
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

01. Considere os itens abaixo:
I - Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em 
grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga 
ou descarga.
II  -  O trânsito,  em condições seguras,  é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades 
componentes  do  Sistema Nacional  de  Trânsito,  a  estes  cabendo,  no  âmbito  das  respectivas 
competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.
III - Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito 
das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de 
ação,  omissão  ou  erro  na  execução  e  manutenção  de  programas,  projetos  e  serviços  que 
garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

Nesta situação,
a) são verdadeiros somente os itens I e II
b) são verdadeiros somente os itens I e III
c) não é verdadeiro somente o item II
d) todos são verdadeiros.
e) todos são falsos

02. São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito:
I - Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao 
conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento;
II - Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e 
administrativos para a execução das atividades de trânsito;
III  -  Estabelecer  a sistemática  de fluxos permanentes  de informações entre os seus diversos 
órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema.

Nestas condições, é (são) verdadeiro (s):
a) somente a I
b) somente a I e a II
c) somente a I e a III
d) todas estão corretas.
e) todas estão erradas

03. O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, com sede no Distrito Federal e presidido pelo 
dirigente  do  órgão  máximo  executivo  de  trânsito  da  União,  tem  _____  representante(s)  do 
Ministério da Ciência e Tecnologia.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

04. Compete ao CONTRAN, dentre outras atividades:
I  -  estabelecer  as  normas  regulamentares  referidas  neste  Código  e  as  diretrizes  da  Política 
Nacional de Trânsito;
II  -  coordenar  os  órgãos do Sistema Nacional  de Trânsito,  objetivando a integração de suas 
atividades.



Nesta situação,
a) somente a I está correta.
b) somente a II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) nenhuma delas está correta.
e) todas estão certas

05. As  Câmaras  Temáticas,  órgãos  técnicos  vinculados  ao  _________,  são  integradas  por 
especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre 
assuntos específicos para decisões daquele colegiado.
a) CONTRAN
b) CETRAN
c) CONTRADIFE
d) DETRAN
e) nenhum deles

GABARITO

01. D
Comentário: De acordo com a lei 9.503/97, todos os itens são verdadeiros.

02. D
Comentário: Segundo a lei 9.503/97, todos os itens estão corretos.

03. A
Comentário:  O correto,  segundo o artigo  10,  inciso  I,  da lei  9.503/97,  é  1  representante  do 
Ministério da Ciência e Tecnologia.

04. C
Comentário: De acordo com o artigo 12 da lei 9.503/97, as duas estão corretas.

05. A
Comentário: O órgão correto é o CONTRAN, de acordo com o artigo 13 da lei 9.503/97.


