
Legislação de Trânsito

01- Compete à Polícia  Rodoviária  Federal,  dentre outras,  no âmbito das rodovias e  estradas 
federais:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;
II  -  realizar  o  patrulhamento  ostensivo,  executando operações relacionadas com a segurança 
pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e 
o de terceiros.
a) somente a I está correta.
b) somente a II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) nenhuma delas está correta.
e) somente a II está incorreta, pois não deve se referir ao patrimônio da União.

02- Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, 
dentre outras, no âmbito de sua circunscrição:
I - cumprir e fazer cumprir a lei e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;
II  -  realizar,  fiscalizar  e  controlar  o  processo  de  formação,  aperfeiçoamento,  reciclagem  e 
suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e 
Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente.
a) somente a I está correta.
b) somente a II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) nenhuma delas está correta.
e) somente a I está incorreta, pois não compete aos órgãos executivos de trânsito.

03- Os usuários das vias terrestres devem:
I - abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de 
pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;
II - abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na 
via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo.
a) somente a I está correta.
b) somente a II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) nenhuma delas está correta.
e) somente a II está incorreta, pois não deve abster-se de obstruir o trânsito.

04- Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá:
I - se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a 
marcha;
II - se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem 
acelerar a marcha.
a) somente a I está correta.
b) somente a II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) nenhuma delas está correta.
e) somente a II está incorreta, pois não deve estar circulando pelas demais faixas.



05- A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas 
suas  características  técnicas  e  as  condições  de  trânsito.  Onde  não  existir  sinalização 
regulamentadora, a velocidade máxima será de _____ nas vias urbanas de trânsito rápido.
a) 50 km/h
b) 60 km/h
c) 70 km/h
d) 80 km/h
e) 90 km/h

Gabarito
01. C
Comentários: Segundo o artigo 20, incisos I e II, ambas estão corretas.

02. B
Comentários: Segundo a lei 9.503/97, somente o item II está correto, pois no I temos legislação 
ao invés de lei.

03. C
Comentários: De acordo com o artigo 23 da lei 9.503/97, os itens I e II estão corretos.

04. C
Comentários:  Segundo o artigo 30 da lei 9.503/97, os dois itens estão corretos. Os veículos mais 
lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que 
os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança.

05. D
Comentários: O correto, segundo o artigo 61 da lei 9.503/97 é de 80 km/h.


