
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

01. O Código de Trânsito Brasileiro atribui várias competências aos órgãos e entidades executivos 
de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição. Assinale a alternativa que expressa 
uma dessas competências.
a) A implantação e a operação do sistema de sinalização, dos dispositivos e dos equipamentos de 
controle viário, mesmo que em rodovias ou estadas de âmbito estadual.
b) A coleta de dados estatísticos e a elaboração de estudos sobre os acidentes de trânsito e suas 
causas.
c)  A coleta  de  dados  estatísticos  e  a  elaboração  de  estudos  sobre  o  desenvolvimento  da 
circulação e da segurança de ciclista.
d) A fiscalização, a autuação e a aplicação das penalidades e medidas administrativas cabíveis 
relativas a infrações por dimensões dos veículos, bem como a notificação e a arrecadação das 
multas que aplicar.
e) O credenciamento dos serviços de veículos de propulsão humana e de tração animal.

02. Compete ao órgão executivo de trânsito do Município a responsabilidade pela regulamentação 
do  uso  e  circulação  da  via  pública,  estabelecendo  restrições  e  limitações,  as  quais  são 
transmitidas aos condutores por meio.
a) de decreto municipal.
b) dos dispositivos de sinalização regulamentados.
c) de lei municipal.
d) de portaria do diretor de trânsito.
e) de normas técnicas.

03. Assinale a alternativa em que a fiscalização de trânsito, medidas administrativas, penalidades 
e arrecadação de multas estejam afetadas a competência do Município:
a) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir.
b) Conduzir o veículo com defeito no sistema de iluminação,  de sinalização ou com lâmpada 
queimada.
c) Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante.
d)  Conduzir  o  veículo  com  equipamento  obrigatório  em  desacordo  com  o  estabelecido  pelo 
CONTRAN.
e)  Conduzir  pessoas,  animais  ou  carga  nas  partes  externas  do  veículo,  salvo  nos  casos 
devidamente autorizados.

04. São unidades refletivas fixadas em suporte, destinadas a alertar o condutor do veículo quando 
houver alteração do alinhamento horizontal da via. Trata-se de
a) Dispositivos Delimitadores.
b) Marcadores de Perigo.
c) Marcadores de Alinhamento.
d) Dispositivos de Canalização.
e) Dispositivos de Proteção Contínua.

05. Com relação às normas de circulação e conduta, considere:
I.  A velocidade mínima não poderá ser inferior  à metade da velocidade máxima estabelecida, 
respeitada as condições operacionais de trânsito e da via.
II. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no 
centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento,  
podendo os mesmos circular em qualquer via urbana.
III. O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular 



à guia da calçada (meio-fio) e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra 
condição.

É correto o que consta em
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I e III, apenas.
e) III, apenas.

GABARITO

01. B
Comentário: A letra a está inadequada, pois a autoridade municipal sua atua no âmbito de sua 
circunscrição.
A letra b está correta, pois o art. 24b do CTB inc. IV descreve exatamente esta competência.
A letra c está inadequada, pois a autoridade municipal promove pó desenvolvimento da circulação 
e segurança dos ciclistas.
A letra d está errada, pois o art. 24 VII fala do excesso de peso, dimensões e lotação de veículos.
A letra  e  está  errada,  pois  o  CTB fala  em  conceder  autorização  para  conduzir  veículos  de 
propulsão humana e tração animal, credenciamento é o do serviço de escolta.

02. B
Comentário: O CTB expressa no seu art. 24 inc. III a competência de implantar a sinalização, os 
dispositivos e equipamento de controle viário. 

03. E
Comentário: Em relação à carga, peso e lotação de veículos a competência é do município, 
portanto a letra E está adequada.

04. C
Comentário: Marcadores de alinhamento letra c
A letra a corresponde a elementos utilizados para melhorar a percepção do condutor quanto aos 
limites  do  espaço  destinados  ao  rolamento  e  sua  separação  em  faixas  de  circulação  ex-
balizadores
A letra b corresponde à unidade refletiva fixadas em suporte destinada a alertar o condutor do 
veículo quanto à situação potencial de perigo
A letra d corresponde a apostos em série sobre superfície pavimentada para separar pistas ex 
segregadores
A letra e corresponde a elementos colocados de forma contínua e permanente ao longo da via, 
feitas  de  material  rígido  ou  flexível  que  tem como objetivo  evitar  que  veículos  ou  pedestres 
transponham determinados locais.

05. D
Comentário: A questão II está errada porque eles estão proibidos de circular sobre as vias de 
trânsito rápido e as calçadas urbanas


