
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Com relação à sinalização vertical, à esquerda estão descritas as cores dos fundos das placas. À 
direita, os tipos.

I. Marrom 1. Indicação de Atrativos Turísticos.
II. Branca 2. Indicação de Identificação de Rodovias e Estradas.
III. Verde  3. Indicação de identificação nominal de Pontes, Viadutos, Túneis e Passarelas.
IV. Azul 4. Indicação de Orientação de Destino – Mensagens de Localidades.

A correlação correta é:
a) I-4, II-2, III-1, IV-3;
b) I-4, II-3, III-1, IV-2;
c) I-1, II-3, III-4, IV-2;
d) I-1, II-2, III-4, IV-3;
e) I-1, II-2, III-3, IV-4.

02.  Com relação aos gestos emanados pelos Agentes de Autoridade de Trânsito,  à esquerda 
estão indicados os seus significados. À direita os sinais.

I. Ordem de parada obrigatória para todos 
os veículos.

1. Braço estendido horizontalmente, com a palma 
da mão para baixo, fazendo movimentos verticais.

II. Ordem de diminuição de velocidade.
2. Braço levantado, com movimento de antebraço 
da  frente  para  a  retaguarda  e  a  palma da  mão 
voltada para trás.

III. Ordem de seguir.
3. Braço estendido horizontalmente com a palma 
da mão para frente, do lado do trânsito a que se 
destina.

IV.  Ordem  de  Parada  para  todos  os 
veículos  que  venham  de  direções  que 
cortem ortogonalmente a direção indicada 
pelo braço estendido, qualquer que seja o 
sentido do seu deslocamento.

4. Braço levantado verticalmente, com a palma da 
mão para frente.

A correlação correta é:
a) I-4, II-1, III-2, IV-3;
b) I-2, II-3, III-4, IV-1;
c) I-2, II-1, III-4, IV-3;
d) I-3, II-4, III-2, IV-1;
e) I-4, II-2, III-3, IV-1.

03.  O condutor  que falsificar  ou adulterar  o  documento  de habilitação do  seu veículo  estará 
cometendo infração de trânsito e, portanto, passível de ser punido com:
a) multa e apreensão do veículo.
b) multa, apreensão e remoção do veículo.
c) multa e suspensão do direito de dirigir.
d) multa e recolhimento do documento de habilitação e dos documentos do veículo.
e) multa e remoção do veículo.



04.  Quanto à sinalização horizontal,  as cores utilizadas nas pinturas de símbolos de pessoas 
portadoras  de  deficiência  física,  em  áreas  especiais  de  estacionamento  ou  de  parada  para 
embarque e desembarque, são as:
a) azul e branca.
b) branca e amarela.
c) vermelha e branca.
d) amarela e preta.
e) preta e branca.

05.  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.

06. 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.

07. Quanto à tração, os veículos classificam-se em: automotor, elétrico, de propulsão humana, de 
tração animal e
a) utilitário.
b) ciclomotor.
c) reboque ou semi-reboque.
d) triciclo.
e) caminhão-trator.

08.  Quanto  à  espécie,  os  veículos  classificam-se  em:  de  passageiros,  de  carga,  misto,  de 
competição, especial, de coleção, e
a) de aluguel.
b) elétrico.
c) de tração.
d) de aprendizagem.
e) de tração animal.



09.  Na classificação da sinalização horizontal existem as marcas transversais que ordenam os 
deslocamentos frontais dos veículos e os harmonizam com os deslocamentos de outros veículos e 
dos pedestres, assim como informam os condutores sobre a necessidade de reduzir a velocidade 
e indicam travessia de pedestres e posições de parada.
Um tipo de marca transversal são as:
a) legendas.
b) linhas de bordo.
c) marcas de canalização.
d) inscrições no pavimento.
e) linhas de retenção.

10.  É  uma  medida  administrativa  presente  no  CTB,  aplicável  às  infrações  de  trânsito  nele 
previstas. Trata-se de:
a) cassação da Carteira Nacional de Habilitação.
b) suspensão do direito de dirigir.
c) frequência obrigatória em curso de reciclagem.
d) apreensão do veículo.
e) remoção do veículo. 

GABARITO

01. D
Comentário: Resolução CONTRAN 160.04
Atrativo turístico – marrom.
Identificação de rodovias – branca.
Pontes e viadutos – azul.
Localidades – verde.

02. A
Comentário: Resolução CONTRAN 160.04
Parada obrigatória - braço levantado, palma da mão para frente.
Parada obrigatória de direção contrária - palma da mão para frente do lado que se destina.
Seguir - palma da mao para trás.
Diminuição da velocidade - palma da mão para baixo.

03. A
Comentário: Art. 234 do CTB
Remoção e recolhimento e medida administrativa.
Suspensão - só falta gravíssima ou pontuação.

04. A
Comentário: Resolução CONTRAN 160.04.
Deficiente físico – azul e branca.

05. C
Comentário: Resolução CONTRAN 160.04.
Sinalização de alerta - marcadores de obstáculos, alinhamento e perigo.



06. D
Comentário: Art. 62 do CTB.
O item I está correto. Se descumprir é falta média
O item II está errado, pois os ciclomotores não podem transitar em qualquer via.
O item III está correto de acordo com o artigo 48 do CTB.

07. C
Comentário: Art. 96 inciso I do CTB.
Reboque e semi-reboque.

08. C
Comentário: Art. 96 inciso II do CTB.
Tração.

09. E
Comentário: Resolução CONTRAN 160.04.
Linhas de retenção.

10. E
Comentário: Art. 269 do CTB. Remoção, por eliminação o resto é penalidade.


