo 89 do Código Brasileiro de Trânsito, a sinalização de trânsito terá a 

seguinte ordem de prevalência: 

a) indicações do semáforo, indicações dos sinais, ordens do agente de trânsito e demais 

normas de circulação e outros sinais. 

b) ordens do agente de trânsito, indicações dos sinais, indicações do semáforo e demais 

normas de trânsito. 

c) ordens do agente de trânsito, indicações do semáforo, indicações dos sinais e demais 

normas de trânsito. 

d) indicações dos sinais, indicações do semáforo, ordens do agente de trânsito e demais 

normas de trânsito. 

e) ordens do agente de trânsito, indicações do semáforo, demais normas de trânsito e 

indicações dos sinais. 

Art. 77-B. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de 

comunicação social, de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá, 

obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada. 

§ 2º O disposto no caput deste artigo aplica-se à propaganda de natureza comercial, 

veiculada por iniciativa do fabricante do produto, em qualquer das seguintes modalidades: 

I – rádio; 

II – televisão; 

III – jornal; 

IV – revista; 

V – outdoor. 

Assim, não existe internet, que entrou no lugar de outdoor. Mas temos certeza que alguém 

vai questionar: mas e a Folha de São Paulo? Pessoal, a Folha não é um jornal? E esta regra 

também não vale para os jornais? Então o item está correto. 

Comentários: Gabarito letra C  

Art. 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: 

as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais 

as indicações do semáforo sobre os demais sinais 

as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito 
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85. A circulação de veículo no território nacional, independentemente de sua origem, em 

trânsito entre o Brasil e os países com os quais exista acordo ou tratado internacional, reger-se-

á, exclusivamente, pelas disposições do CTB.  

Julgue certo ou errado.  

 

 

Registro de Veículos. Licenciamento. Condução de 

Escolares. Condução de Moto-Frete. Habilitação. 

 

86. A expedição de novo Certificado de Registro de Veículo é obrigatória quando 

(A) o proprietário do veículo considerá-la necessária. 

(B) tiverem transcorrido 10 dias a partir da compra do veículo. 

(C) o proprietário do veículo renovar sua Carteira Nacional de Habilitação. 

(D) for transferida a propriedade do veículo. 

(E) o proprietário emprestar seu veículo a outra pessoa. 

Item B: errado. É vedado o seu reaproveitamento. 

Art. 115. § 1º Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o 

acompanharão até a baixa do registro, sendo vedado seu reaproveitamento. 

Item C: correto. É o gabarito. Cópia do CTB: 

Art. 115. § 6º Os veículos de duas ou três rodas são dispensados da placa dianteira. 

Item D: errado. Vimos nos comentários da letra A que a placa será nas cores verde e amarela 

da Bandeira Nacional. 

Item E: errado. Isto é vedado: 

Art. 114. § 3º Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva 

de trânsito, fazer, ou ordenar que se faça, modificações da identificação de seu veículo. 

Comentários: A assertiva está ERRADA.  

Não só pelo CTB, mas também pelas convenções e acordos internacionais. Vejamos: 

Art. 118. A circulação de veículo no território nacional, independentemente de sua origem, 

em trânsito entre o Brasil e os países com os quais exista acordo ou tratado internacional, 

reger-se-á pelas disposições deste Código, pelas convenções e acordos internacionais 

ratificados. 
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99. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação. 

Considerando a Lei 9.503/97, marque a opção INCORRETA: 

(A) Categoria A - condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro 

lateral; 

(B) Categoria B - condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso 

bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito 

lugares, excluído o do motorista; 

(C) Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso 

bruto total exceda a três mil e quinhentos e trinta e seis quilogramas; 

(D) Categoria D - condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja 

lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista; 

(E) Categoria E - condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas 

categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha 

6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) 

lugares. 

 

 

Penalidades. Medidas Administrativas. 

Processo Administrativo 

 

100. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração. A 

autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB) e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a 

penalidade cabível. Sobre a autuação, o julgamento e as penalidades, assinale a afirmativa 

correta. 

V - Categoria E - condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre 

nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou 

articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação 

exceda a 8 (oito) lugares. 

Comentários: Gabarito letra C  

Não é três mil e quinhentos e trinta e seis quilogramas e sim três mil e quinhentos, ok? 

Vejamos: 

Art. 143, III - Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, 

cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas; 
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A sequência está correta em 

a) V, F, V, V. 

b) V, F, F, V. 

c) V, F, V, F. 

d) F, V, F, V. 

 

 

Infrações de Trânsito 
 

114. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que deixar de reduzir a velocidade do 

veículo de forma compatível com a segurança do trânsito, nos locais onde o trânsito esteja 

sendo controlado pelo agente da autoridade de trânsito, mediante sinais sonoros ou gestos, 

estará cometendo uma infração 

(A) média, passível de multa. 

(B) gravíssima, passível de multa. 

(C) gravíssima, passível de multa e apreensão do veículo. 

(D) grave, passível de multa. 

(E) grave, passível de multa e de suspensão do direito de dirigir. 

 

 

Comentários: Gabarito letra A 

O erro é que não existe advertência verbal, mas sim por escrito. 

Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código 

e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes 

penalidades: 

I - advertência por escrito; 

II - multa; 

III - suspensão do direito de dirigir; 

IV - apreensão do veículo; (Revogado pela Lei nº 13.281, de 2016) 

V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação; 

VI - cassação da Permissão para Dirigir; 

VII - frequência obrigatória em curso de reciclagem 
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Crimes de Trânsito 

 

133. Nos crimes de trânsito previstos na Lei nº 9.503/1997, 

a) se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, o juiz não poderá aplicar a 

penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. 

b) em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da 

ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, ainda que de ofício, decretar, em decisão 

motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a 

proibição de sua obtenção. 

c) a penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial em 

favor da vítima, ou seus sucessores, sempre que houver qualquer tipo de prejuízo resultante do 

crime. 

d) a prática do delito em faixa de pedestres é causa de aumento dos delitos de homicídio culposo 

e lesão corporal culposa, e não pode ser aplicada como agravante dos demais delitos. 

e) a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor tem a mesma duração da pena de prisão prevista para o delito. 

 

 

134. Considerando as disposições gerais relativas aos crimes de trânsito previstos no CTB, 

assinale a afirmação verdadeira. 

a) Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores aplicam-se as normas gerais do 

Código Penal e do Código de Processo Penal, ainda que o CTB preveja de modo diverso. 

condutor: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização. 

Comentários: Gabarito letra B 

Trata-se do art. 294 do CTB, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo 

necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de 

ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da 

autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da 

habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. 
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Disposições preliminares 

Vias e Velocidades 

 

01. O Código de Trânsito Brasileiro define trânsito como sendo: 

a) o conhecimento dos direitos e deveres que devem ser cumpridos e exercidos para que a vida 

em sociedade seja possível por meio da utilização das vias por pessoas, veículos e animais. 

b) a movimentação de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. 

c) a movimentação de veículos, pessoas e animais de forma segura a todos os usuários das vias, 

alertando o motorista sobre situações de perigo que possam colocar em risco sua integridade 

física e a dos demais usuários da via. 

d) a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou 

não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. 

 

02. Atente à seguinte proposição: “Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de 

Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos 

causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de 

programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro”. 

Considerando a proposição acima, é correto afirmar que 

a) é falsa, pois a responsabilidade referida é subjetiva, necessitando da comprovação de culpa. 

b) é verdadeira, pois a responsabilidade referida é subjetiva, não necessitando da comprovação 

de culpa. 

c) é falsa, pois a responsabilidade referida é objetiva, necessitando da comprovação de culpa. 

d) é verdadeira, pois a responsabilidade referida é objetiva, não necessitando da comprovação 

de culpa. 

 

03. Quanto à responsabilidade civil dos órgãos e das entidades componentes do Sistema 

Nacional de Trânsito, no âmbito das respectivas competências, o Código de Trânsito Brasileiro 

acolhe a teoria da 

a) responsabilidade objetiva, desde que quites os débitos constantes do prontuário do condutor. 

b) responsabilidade subjetiva. 

c) responsabilidade subjetiva, desde que quites os débitos constantes do prontuário do veículo. 

d) irresponsabilidade. 

e) responsabilidade objetiva. 
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B) Os sinais sonoros (sinais de apito) limitam-se a três: um silvo breve (siga); dois silvos breves 

(pare) e um silvo longo (diminuir a marcha), os quais somente devem ser utilizados em conjunto 

com os gestos dos agentes da autoridade de trânsito. 

C) Os dispositivos auxiliares de sinalização incluem os dispositivos de uso temporário, que são 

elementos utilizados para melhorar a percepção do condutor quanto aos limites do espaço 

destinado ao rolamento e a sua separação em faixas de circulação. 

D) Os dispositivos auxiliares de sinalização incluem os dispositivos delimitadores, os quais 

incluem os dispositivos mostrados nas figuras abaixo: cone (figura I) e balizador (figura II). 

 

 

59. Observe a figura abaixo. 

 

Assinale a alternativa que apresenta o significado correto da placa ilustrada acima. 

A) Entroncamento oblíquo à direita. 

B) Junções sucessivas contrárias primeira à direita. 

C) Confluência à direita. 

D) Via lateral à direita. 

E) Pista sinuosa à direita. 

 

60. Observe a figura abaixo. 

 

Assinale a alternativa que apresenta o significado correto da placa ilustrada acima. 

A) Comprimento máximo permitido. 
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Engenharia de Tráfego, Operação, Fiscalização e 

Policiamento Ostensivo de Trânsito. Veículos. Veículos em 

Circulação internacional. 

 

74. Quando se tratar de obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação 

de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, essa obra ou evento não poderá 

ser iniciada sem autorização prévia 

A) do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. 

B) do Departamento Estadual de Trânsito. 

C) do conselho de moradores da região. 

D) da Consultoria Federal de Recursos. 

E) da Junta Administrativa de Recursos. 

 

75. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via 

quanto na calçada, que não possa ser retirado, deve ser imediatamente 

A) explodido. 

B) implodido. 

C) ignorado. 

D) sinalizado. 

E) camuflado. 

 

76. O artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre a classificação de veículos. Acerca 

desse tema, relacione a segunda coluna à primeira: 

1. Classificação quanto à tração. 

2. Classificação quanto à espécie. 

3. Classificação quanto à categoria. 

( ) Oficial, particular, de aluguel, de aprendizagem. 

( ) Automotor, elétrico, reboque, de tração animal. 

( ) De passageiros, de carga, de competição, de tração. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita, de cima para 

baixo. 

A) 1, 2 e 3. 

B) 3, 1 e 2. 
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(D) gravíssima - sete pontos, grave - cinco pontos, média - quatro pontos e leve - três pontos; 

(E) gravíssima - dez pontos, grave - oito pontos, média - seis pontos e leve - quatro pontos. 

 

123. A falta de combustível constitui uma infração de trânsito? Este comportamento causa 

transtorno no trânsito? 

 
 

A imagem acima mostra um veículo sendo abastecido depois de ter causado transtorno na via 

pública por falta de combustível. (Trânsito Brasil, Porto Velho, 26/07/2005). O CTB compreende 

que o condutor do veículo, neste caso, cometeu infração: 

(A) leve, sujeito à multa; 

(B) média, sujeito à multa; 

(C) média, estando sujeito à multa e remoção do veículo; 

(D) grave, sujeito à multa (três vezes); 

(E) grave, sujeito à multa e retenção do CNH. 

 

124. As vítimas mais frequentes de atropelamentos são as crianças, os idosos, os deficientes e 

os sob efeito de álcool. O condutor deve ter muito cuidado com estas pessoas. De acordo com 

o artigo 214 do CTB, deixar de dar preferência de passagem a portadores de deficiência física, 

crianças, idosos e gestantes constitui: 

(A) Infração leve; 

(B) Infração média e multa como penalidade; 

(C) Infração grave e suspensão de direito de dirigir como penalidade; 

(D) Infração gravíssima e multa como penalidade; 

(E) Infração gravíssima e recolhimento do documento de habilitação como medida 

administrativa; 
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