
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

01. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de:
a) planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos;
b) formação, habilitação e reciclagem de condutores;
c) educação, engenharia, operação do sistema viário;
d) policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades;
e) todas as alternativas respondem à questão.

02. Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades, dentre outros:
a)  apenas  o  Conselho  Nacional  de  Trânsito  -  CONTRAN,  coordenador  do  Sistema  e  órgão 
máximo normativo e consultivo e os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de 
Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores;
b) apenas os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios;
c) apenas os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios e as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI;
d) apenas a Polícia Rodoviária Federal;
e) as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal.

03. A autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar 
convênios  com  os  órgãos  previstos  no  art.  7º1 da  Lei  nº  9.503/97,  com  a  interveniência 
_________,  juridicamente  interessados,  para  o  fim  específico  de  facilitar  a  autuação  por 
descumprimento da legislação de trânsito
a) dos Municípios e Estados;
b) da União;
c) do Poder Judiciário;
d) do Congresso Nacional;
e) do Poder Legislativo.

04.O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, com sede no Distrito Federal e presidido pelo 
dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, tem a seguinte composição:
I - um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, um representante do Ministério da 
Saúde e um representante do Ministério da Educação e do Desporto;
II - um representante do Ministério do Exército e um representante do Ministério do Meio Ambiente 
e da Amazônia Legal;
III - um representante do Ministério dos Transportes, 1 (um) representante do Ministério da Justiça 
e um representante do ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito;

a) o I e o II são os únicos corretos;
b) o I e o III são os únicos corretos;
c) o II e o III são os únicos corretos;

1  Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades:
I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo;
II - os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, 
consultivos e coordenadores;
III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
IV - os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
V - a Polícia Rodoviária Federal;
VI - as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e
VII - as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI.
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d) todos os itens estão corretos;
e) todos os tens estão incorretos.

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

GABARITO

01. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e” de acordo com o artigo 5º da Lei nº 9.503/972.

02. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e” de acordo com os incisos do artigo 7º da Lei nº 
9.503/97.

03. A
Comentário:  Responde  à  questão  a  alternativa  “a”  de  acordo  com  o  artigo  7º-A da  Lei  nº 
9.503/97. Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009.

04. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d” de acordo com os incisos III ao VII, XX e XXII 
do artigo 10 da Lei nº 9.503/97.

05. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d” de acordo com o artigo 13 da Lei nº 9.503/97.

2  Institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12058.htm#art4
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