
Legislação de Trânsito

01. Em um via  urbana sem passeios,  onde a sinalização permitir,  a  circulação de pedestres 
deverá ocorrer, sem comprometimento da segurança,
a) com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista de rolamento, em fila única.
b) com prioridade sobre os veículos, no sentido contrário de deslocamento dos veículos, pelos 
bordos da pista de rolamento.
c)  com prioridade sobre os veículos,  no mesmo sentido de deslocamento dos veículos,  pelos 
bordos da pista de rolamento.
d) nos bordos da pista de rolamento, em fila única, porém com a prioridade sendo dos veículos.
e) no sentido contrário ao de deslocamento dos veículos, pelos bordos da pista de rolamento, 
porém com a prioridade sendo dos veículos.

02. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir o veículo de transporte coletivo de 
passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher, 
entre outros, o seguinte requisito:
a) ser maior de 18 anos.
b)  estar  habilitado no mínimo há dois  anos na categoria C,  quando pretender  habilitar-se na 
categoria E.
c)  estar  habilitado  no mínimo há  três  anos  na  categoria  B,  quando  pretender  habilitar-se  na 
categoria D.
d)  não  ter  cometido  nenhuma infração  grave  ou  gravíssima ou  ser  reincidente  em infrações 
médias durante os últimos doze meses.
e)  estar  habilitado no mínimo há dois  anos na categoria C,  quando pretender  habilitar-se na 
categoria D.

03. Aprovar,  complementar  ou  alterar  os  dispositivos  de  sinalização  e  os  dispositivos  e 
equipamentos de trânsito é de competência
a)da Polícia Rodoviária Federal.
b) dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios.
c) dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.
d) do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.
e) do Conselho Nacional de Trânsito – CETRAN – e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal – 
CONTRANDIFE.

04. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima para ônibus nas rodovias 
e nas estradas é de, respectivamente,
a) 60Km/h e 40Km/h.
b) 80Km/h e 50Km/h.
c) 90Km/h e 60Km/h.
d) 100Km/h e 80Kn/h.
e) 110Km/h e 60Km/h.

05.  Os sinais de trânsito classificam-se em verticais, horizontais, luminosos, sonoros, gestos do 
agente de trânsito e do condutor e
a) marcadores de alinhamento.
b) marcas viárias.
c) dispositivos de segurança.
d) cones e barreiras.
e) dispositivos de sinalização auxiliar.



06. O condutor que estacionar o veículo no acostamento, salvo por motivo de força mair, estará 
passível de ser punido com:
a) Multa e apreensão do veículo.
b) Multa apenas.
c) Multa e remoção do veículo.
d) Multa e recolhimento da Permissão para Dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação.
e) Advertência por escrito e retenção do veículo.

07. 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.

08. Um condutor, antes de colocar seu veículo em circulação nas vias públicas, deverá verificar 
se:
a) o limpador de pára-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 federal e estadual estão fazendo blitz, para não correr o risco de levar  
uma multa.

09. 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.

10. 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.

Gabarito
01. A
Comentário: Art 68 do ctb sentido contrário,somente em vias rurais

02. D
Comentário: Art 145 do ctb além de 2 anos de cat b ou um ano de c,ser maior de 21 anos

03. D
Comentário:  Contran art 12 inciso xi



04. C
Comentário:  Art 61 inciso ii alínea a estrada 60km e rodovias 90 km

05. E
Comentário:  Art 87 dispositivos de sinalização auxiliar

06. B
Comentário:  Art 181 inc vii ,multa apenas

07. B
Comentário:  Resolução 160.04 contran inscrições no pavimento

08. B
Comentário:  Art 27 do ctb 

09. D
Comentário:  Art 40 inc v,imobilizações ou emergências

10. D
Comentário:  Art 60 inc ii rodovias-via rural pavimentada estrada via rural não pavimentada


