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Normas de Circulação e Conduta 

 

01. Segundo a Lei n° 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima permitida 

para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as 

condições de trânsito. Nas vias urbanas, onde não existir sinalização regulamentadora, a 

velocidade máxima será de: 

a) 60km/h, nas vias arteriais. 

b) 90km/h, nas vias de trânsito rápido. 

c) 60km/h, nas vias coletoras. 

d) 50km/h, nas vias locais. 

 

 

 

Comentário: Gabarito letra A 

Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, 

obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. 

Porém, nem todas as vias terrestres possuem a referida sinalização que o artigo cita. Nesses 

casos, para a determinação da velocidade máxima que deverá ser respeitada, importa saber 

se a via é urbana ou rural, conforme indicado no parágrafo primeiro do artigo em comento: 

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: 

I - nas vias urbanas: 

a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido: 

b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais; 

c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras; 

d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais; 

II - nas vias rurais: 

a) nas rodovias de pista dupla:         

1. 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas;           

2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos;   

b) nas rodovias de pista simples:         

1. 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas;     

2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos;           

c) nas estradas: 60 km/h (sessenta quilômetros por hora).    
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Da Condução de Veículos por Motoristas 

Profissionais 

 

42. Ao motorista profissional é vedado dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículo 

de transporte de passageiros, sendo observado os intervalos de: 

a) 40 minutos de descaso a cada 6 horas na condução; 

b) 20 minutos de descanso a cada 4 horas na condução; 

c) 1 hora de descanso a cada 6 horas na condução; 

d) 30 minutos de descanso a cada 4 horas na condução; 

e) 40 minutos de descanso a cada 4 horas na condução. 

 

 

O enunciado exigiu a marcação da alternativa INCORRETA, e, em conformidade com o artigo 

destacado, temos: Os usuários das vias terrestres devem: II - abster-se de obstruir o trânsito 

ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, 

ou nela criando qualquer outro obstáculo.   

Por sua vez, trouxe a alternativa que: Os usuários das vias terrestres devem procurar obstruir 

o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou 

substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo.   

PONTO CHAVE DA QUESTÃO - Verifica-se que o conteúdo acima está em desacordo com o 

art. 26, II, visto que os usuários das vias terrestres devem abster-se de obstruir o trânsito ou 

torná-lo perigoso, já a alternativa trouxe que os usuários deveriam procurar torná-lo 

perigoso, e isso está errado.  

Comentário: Gabarito letra D 

A questão busca conhecimentos sobre os intervalos observados por motorista profissional 

que devem ser seguidos após 5 horas e meia ininterruptas dirigindo veículo de transporte de 

passageiros. 

Para isso, podemos recorrer ao CTB ( Código de Trânsito Brasileiro), mais especificamente ao 

capítulo III-A , artigo 67-C , onde podemos ver sobre os tempos que esses profissionais podem 

ficar dirigindo e qual o intervalo a ser seguido por eles: 

"Art. 67-C. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) horas e meia 

ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte 

rodoviário de cargas.  
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66. Ao chegar a um cruzamento onde não exista semáforo, mas faixas de pedestres, você 

encontra uma senhora idosa querendo fazer a travessia. Como você deve proceder? 

a) Parar o veículo e facilitar a travessia. 

b) Diminuir a velocidade, buzinar e seguir em frente. 

c) Passa sem se importar, pois não há semáforo para pedestre no cruzamento. 

d) Diminuir a velocidade, desviar e seguir em frente. 

e) Ligar as luzes de emergência (pisca - alerta) e permite a travessia. 

 

 

Do Cidadão; Da Educação para o trânsito 

 

67. Todo cidadão tem o dever, sobre a sinalização de trânsito, de, EXCETO: 

a) Conhecer 

b) Proteger 

c) Respeitar 

Comentário: Gabarito letra A 

Onde houver sinalização semafórica, deverá se respeitar tal sinalização, na forma do art. 70 

do CTB. 

Art. 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse 

fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde 

deverão ser respeitadas as disposições deste Código.  

Comentário: Gabarito letra A 

A questão busca conhecimentos sobre como o condutor deve proceder quando tem um 

pedestre querendo realizar uma travessia em local que não existe semáforo, mas que existe 

faixa de pedestre. 

Para isso, podemos recorrer ao CTB (Código de Trânsito Brasileiro), artigo 70: 

" Art. 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para 

esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde 

deverão ser respeitadas as disposições deste Código." 

Sendo assim, podemos concluir que quando existir uma pessoa querendo atravessar a via, 

num local onde não existe sinalização semafórica, mas existe faixa de pedestre, ela terá 

preferência, ou seja, o veículo deverá parar e facilitar a travessia do pedestre.  
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Da Sinalização de Trânsito 
 

101. Assinale a alternativa que indica corretamente o significado da seguinte sinalização: 

 

a) Conserve-se à direita. 

b) Sentido direito obrigatório. 

c) Vire à direita. 

d) Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. 

 

 

102. A sinalização horizontal amarela simples contínua ou dupla contínua indica ao condutor: 

a) A proibição de ultrapassagem e deslocamentos laterais para ambos os lados, incluindo acesso 

aos imóveis/lotes lindeiros. 

b) A proibição de ultrapassagem para ambos os lados e a permissão de deslocamentos laterais. 

c) A proibição de ultrapassagem e os deslocamentos laterais para ambos os lados, exceto para 

acessar imóveis/lotes lindeiros. 

d) A proibição de deslocamentos laterais e a permissão de transposição de faixa para ambos os 

lados. 

e) A proibição de acesso aos lotes lindeiros e ultrapassagem. 

Comentário: Gabarito letra A 

A assertiva apresenta corretamente a placa apresentada no enunciado. Trata-se da 

sinalização de regulamentação R-23. 

Faz parte do grupo – normas especiais de circulação - Controle de faixas de tráfego 

Comentário: Gabarito letra C 

A proibição de ultrapassagem e os deslocamentos laterais para ambos os lados, exceto para 

acessar imóveis/lotes lindeiros. 

A sinalização horizontal foi aprovada pela Resolução do CONTRAN nº 236 de 11 de maio de 

2007. 
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Direção Defensiva 
 

137. Conduzindo veículos na cidade ou nas rodovias, o trânsito sempre apresenta riscos. Para 

tanto os condutores precisam estar aptos física e mentalmente e ter conhecimentos sobre 

direção Defensiva e Preventiva. A seguir assinale a alternativa INCORRETA sobre Direção 

Defensiva. 

a) Ao dirigir sob neblina, utilizar os faróis baixos — nunca os faróis altos, pois podem ofuscar 

ainda mais sua visão. 

b) Ao dirigir Sob neblina, utilizar os faróis altos — nunca os faróis baixos, pois podem ofuscar 

ainda mais sua visão. 

c) Manter o veículo sempre em boas condições de funcionamento, com a revisão em dia. 

d) Dirigir de forma defensiva é planejar suas ações no trânsito de forma a prevenir e evitar 

acidentes. 

 

 

138. Mortes e acidentes no trânsito são ocorrências comuns em todos os cantos do país. 

Situação que chama a atenção dos condutores para adotar uma postura mais consciente e 

responsável no trânsito. A maior parte dos acidentes é causada por falhas humanas. Assinale a 

alternativa INCORRETA sobre quais são e o significado dessas falhas. 

a) Negligência- deixa de fazer o que é sua obrigação. 

b) Inteligência – Mostra que sabe fazer. 

Comentário: Gabarito letra B 

Como a questão quer a incorreta, e a letra B é o oposto da letra A, o gabarito só poderia ser 

uma das duas. 

O recomendado é utilizar os faróis baixos sob neblina. O farol alto ofusca quando está aquela 

"fumaça" da neblina, piorando a visão. 

INCORRETA. 

B) Ao dirigir Sob neblina, utilizar os faróis altos — nunca os faróis baixos, pois podem ofuscar 

ainda mais sua visão. 

Ao dirigir sob neblina, utilizar os faróis baixos — nunca os faróis altos, pois podem ofuscar 

ainda mais sua visão. 

Manter o veículo sempre em boas condições de funcionamento, com a revisão em dia. 

Dirigir de forma defensiva é planejar suas ações no trânsito de forma a prevenir e evitar 

acidentes.  
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Primeiros socorros em acidentes de trânsito 

 

159. Em casos de acidente ou mal súbito, antes da chegada do médico, da ambulância ou de 

qualquer profissional qualificado da área de saúde, é preciso prestar os primeiros socorros, que 

têm por objetivo principal 

(A) conduzir a vítima, imediatamente, para o hospital mais próximo. 

(B) empregar, adequadamente, as técnicas de salvamento. 

(C) preservar a vida da vítima. 

(D) providenciar o socorro especializado para cada caso. 

(E) evitar o agravamento das lesões existentes. 

O CTB, em seu art. 259 atribui as seguintes pontuações para cada infração: 

Art. 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos: 

I - gravíssima - sete pontos; 

II - grave - cinco pontos; 

III - média - quatro pontos; 

IV - leve - três pontos. 

Comentário: Gabarito letra C 

A questão nos pede exatamente que escolhamos, dentre as opções de resposta, aquela que 

melhor representa um dos objetivos principais dos primeiros socorros. Comparemos, então, 

o que acabamos de estudar com os itens: 

Item A – Conduzir a vítima imediatamente para o hospital mais próximo pode ser uma atitude 

muito perigosa para a própria vítima. Lembre-se que o socorrista deve, dentre outros, 

orientar alguém a ligar para o serviço médico ou para o Corpo de Bombeiros, não alterar a 

posição do acidentado sem antes refletir e adotar a conduta mais adequada para aquela 

situação e proteger as vítimas dos curiosos, impedindo que tentem movê-la 

desnecessariamente. (Errado) 

Item B - Técnicas de salvamento como objetivo principal de primeiros socorros? Nem pensar! 

Releia novamente os objetivos e você não verá essa ação como uma das principais. (Errado) 

Item C – Opa! Não se esqueça do destaque que fizemos: os primeiros socorros constituem 

apenas um suporte básico de vida até a chegada do socorro profissional (caso seja 

necessário). Em outras palavras: o negócio é preservar o máximo a vida da vítima, mesmo 

que, para isso, você decida por não aplicar de imediato qualquer técnica de salvamento. 

(Certo) 
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Noções de cidadania e ética. 

 

173. Acerca da relação entre ética e moral, assinale a opção correta. 

a) A partir do estudo da ética, pode-se considerar uma visão utilitarista, em que a verdade de 

uma proposição consiste no fato de que ela é útil, tendo alguma espécie de êxito ou satisfação. 

b) A ética reflexiva se dedica exclusivamente à reflexão sobre os deveres das pessoas contidos 

nos códigos específicos dos grupos sociais. 

c) A ética é equivalente à moral porque ambos os preceitos investigam os princípios 

fundamentais do comportamento humano. 

d) A ética é temporal, enquanto a moral é permanente. 

e) A simples existência da moral significa a presença explícita de uma ética, entendida como 

filosofia moral, isto é, uma reflexão que discute, problematiza e interpreta o significado dos 

valores morais. 

 

Comentário: Gabarito letra C 

Item A - Você há de convir que, se existe uma suspeita de lesão da coluna, a primeira coisa 

que se deve fazer é não tentar locomover ou transportar a vítima. E se fizer, não deve agir 

sozinho, e sim com pessoal especializado, utilizando a técnica correta. (Errado) 

Item B - E se o local machucado for exatamente na região da coluna? Caro aluno, uma simples 

forcinha em um lugar errado na região da coluna poderá até deixar a vítima tetraplégica. O 

melhor mesmo é não mexer, chamar e aguardar o socorro especializado. (Errado) 

Item C – Pronto: foi exatamente o que acabei de explicar! (Certo) 

Item D - Vou repetir o que você já está cansado de saber: dar qualquer tipo de líquido a 

alguém acidentado ou com qualquer problema súbito de saúde pode valer a vida dessa 

pessoa. Não faça isso! (Errado) 

Item E - Movimentar a vítima em caso de suspeita de lesão de coluna sem ser profissional 

habilitado para isso é uma atitude terminantemente proibida. (Errado) 

Comentário: Gabarito letra A 

A alternativa A trata do utilitarismo, que é uma doutrina ética que encara a ação como forma 

de busca do bem estar. O utilitarismo tem fundamento em Aristóteles e na importância que 

ele dá à ação humana. Esta é a alternativa correta. 

A alterativa B trata de códigos de conduta e grupos sociais, e na realidade se refere à moral. 

A ética reflexiva, por outro lado, diz respeito ao julgamento interno e individual, à auto-

avaliação de cada pessoa acerca de sua própria conduta. 
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Normas de Circulação e Conduta 

 

01. Segundo a Lei n° 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima permitida 

para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as 

condições de trânsito. Nas vias urbanas, onde não existir sinalização regulamentadora, a 

velocidade máxima será de: 

a) 60km/h, nas vias arteriais. 

b) 90km/h, nas vias de trânsito rápido. 

c) 60km/h, nas vias coletoras. 

d) 50km/h, nas vias locais. 

 

02. João tem uma horta em sua residência e uma vez por semana atrela a carroça ao burro e 

segue pelas vias urbanas levando produtos hortifrúti para comercializar. De acordo com CTB 

(Código de Trânsito Brasileiro), João precisa obedecer a alguma norma prescrita em artigo? 

Assinale a alternativa CORRETA sobre a circulação de veículos de tração animal. 

a) Os veículos de tração animal serão conduzidos pela esquerda da pista, junto à guia da calçada 

(meio-fio) ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo 

seus condutores obedecer, no que couber às normas de circulação prevista no Código de 

Trânsito Brasileiro e às que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre 

a via. 

b) Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada 

(meio-fio) ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo 

seus condutores obedecer, no que couber às normas de circulação previstas no Código Trânsito 

Brasileiro e às que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. 

c) Os veículos de tração animal serão conduzidos no centro da via, devendo seus condutores 

obedecer, no que cabe às normas de circulação previstas no CTB. 

d) Para veículos de tração animal, o CTB não se manifesta, deixando para a Associação de 

moradores a normatização das regras de circulação. 

 

03. De acordo com o CTB, as Normas gerais de Circulação são várias. A maior parte delas exige 

do usuário o conhecimento da legislação específica e a disposição de se pautar por ela, dentre 

elas são citados os deveres do motorista. Assinale a alternativa que NÃO configura em dever do 

motorista. 

a) Ter pleno domínio de seu veículo a todo momento, dirigindo-o com atenção e cuidados 

indispensáveis à segurança do trânsito. 

b) Verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso 

obrigatório. 

c) Ter curso de transportes perigosos. 
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c) Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são 

as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não 

houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao 

deslocamento dos veículos de maior velocidade.   

d) O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para 

que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. 

 

 

Da Condução de Veículos por Motoristas 

Profissionais 

 

42. Ao motorista profissional é vedado dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículo 

de transporte de passageiros, sendo observado os intervalos de: 

a) 40 minutos de descaso a cada 6 horas na condução; 

b) 20 minutos de descanso a cada 4 horas na condução; 

c) 1 hora de descanso a cada 6 horas na condução; 

d) 30 minutos de descanso a cada 4 horas na condução; 

e) 40 minutos de descanso a cada 4 horas na condução. 

 

43. De acordo com o art. 67-C. do CTB é vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 

______________________ veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de 

transporte rodoviário de cargas.  

Complete a lacuna acima e assinale a alternativa CORRETA:  

a) 8 (oito) horas e meia ininterruptas. 

b) 7 (sete) horas e meia ininterruptas. 

c) 6 (seis) horas e meia ininterruptas. 

d) 5 (cinco) horas e meia ininterruptas.  

e) 4 (quatro) horas e meia ininterruptas. 

 

44. De acordo com o art. 67-C do Código de Trânsito Brasileiro, é vedado ao motorista 

profissional dirigir por mais de _____________ e meia ininterruptas veículos de transporte 

rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima.  

a) 5 (cinco) horas  
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104. Com relação ao significado da placa a seguir, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Caminhões mantenham-se a direita 

b) Furgões mantenham-se a direita 

c) Caminhões trafeguem pelo acostamento 

d) Veículos lentos usem faixa da direita 

e) Estacionamento para transporte de cargas 

 

105. A placa a seguir significa: 

 

a) Travessia de pedestre 

b) Área de treinamento de atletas 

c) Travessia de escolares 

d) Obras 

e) Passagem sinalizada de pedestres 

 

106. A placa a seguir significa: 

 

a) Peso máximo por eixo 

b) Comprimento máximo do veículo 

c) Largura limitada 

d) Altura limitada 

e) Estreitamento da via 
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c) Indica que o motorista encontrará adiante uma descida ou uma subida acentuada.  

d) Indica ao motorista que a área está sujeita a desmoronamentos. 

 

118. A placa de sinalização abaixo se enquadra na seguinte categoria: 

 

a) Placas educativas. 

b) Placas de regulamentação. 

c) Placas de advertência. 

d) Placas de serviços auxiliares. 

 

119. Os tipos de sinalização são bastante variados e dividem-se em 6 categorias, segundo o Art. 

87 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As placas de trânsitos se enquadram na seguinte 

categoria:  

a) Dispositivos luminosos. 

b) Dispositivos sonoros. 

c) Sinalização vertical. 

d) Gestos do agente de trânsito. 

 

120. A placa de sinalização de trânsito abaixo indica: 

 

a) Ponte estreita. 

b) Ponte móvel. 
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121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 
C D D A B A A B C B 

 

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

C C B B A A B B D A 
 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 
A A A E C D A C A B 
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C A A D C D C D C C 

 

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 
A C C C A B B C C D 
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