
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

01. Não é considerada causa de apreensão de veículo:
a) disputar corrida por espírito de emulação (pega, racha, etc)
b) utilizar o veículo para manobras perigosas na via.
c) usar veículo com alarme ou som que perturbe o sossego público
d) promover ou participar de competição esportiva na via pública, sem autorização.
e) conduzir sob a influência de substância alcoólica ou substância tóxica.

02. A apreensão  do  veículo  é  a  situação  na  qual  o  veículo  será  recolhido  ao  depósito  (em 
decorrência das penalidades aplicadas) e nele permanecerá sob custódia do órgão ou entidade 
competente, com ônus para seu proprietário por até _____ dias.
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 45

03. É considerada infração média, com perda de 4 pontos na carteira, exceto:
a) deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária.
b)  portar  no veículo  placas de identificação em desacordo com as especificações e  modelos 
estabelecidos pelo CONTRAN
c)  conduzir  pessoas,  animais  ou  carga  nas  partes   externas  do  veículo,  salvo  nos  casos 
devidamente autorizados no CTB.
d) deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado.
e) deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária.

04. Não é considerada infração grave com perda de 5 pontos na carteira:
a)  deixar  o  responsável  de  promover  a  baixa  do  registro  de  veículo  irrecuperável  ou 
definitivamente desmontado.
b)  deixar  a  empresa  seguradora  de  comunicar  ao  órgão  executivo  de  trânsito  competente  a 
ocorrência de perda total do veículo e de lhe devolver as respectivas placas e documentos.
c) transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo 
com o estabelecido.
d) transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão de 
outro condutor.
e) dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação.

05. É considerada infração gravíssima, com perda de 7 pontos na carteira, exceto:
a)  dirigir  com  Carteira  Nacional  de  Habilitação  ou  Permissão  para  Dirigir  cassada  ou  com 
suspensão do direito de dirigir.
b) disputar corrida por estímulo de emulação.
c) estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla.
d) falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo.
e) bloquear a via com veículo.



GABARITO

01. E
Comentários: Conduzir sob a influência de substância alcoólica ou substância tóxica é caso de 
suspensão do direito de conduzir o veículo.

02. C
Comentários: Neste caso, o período é de 30 dias.

03. C
Comentários:  Conduzir  pessoas,  animais  ou  cargas  nas  partes  externas  do  veículo,  com 
exceções do CTB é considerado infração grave.

04. E
Comentários: Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação é considerada infração 
gravíssima, com perda de 7 pontos na carteira.

05. C
Comentários: Estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla é infração grave, com 
perda de 5 pontos na carteira.


