
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

01. A placa de sinalização seguinte indica:

a) É proibido seguir em frente.
b) A presença de uma repartição alfandegária e a parada é obrigatória.
c) Placa de alerta para obras na pista.
d) A presença de um posto policial.
e) Pesagem obrigatória para veículos de carga.

02.  Quando  veículos  transitando  por  fluxos  que  se  cruzem,  se  o  seu  e  demais  veículos  se 
aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de  passagem no cruzamento: 
a) O que vier pelo centro da via.
b) O que vier pela esquerda do condutor.
c) O que vier por qualquer lado da via. 
d) O que vier pela direita do condutor.
e) O que vier transportando produtos.

03. Respeitadas as Normas Gerais de Circulação e Conduta  terão preferência de passagem 
sobre os demais veículos, os  que se deslocam sobre: 
a) Água
b) Terra 
c) Asfalto  
d) Paralelepípedo
e) Trilhos 

04. Respeitadas as Normas Gerais de Circulação e Conduta estabelecidas no Código de Trânsito 
Brasileiro, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão responsáveis pela segurança 
dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos:
a) Pedestres                                                                                
b) Veículos 
c) Condutores
d) Motociclistas 
e) Maquinistas 

05.  Em  vias  de  mão dupla,  as  faixas  separadoras  que  proíbem  ao  condutor  realizar 
ultrapassagem, são:
a) Brancas seccionadas.
b) Amarelas seccionadas.
c) Amarelas contínuas.
d) Vermelhas seccionadas.
e) Brancas contínuas.



06. Os sinais de trânsito classificam-se em: 
a) Regulamentação, advertência, especial, diagramada,  longitudinal, seccionada, curva, lateral e 
central. 
b) Indicação e localização. 
c) Verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do agente 
de trânsito e do condutor.
d) Apenas verticais e horizontais.
e) Apenas urbanas e rurais.

07.  Constitui infração de trânsito dirigir sob a influência de de álcool, em nível superior a seis 
decigramas  por  litro  de  sangue,  ou  de  qualquer  substância  entorpecente  ou  que   determine 
dependência física ou psíquica. Tal afirmativa é:
a) Falsa
b) Verdadeira, só para condutor habilitado em outro país
c) Verdadeira, só para condutores de transportes de escolares
d) Verdadeira
e) Falsa, por se tratar de uma regulamentação  municipal

08. Constitui uma infração de trânsito:
a) Usar corretamente o cinto de segurança
b) Dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à  segurança do trânsito
c) Guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e demais veículos
d) Utilizar capacete de segurança
e) Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória

09. É proibido usar buzina entre:
a) As vinte e quatro e as quatro horas
b) As vinte e duas e as seis horas
c) As dezoito e as oito horas
d) As vinte e as cinco horas
e) As vinte e uma e as sete horas

10.  Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos no Código de Trânsito 
Brasileiro é:
a) Um direito de todo condutor de veículo
b) Uma infração de trânsito
c) Uma recomendação das Normas Gerais de Circulação e Conduta 
d) Um princípio básico da Direção Defensiva
e) Um direito assegurado pela Constituição Federal
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