
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

01. Segundo o artigo 64 da lei 9.503/97,  As crianças com idade inferior a ____ anos devem ser 
transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN.
a) 7
b) 8
c) 9
d) 10
e) 12

02. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do 
território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo _______.
a) CONTRAN
b) CETRAN
c) CONTRADIFE
d) DETRAN
e) nenhum deles

03. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, em via aberta à circulação, só 
poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com circunscrição 
sobre a via e dependerão de:
I - autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela 
filiadas;
II - caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via;
III - contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros;
IV - prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou 
entidade permissionária incorrerá.

Nestas condições,
a) somente I e II são verdadeiros
b) somente I e III são verdadeiros
c) somente I, II e III são verdadeiros
d) todos estão corretos.
e) todos estão incorretos

04. O  ________  estabelecerá,  anualmente,  os  temas  e  os  cronogramas  das  campanhas  de 
âmbito  nacional  que  deverão  ser  promovidas  por  todos  os  órgãos  ou  entidades  do  Sistema 
Nacional  de  Trânsito,  em  especial  nos  períodos  referentes  às  férias  escolares,  feriados 
prolongados e à Semana Nacional de Trânsito.
a) CONTRAN
b) CETRAN
c) CONTRADIFE
d) DETRAN
e) nenhum deles

05. A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e 
legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme 
normas e especificações do _______.
a) CONTRAN
b) CETRAN
c) CONTRADIFE



d) DETRAN
e) nenhum deles.

GABARITO

01. D
Comentário: A idade correta é 10 anos.

02. A
Comentário: Segundo o artigo 65 da lei 9.503/97, o órgão competente é o CONTRAN.

03. D
Comentário:  De  acordo  com  o  artigo  67  da  lei  9.503/97,  todos  os  itens  estão  corretos.  A 
autoridade com circunscrição sobre a via arbitrará os valores mínimos da caução ou fiança e do 
contrato de seguro.

04. A
Comentário: Segundo o artigo 75 da lei 9.503/97, órgão competente é o CONTRAN.

05. A
Comentário: Segundo o artigo 80, parágrafo primeiro, o órgão competente é o CONTRAN.


