
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

01. Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados 
pelo CONTRAN é considerada infração com multa e medida administrativa de:
a) retenção do veículo para regularização
b) retenção do veículo e transbordo de carga excedente
c) recolhimento do Certificado de Registro e do Certificado de Licenciamento Anual
d) recolhimento das placas e dos documentos
e) remoção da mercadoria e do materiaL

02. Não é considerada infração média:
a) usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou outros veículos, água ou detritos.
b) atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias.
c) conduzir o veículo sem portar autorização para condução de escolares.
d) ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível.
e) estacionar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas no CTB.

03. É considerada infração grave, exceto:
a) estacionar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de um metro.
b) deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme o CTB.
c) estacionar o veículo em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização (placa – 
Proibido Parar e Estacionar).
d) estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla.
e) deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado.

04. É considerada infração média, exceto:
a) transitar com o veículo desligado ou desengrenado, em declive.
b) transitar com o veículo excedendo a capacidade máxima de tração.
c) rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, salvo em casos de emergência.
d) transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido 
único de circulação.
e)  portar  no veículo  placas de identificação em desacordo com as especificações e  modelos 
estabelecidos pelo CONTRAN.

05. As infrações punidas por multa classificam-se de acordo com sua gravidade em graves, com a 
perda de _____ pontos na carteira.
a) 7
b) 5
c) 4
d) 3
e) 2

GABARITO

01. A
Comentários:  Neste caso, além da retenção do veículo para regularização, o condutor perde 5 
pontos na carteira, por ser considerada infração grave.

02. C
Comentários:  Conduzir  o  veículo  sem  portar  autorização  para  condução  de  escolares  é 
considerada infração grave, com perda de 5 pontos na carteira.



03. E
Comentários: Deixar de dar passagem pela  esquerda, quando solicitado é considerada infração 
média, com perda de 4 pontos na carteira.

04. D
Comentários:  Transitar  pela  contramão  é  considerada  infração  gravíssima,  com perda  de  7 
pontos na carteira.

05. B
Comentários: Nas infrações médias o condutor perderá 5 pontos na carteira.


