
Legislação de Trânsito

01. A sinalização horizontal é classificada em marcas longitudinais, marcas transversais, marcas 
de canalização, marcas de delimitação e controle de estacionamento e/ou parada e.
a) marcas oblíquas.
b) inscrições no pavimento.
c) marcas de fixação.
d) dispositivos auxiliares.
e) dispositivos de sinalização de alerta.

02. Um condutor, antes de colocar seu veículo em circulação nas vias públicas, deverá verificar 
se:
a) o limpador de para-brisa está funcionando em pelo menos três velocidades.
b) os equipamentos obrigatórios existem e se estão em boas condições de funcionamento.
c) o tanque de combustível está cheio.
d) as estradas ou rodovias estão em bom estado de conservação.
e) as polícias rodoviárias federais e estaduais estão fazendo blitz, para não correr o risco de levar 
uma multa.

03. Em qual das situações abaixo o condutor do veículo deverá utilizar o pisca alerta?
a) Ao realizar ultrapassagem em local sem visibilidade.
b) Ao trafegar sob chuva intensa.
c) Ao acompanhar cortejos fúnebres ou festivos.
d) Ao ocorrerem imobilizações ou situações de emergência.
e) Ao trafegar sob forte nevoeiro.

04. As vias abertas à circulação classificam-se, de acordo com sua utilização, em vias urbanas e 
vias rurais. As vias rurais sub-classificam-se em
a) vias arteriais e vias locais.
b) vias de trânsito rápido e rodovias.
c) vias coletoras e estradas.
d) rodovias e estradas.
e) vias coletoras e vias locais.

05.  Os veículos de transporte de carga e os coletivos de passageiros deverão conter, em local 
facilmente visível, inscrição indicativa de.
a) comprimento total, altura, largura e peso bruto total.
b) altura, lotação, tara e peso bruto total combinado ou capacidade máxima de tração.
c) tara, peso bruto total, peso bruto total combinado ou capacidade máxima de tração e lotação.
d) potência, lotação e peso bruto total.
e) lotação, tara, largura, comprimento e altura.

06. A expedição de novo Certificado de Registro de Veículo é obrigatória quando
a) o proprietário de o veículo considerá-la necessária.
b) tiverem transcorrido 10 dias a partir da compra do veículo.
c) o proprietário de o veículo renovar sua Carteira Nacional de Habilitação.
d) for transferida a propriedade do veículo.
e) o proprietário emprestar seu veículo a outra pessoa.



07. O condutor que possui Carteira Nacional de Habilitação categoria C estará habilitado a dirigir
a) motocicletas, triciclos, tratores e caminhões.
b) ônibus e veículos de carga com peso bruto total superior a 3.500 quilos.
c) veículo de carga com peso bruto total superior a 3.500 quilos.
d) motocicletas, triciclos, veículos de passeio e veículos de carga com peso bruto total de 3.500 
quilos ou mais.
e)  veículos  de  transporte  de  passageiros  cuja  lotação  exceda  a  oito  lugares,  excluído  o  do 
motorista.

08. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase abaixo.
Segundo  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  sempre  que  a  penalidade  de  multa  for  imposta  a 
condutor, a mesma poderá ser paga até a data do vencimento expressa na notificação, por... Do 
seu valor.
a) 30%
b) 50%
c) 60%
d) 70%
e) 80%

09. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação ocorrerá quando:
a) suspenso o direito de dirigir, o infrator autorizar outra pessoa a dirigir o seu veículo.
b) o condutor dirigir seu veículo na contramão de direção por mais de 500 metros, sob neblina ou 
chuva.
c) o condutor estiver dirigindo sob o efeito de qualquer substância entorpecente ou que determine 
dependência física ou psíquica.
d)  o  condutor  transportar  crianças  em  veículo  automotor  sem  observância  das  normas  de 
segurança especiais estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro.
e) suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo.

10. Qual  a  idade  mínima  permitida  para  que  crianças  possam  ser  transportadas  no  banco 
dianteiro direito de um veículo de passageiros?
a) 7 anos.
b) 8 anos.
c) 9 anos.
d) 10 anos.
e) 12 anos.

Gabarito
01. E
Comentários: Dispositivos  de  sinalização  de  alerta.  as  outras  alternativas  são  sinalizações 
verticais ou sinais de transito.

02. B
Comentários: Art.  27  do CTB.  Equipamentos  existentes e  boas condições de uso,  como Tb 
verificar da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.

03. D
Comentários:  Art.  46  do  CTB.  a  luz  de  advertência  é  utilizada  ,sempre  em  situação  de 
emergência ou imobilização temporária



04. D
Comentários: Art. 60 do CTB. Rodovias e estradas, vias rurais. as vias urbanas são: vias de 
trânsito rápido,via arterial via coletora e via local

05. C
Comentários: O art. 100 do CTB, fala da tara (peso bruto total, incluindo a carga), peso bruto total 
combinado com peso por eixo, capacidade máxima de tração da unidade tratora ou lotação de 
passageiros. 

06. D
Comentários: For  transferida  a  propriedade  do  veículo,  mudança  de  domicílio,  categoria  ou 
características originais do veículo. art. 123 do CTB. 

07. B
Comentários: Gabarito ART 143 inc. III do CTB. Veículo de carga superior a 3500kg contando 
com o veículo.

08. E
Comentário:  Haverá um desconto de 20% até o vencimento. resolução 151/03 do CONTRAN

09. E
Comentários: ART 265  do  CTB Dirigir  suspenso,  ser  condenado  judicialmente  por  crime de 
trânsito e ser reincidente específico de algumas infrações gravíssimas.

10. D
Comentários: 10 anos. art. 64 doCTB,salvo exceder a capacidade de passageiros com menores 
de 10 anos,ainda assim,com cinto de segurança e cadeira de segurança ou proteção antichoque. 


