
Legislação de Trânsito

01- Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a) Antes de colocar  o veículo  em circulação nas vias públicas,  o  condutor  deverá verificar  a 
existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório,  bem 
como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.
b) O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e 
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
c) Nas interseções e suas proximidades, o condutor poderá efetuar ultrapassagem.
d) O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem 
perigo  para  os  demais  usuários  da  via  que  o  seguem,  precedem  ou  vão  cruzar  com  ele, 
considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
e)Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá 
indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de 
direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

02- Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a) Ao  aproximar-se de qualquer  tipo  de  cruzamento,  o  condutor  do veículo  deve demonstrar 
prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo 
com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
b) Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar 
em uma interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do 
cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal.
c) Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação 
de  emergência,  poderá  ser  providenciada  a  imediata  sinalização  de  advertência,  na  forma 
estabelecida pelo CONTRAN.
d) Quando  proibido  o  estacionamento  na  via,  a  parada  deverá  restringir-se  ao  tempo 
indispensável para embarque ou desembarque de passageiros,  desde que não interrompa ou 
perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres.
e) Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser 
posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada 
(meio-fio), admitidas as exceções devidamente sinalizadas.

03- Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a) O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do 
veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários 
da via.
b) O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, sem exceções.
c) O uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá 
às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição 
sobre a via.
d) Nas  vias  internas  pertencentes  a  condomínios  constituídos  por  unidades  autônomas,  a 
sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do condomínio, 
após aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.
e) Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada 
(meio-fio) ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo seus 
condutores obedecer, no que couber, às normas de circulação previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro e às que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.



04- Os veículos classificam-se em:
I - quanto à tração:
II - quanto à espécie:
III - quanto à categoria:
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;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os tens estão incorretos.

05- Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a) Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos 
limites estabelecidos pelo DENATRAN.
b)  O  excesso  de  peso  será  aferido  por  equipamento  de  pesagem  ou  pela  verificação  de 
documento fiscal, na forma estabelecida pelo CONTRAN.
c) Será tolerado um percentual sobre os limites de peso bruto total e peso bruto transmitido por 
eixo de veículos à superfície das vias, quando aferido por equipamento, na forma estabelecida 
pelo CONTRAN.
d) Os equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem de veículos serão aferidos de acordo 
com a metodologia e na periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN, ouvido o órgão ou entidade 
de metrologia legal.
e) Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com lotação de passageiros, com 
peso bruto total, ou com peso bruto total combinado com peso por eixo, superior ao fixado pelo 
fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora.

Gabarito
01. C
Comentário: Responde à questão a alternativa “c”, estando incorreta, vez que  de acordo com o 
artigo 33 da Lei nº 9.503/97, a saber:
Art.  33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor  não poderá efetuar ultrapassagem. 
(grifo nosso)

02. C
Comentário: Responde à questão a alternativa “c” estando incorreta, vez que de acordo com o 
artigo 46 da Lei nº 9.503/97, a saber:
Art. 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em 
situação de emergência,  deverá ser  providenciada  a  imediata  sinalização de advertência,  na 
forma estabelecida pelo CONTRAN. (grifo nosso)

03. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b” de acordo com o parágrafo único do artigo 49 
da Lei nº 9.503/97, a saber:
Art. 49
(...)
Parágrafo único. O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto 
para o condutor.



04. D
Comentário
Responde à questão a alternativa “d” de acordo com os incisos I, II e III do artigo 96 da Lei nº  
9.503/97, a saber:

II - quanto à espécie: III  -  quanto  à 
categoria:

a) de passageiros:

1 - bicicleta; 5 - triciclo; 9 - ônibus; a) oficial;

2 - 
ciclomotor; 6 - quadriciclo; 10 - bonde;

b)  de  representação 
diplomática,  de 
repartições 
consulares  de 
carreira  ou 
organismos 
internacionais 
acreditados  junto  ao 
Governo brasileiro;

3 - motoneta; 7 - automóvel;
11  -  reboque 
ou  semi-
reboque;

c) particular;

4  - 
motocicleta;

8  - 
microônibus; 12 - charrete; d) de aluguel;

b) de carga

1 - motoneta 5  - 
caminhonete;

9  -  carro-de-
mão; e) de aprendizagem.

2  - 
motocicleta; 6 - caminhão;

3 - triciclo; 7 - reboque ou 
semi-reboque;

4  - 
quadriciclo; 8 - carroça;

c) misto: 1 - 
camioneta; 2 - utilitário; 3 - outros;

d) de competição;

e) de tração: 1  -  caminhão-
trator; 2 – trator de rodas; 3  –  trator  de 

esteiras;

4  – 
trator 
misto;

f) especial;
g) de coleção;

05.  A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a” de acordo com o artigo 99 da Lei nº 9.503/97, 
a saber: Art. 99. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões 
atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN. (grifo nosso)


