
Legislação de Trânsito

01- Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a)  O  veículo  será  identificado  obrigatoriamente  por  caracteres  gravados  no  chassi  ou  no 
monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN.
b) A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a identificar o veículo, seu 
fabricante e as suas características, além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado.
c)  As  regravações,  quando  necessárias,  dependerão  de  prévia  autorização  da  autoridade 
executiva de trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, 
mediante  a  comprovação de propriedade do veículo,  mantida a mesma identificação anterior, 
inclusive o ano de fabricação.
d) Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito, fazer, 
ou ordenar que se faça, modificações da identificação de seu veículo.
e) O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta 
lacrada  em  sua  estrutura,  obedecidas  as  especificações  e  modelos  estabelecidos  pelo 
DENATRAN.

02- Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a)  Todo veículo  automotor,  elétrico,  articulado,  reboque ou semi-reboque,  deve ser  registrado 
perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio 
ou residência de seu proprietário, na forma da lei.
b)  Os  órgãos  executivos  de  trânsito  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal  somente  registrarão 
veículos  oficiais  de  propriedade  da  administração  direta,  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito 
Federal e dos Municípios, de qualquer um dos poderes, com indicação expressa, por pintura nas 
portas, do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o veículo será registrado, 
excetuando-se os veículos de representação e os previstos no art. 116 do CTB1.
c) O disposto nas alternativas “a” e “b” não se aplica ao veículo de uso bélico.
d) Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo - CRV de acordo com 
os  modelos  e  especificações  estabelecidos  pelo  CONTRAN,  contendo  as  características  e 
condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração.
e)  O proprietário  de veículo  irrecuperável,  ou  definitivamente  desmontado,  deverá  requerer  a 
baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, sendo permitido a remontagem 
do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior.

03- Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a)  Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, 
deverá  ser  licenciado anualmente  pelo  órgão  executivo  de  trânsito  do Estado,  ou do Distrito 
Federal, onde estiver registrado o veículo.
b) O disposto na alternativa “a” não se aplica a veículo de uso bélico.
c)  No  caso  de  transferência  de  residência  ou  domicílio,  é  válido,  durante  o  exercício,  o 
licenciamento de origem.
d)  O  Certificado  de  Licenciamento  Anual  será  expedido  ao  veículo  licenciado,  vinculado  ao 
Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.
e) O primeiro licenciamento será feito trinta dias após o registro.

1    CTB - Art. 116. Os veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal, devidamente registrados e licenciados, somente 
quando estritamente usados em serviço reservado de caráter policial, poderão usar placas particulares, obedecidos os critérios e limites 
estabelecidos pela legislação que regulamenta o uso de veículo oficial.



04- A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que 
deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do 
domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o 
condutor preencher os seguintes requisitos:
I - ser penalmente imputável;
II - saber ler e escrever;
III - possuir Carteira de Identidade ou equivalente.
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- A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas no CTB e dentro de sua 
circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:
I - advertência por escrito e apreensão do veículo;
II – multa e cassação da Carteira Nacional de Habilitação;
III - suspensão do direito de dirigir, cassação da Permissão para Dirigir e freqüência obrigatória em 
curso de reciclagem.
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.

06- A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas no CTB 
e dentro de sua circunscrição, deverá adotar, entre outras, as seguintes medidas administrativas:
I - retenção do veículo e recolhimento da Permissão para Dirigir;
II - remoção do veículo e recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual;
III - recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e recolhimento do Certificado de Registro.
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.

07- De acordo com a Resolução nº 30/1998, o (a) _______ proporá ao (à) _______ a promoção 
de campanhas permanentes  pela  segurança do trânsito,  em âmbito nacional,  as  quais  serão 
desenvolvidas  em torno de temas específicos  relacionados com os fatores de risco e com a 
produção dos acidentes de trânsito.
a) Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN / CONTRAN;
b) CONTRAN / Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN;
c) DETRAN / DENATRAN;
d) JARI / DETRAN;
e) CONTRAN / DETRAN.



08- De acordo com a Resolução nº 149/2003, constatada infração pela autoridade de trânsito ou 
por seus agentes, ou ainda comprovada sua ocorrência por equipamento audiovisual, aparelho 
eletrônico ou por meio hábil regulamentado pelo (a) ______, será lavrado o Auto de Infração de 
Trânsito  que  deverá  conter  os  dados  mínimos  definidos  pelo  art.  280  do  CTB2 e  em 
regulamentação específica.
a) DETRAN;
b) CONTRAN;
c) DENATRAN;
d) JARI;
e) CINETRAN.

09- De acordo com a Resolução nº 149/2003, à exceção do disposto no § 5º do artigo 2º da citada 
Resolução,  após  a  verificação  da  regularidade  do  Auto  de  Infração,  a  autoridade  de  trânsito 
expedirá,  no prazo máximo de ______ dias contados da data do cometimento da infração,  a 
Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar, no mínimo, 
os dados definidos no art. 280 do CTB e em regulamentação específica.
a) 60;
b) 45;
c) 30;
d) 90;
e) 15.

10- De  acordo  com  o  item  2.  POLÍTICA NACIONAL  DE  TRÂNSITO,  subitem  2.1.  Marco 
Referencial, leia, analise marque a alternativa incorreta:
A Política Nacional de Trânsito é instrumento da Política de Governo expressa no Plano Brasil 
para Todos e que tem por macro-objetivos:
I  -  O crescimento com geração de trabalho,  emprego e renda,  ambientalmente  sustentável  e 
redutor de desigualdades regionais.
II - Inclusão social e redução das desigualdades sociais.
III - Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia.
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.

2  Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:
        I - tipificação da infração;
        II - local, data e hora do cometimento da infração;
        III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua 
identificação;
        IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;
        V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;
        VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.
        § 1º (VETADO)
        § 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho 
eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente 
regulamentado pelo CONTRAN.
        § 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, 
informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.
        § 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista 
ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.



Gabarito
01. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e” de acordo com o artigo 115 da Lei nº 9.503/97.
Art. 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo 
esta  lacrada  em  sua  estrutura,  obedecidas  as  especificações  e  modelos  estabelecidos  pelo 
CONTRAN. (grifo nosso)

02. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e”, estando incorreta, vez que de acordo com o 
artigo 126 da Lei nº 9.503/97:
Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, deverá requerer 
a  baixa  do  registro,  no  prazo  e  forma  estabelecidos  pelo  CONTRAN,  sendo  vedada  a 
remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior. (grifo nosso)

03.  E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e” de acordo com o §1º do artigo 131 da Lei nº  
9.503/97.
§ 1º O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro. (grifo nosso)

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

05. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d” de acordo com os incisos do artigo 256 da Lei 
nº 9.503/97.

06. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d” de acordo com os incisos I ao VI do artigo 256 
da Lei nº 9.503/97

07. A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a” de acordo com o artigo 1º da Resolução nº 30, 
de 21 de maio de 1998.

08. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b” de acordo com o artigo 2º da Resolução nº 
149, de 19 de setembro de 2003.

09. C
Comentário: Responde à questão a alternativa “c” de acordo com o artigo 3º da Resolução nº 
149, de 19 de setembro de 2003.

10. D
Comentário: Responde a questão a alternativa “d” de acordo com as alíneas “a”, “b” e “c” do item 
2, subitem 2.1., da RESOLUÇÃO Nº 166 DE 15 DE SETEMBRO DE 2004.


