
Legislação de Trânsito

01.  Qual  a  idade  mínima  permitida  para  que  crianças  possam  ser  transportadas  no  banco 
dianteiro direito de um veículo de passageiros?
a) 7 anos.
b) 8 anos.
c) 9 anos.
d) 10 anos.
e) 12 anos.

02.  É permitido o uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nas áreas envidraçadas dos 
veículos em movimento?
a) Não.
b) Não, salvo nos veículos que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados.
c) Não, mesmo que as cortinas ou persianas sejam translúcidas.
d) Sim, desde que as cortinas ou persianas sejam translúcidas.
e) Sim, nos veículos de carga.

03. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da frase abaixo.
Dentre os diferentes requisitos exigidos para um condutor de veículo destinado ao transporte de 
escolares,  incluem-se  os  seguintes:  ter  idade  superior  a  ......  anos  e  ser  habilitado  na 
categoria.......
a) 18 - C
b) 18 – D
c) 18 – E
d) 21 – C
e) 21 – D 

04. A Carteira Nacional de Habilitação – CNH será conferida ao condutor no término de um ano, 
desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou 
não seja reincidente em infração média. Ocorrendo uma das situações descritas, o condutor é 
obrigado a
a) aguardar 15 dias para, então, solicitar a sua CNH.
b) aguardar um ano e realizar novamente as provas teórica e prática.
c) frequentar novamente as aulas práticas.
d) realizar novamente os exames teóricos, médico e psicotécnico.
e) reiniciar todo o processo de habilitação.

05. O Código de Trânsito Brasileiro atribui várias competências aos órgãos e entidades executivos 
de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição. Assinale a alternativa que expressa 
uma dessas competências.
a) A implantação e a operação do sistema de sinalização, dos dispositivos e dos equipamentos de 
controle viário, mesmo que em rodovias ou estadas de âmbito estadual.
b) A coleta de dados estatísticos e a elaboração de estudos sobre os acidentes de trânsito e suas 
causas.
c)  A coleta  de  dados  estatísticos  e  a  elaboração  de  estudos  sobre  o  desenvolvimento  da 
circulação e da segurança de ciclista.
d) A fiscalização, a autuação e a aplicação das penalidades e medidas administrativas cabíveis 
relativas a infrações por dimensões dos veículos, bem como a notificação e a arrecadação das 
multas que aplicar.
e) O credenciamento dos serviços de veículos de propulsão humana e de tração animal.



Gabarito

01. D
Comentário:  10 anos artigo 64 ctb

02. B
Comentário: Cortina aberta sempre permitido cortina fechada-sempre em veiculos parados, em 
movimento,apenas se tiver retrovisor em cada lado
art 111,inc II

03. E
Comentário: Art 138 inc I e II idade 21 anos e cat d

04. E
Comentário: reiniciar todo processo Art 148 ctb

05. B
Comentário: Art 24 ctb estudos sobre acidente de trânsito e coletas de dados


