
AGENTE DE TRÂNSITO 

1 DE 7 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

O fantasma da sede 
Má distribuição, poluição e conflito limitam 

acesso à água potável 
 

A água evapora dos oceanos, cai sobre a 
terra, aflui para os rios e correm de volta para o 
mar- e parece, assim, ser um recurso ilimitado. 
Mas apenas 2,5% da água do planeta é doce e a 
maior parte dela está congelada nos pólos. Assim, 
de toda água doce existente, apenas 0,6% pode 
ser hoje utilizada. Para piorar, mudanças 
climáticas podem alterar a distribuição dos locais e 
dos períodos de cheias, e a elevação do nível dos 
mares pode tornar salobra a água doce dos 
litorais. 

O ciclo hidrológico gera um fluxo constante 
de água, mas a qualidade está se deteriorando na 
mesma medida em que a população mundial 
continua a crescer. Mais de 1 bilhão de pessoas 
em 80 países não tem acesso à água doce 
confiável e, a cada dia, 25 mil morrem por causa 
de doenças associadas ao consumo de água de 
má qualidade. E, conforme se intensifica escassez 
da água, também aumentam os conflitos por ela – 
entre países que partilham um mesmo rio numa 
fronteira, por exemplo. Cada pessoa necessita de 
pelo menos meio litro de metro cúbico de água 
limpa por dia, para beber, cozinhar e manter a 
higiene pessoal. Mas um sexto da população 
mundial tem de se contentar com menos do que 
isso. Populações concentradas e poluição intensa 
geram escassez até mesmo nas regiões úmidas 
da África e da Ásia. Ainda que parte da água 
possa ser reaproveitada, muitas vezes é preciso 
antes submetê-la a algum tipo de processamento. 
Por outro lado, a maior parte da água para 
irrigação- que constitui o uso isolado mais 
importante- não pode ser reciclada. 

National Geographic Brasil, abril de 2001 
 
QUESTÃO 01 
Sobre o texto lido, marque a afirmação incorreta: 
 
A) O tópico abordado no primeiro parágrafo é o da 

má distribuição da água; 
B) Segundo o autor, à medida que a água vai se 

tornando escassa, aumentam os conflitos por 
causa dela; 

C) A poluição ambiental e o grande contingente 
populacional fazem com que mesmo regiões 
úmidas da África e da Ásia apresentem 
escassez de água; 

D) No segundo parágrafo, o autor afirma que o 
ciclo hidrológico gera um fluxo de água cuja 
qualidade é diretamente proporcional ao 
crescimento populacional; 

E) Em diversas passagens do texto o autor 
recorre a dados numéricos com o objetivo de 
justificar o seu ponto  de vista para convencer o 
leitor a respeito da verdade dos fatos. 

QUESTÃO 02 
Quanto à tipologia textual, podemos classificar o 
texto lido em: 
 
A) Narrativo; 
B) Descritivo; 
C) Dissertativo; 
D) Didático; 
E) Lúdico. 
 
QUESTÃO 03 
Marque a opção em que todas as palavras estão 
escritas de forma correta, sem apresentar erro de 
grafia: 
 
A) Deslize, repuzera, baliza e arrazoado; 
B) Vazar, assaz, catequizar e coalizão; 
C) Regozijo, verniz, hesitar e praseroso; 
D) Cizânia, catequeze, colonizar e humanização; 
E) Civilização, avareza, singeleza e quizesse. 
 
QUESTÃO 04 
Marque a opção em que as palavras acentuadas 
obedecem, respectivamente, a mesma regra de 
cada palavra do texto: água, hidrológico, países e 
também. 
 
A) Má, pássaro, juízes e também; 
B) Árduo, relâmpago, bônus e você; 
C) Mágoas, víssemos, viúvo e alguém; 
D) Proíbo, trôpego, incrível e além; 
E) Árduo, Atlântico, país e pé. 
 
QUESTÃO 05 
Como no subtítulo do texto :”...acesso à água 
potável” . O uso do acento indicativo da crase 
também é obrigatório em: 
 
A) Fiz uma excursão à Roma; 
B) Referia-me à sua irmã; 
C) Vou à casa depois da aula de ginástica; 
D) Os dois inimigos estavam face à face; 
E) Nossos atletas estão em condições 

semelhantes às dos americanos. 
 
QUESTÃO 06 
Marque a opção em que há erro na classificação 
da palavra grifada: 
 
A) O cego de Ipanema representava naquele 

momento todas as alegrias da noite escura da 
alma. (substantivo) 

B) Vou seguir-lhe os passos. (pronome 
possessivo) 

C) Vejo três meninas caindo rápido, enfunadas, 
como se dançassem. (conjunção) 

D) Não sabes o muito que te quero! (advérbio) 
E) Por outro lado, a maior parte da água para 

irrigação- que constitui o uso isolado mais 
importante- não pode ser reciclado. (pronome 
relativo) 
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QUESTÃO 07 
Observe o período do texto: “Ainda que parte da 
água possa ser reaproveitada, muitas vezes é 
preciso antes submetê-la a algum tipo de 
processo”. 
A oração grifada tem a seguinte classificação: 
 
A) Subordinada adverbial causal; 
B) Subordinada adverbial condicional; 
C) Subordinada adverbial concessiva; 
D) Subordinada adverbial conformativa; 
E) Oração principal. 
 
QUESTÃO 08 
Marque o item que apresenta erro de regência: 
 
A) Cheguei ao cinema meia hora depois dele; 
B) Simpatizava com a idéia de ser guarda 

municipal; 
C) Assistimos à inauguração da piscina; 
D) O juiz não perdoou o réu pelos delitos e julgou 

procedente a ação; 
E) O motorista não respeitava os sinais nem 

obedecia às normas de trânsito. 
 
QUESTÃO 09 
Assinale o item em que a concordância obedece à 
norma culta: 
 
A) Duzentas gramas de queijo são demais para 

fazer a torta; 
B) O país não dispõe de recursos bastantes para  

a obra; 
C) Seguem incluso os comprovantes solicitados; 
D) A paciência é necessário nessa situação; 
E) É proibido a entrada de estranhos. 
 
QUESTÃO 10 
Marque o item em que o significado da palavra 
grifada é inadequado à frase: 
 
A) A discrição como agia, mascarava  suas 

atitudes discriminatórias contra os mestiços; 
B) O perigo era iminente e ninguém percebia; 
C) Devemos ser fiéis ao cumprimento do dever; 
D) A incipiência do povo o faz escolher maus 

governantes; 
E) O mercantil estava sempre sortido. 
 
QUESTÃO 11 
A denominação do município de Pacatuba, 
originária da língua tupi, significa: 
 
A) Escassez de pacas; 
B) Movimento de pacas; 
C) Reino de pacas; 
D) Abundância de pacas; 
E) Refúgio de pacas. 
 
QUESTÃO 12 
A criação do município de Pacatuba deu-se 
através do desmembramento do município de: 
 

A) Fortaleza; 
B) Guaiúba; 
C) Itaitinga; 
D) Maracanaú; 
E) Maranguape. 
 
QUESTÃO 13 
A 57ª Zona Eleitoral sediada no município de 
Pacatuba é constituída: 
 
A) Pelo município de Pacatuba exclusivamente; 
B) Pelos municípios de Pacatuba e Guaiúba 

exclusivamente; 
C) Pelos municípios de Pacatuba e Itaitinga 

exclusivamente; 
D) Pelos municípios de Pacatuba, Guaiúba e 

Itaitinga exclusivamente; 
E) Pelos municípios de Pacatuba, Guaiúba, 

Itaitinga e Maranguape. 
 
QUESTÃO 14 
Assinale a opção que aponta de forma incorreta o 
nome de um dos distritos do município de 
Pacatuba: 
 
A) Senador Carlos Jereissati; 
B) Pavuna; 
C) Alto São João; 
D) Pacatuba (Sede); 
E) Monguba. 
 
QUESTÃO 15 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, a correta denominação do 
bioma do município de Pacatuba é: 
 
A) Serra; 
B) Litoral; 
C) Sertão; 
D) Cerrado; 
E) Caatinga. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 16 
Assinale, entre as opções abaixo, aquela que 
NÃO está entre as principais causas de acidente 
de trânsito:  
  
A) Dirigir sob efeito de álcool e substâncias 

entorpecentes; 
B) Trafegar em velocidade inadequada; 
C) Dirigir com falta de atenção; 
D) Utilizar os princípios de direção defensiva; 
E) Trafegar em desobediência à sinalização de 

transito. 
 
QUESTÃO 17 
A autoridade de trânsito, na esfera de suas 
competências e dentro de sua circunscrição, 
deverá aplicar penalidades às infrações previstas 
no Código Brasileiro de Trânsito (CTB). Sabendo 
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disso, marque a opção que NÃO contém uma 
dessas penalidades:  
 
A) Advertência por escrito; 
B) Multa; 
C) Apreensão do veículo; 
D) Cassação do direito de dirigir; 
E) Cassação da Permissão para Dirigir. 
 
QUESTÃO 18 
A autoridade de trânsito, na esfera de suas 
competências e dentro de sua circunscrição, 
deverá aplicar as medidas administrativas 
previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 
Sabendo disso, marque a opção que NÃO contém 
uma dessas medidas administrativas: 
 
A) Recolhimento da Carteira Nacional de 

Habilitação; 
B) Transbordo do excesso de carga; 
C) Recolhimento do Certificado de Registro; 
D) Recolhimento do Certificado de Licenciamento 

Anual; 
E) Prisão domiciliar. 
 
QUESTÃO 19 
No exercício de sua função, o agente de trânsito 
deverá desempenhar as seguintes atividades: 
 
A) Fiscalização e patrulhamento ostensivo; 
B) Aconselhamento e conciliação; 
C) Mediação e aconselhamento; 
D) Arbitragem e mediação; 
E) Comunicação e julgamento. 
 
QUESTÃO 20 
Acerca das normas de circulação e conduta, 
assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para os 
enunciados abaixo e, a seguir, marque a opção 
correta.  
 
(   ) Os usuários das vias terrestres devem abster-

se de todo ato que possa constituir perigo ou 
obstáculo para o trânsito de veículos; 

(   ) Os usuários das vias terrestres devem abster-
se de todo ato que possa constituir perigo ou 
obstáculo para o trânsito de pessoas ou de 
animais; 

(   ) Os usuários das vias terrestres devem 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) V, F, F; 
B) V, F, V; 
C) F, F,  F; 
D) V, V, V; 
E) F, V, V. 
 
QUESTÃO 21 
Os sinais de trânsito classificam-se, entre outros, 
em:  

 
A) Verticais, horizontais, luminosos e sonoros; 
B) Verde, vermelho e amarelo; 
C) Humanos, mecânicos, digitais e analógicos; 
D) Eletrônicos, magnéticos, analógicos e 

tecnológicos; 
E) Modernos, tecnológicos, arcaicos e sensoriais. 
 
QUESTÃO 22 
Acerca das normas de trânsito, assinale V 
(verdadeiro) ou F (falso) para os enunciados 
abaixo e, a seguir, marque a opção correta: 
 
(   ) Nenhum proprietário ou responsável poderá 

fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo 
modificações de suas  características de 
fábrica, sem prévia autorização da autoridade 
competente; 

(   ) É obrigatório o uso de cinto de segurança para 
condutor e passageiros apenas nas estradas 
interestaduais do território nacional; 

(   ) Somente poderá transitar pelas vias terrestres 
o veículo cujo peso e dimensões atenderem 
aos limites estabelecidos pelo agente de 
trânsito municipal. 

 
A) V, V, F; 
B) F, F, F; 
C) V, V, V; 
D) V, F, F; 
E) F, V, V. 
 
QUESTÃO 23 
Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os 
seguintes órgãos e entidades, exceto: 
 
A) Os órgãos e entidades executivos de trânsito 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios; 

B) Os órgãos e entidades executivos rodoviários 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios; 

C) A Polícia Rodoviária Federal; 
D) A Polícia Civil dos Estados; 
E) As Juntas Administrativas de Recursos de 

Infrações – JARI. 
 
QUESTÃO 24 
As características dos veículos, suas 
especificações básicas, sua configuração e as 
condições essenciais para registro, licenciamento 
e circulação são estabelecidas pelo(a):  
 
A) JARI – Juntas Administrativas de Recursos de 

Infração; 
B) DETRAN – Departamento Estadual de 

Trânsito; 
C) Polícia Rodoviária Federal; 
D) CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito; 
E) CETRAN – Conselhos Estaduais de Trânsito. 
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QUESTÃO 25 
Compete às Juntas Administrativas de Recursos 
de Infração - JARI: 
 
A) Julgar os recursos interpostos pelos pedestres; 
B) Escolher os membros que compõem os 

Conselhos Estaduais de Trânsito; 
C) Estabelecer procedimentos sobre a 

aprendizagem e habilitação de condutores de 
veículos, a expedição de documentos de 
condutores, de registro e licenciamento de 
veículos; 

D) Interpor recursos de suas decisões; 
E) Encaminhar aos órgãos e entidades executivos 

de trânsito e executivos rodoviários 
informações sobre problemas observados nas 
autuações e apontados em recursos, e que se 
repitam sistematicamente. 

 
QUESTÃO 26 
Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito 
das rodovias e estradas federais, exceto: 
    
A) Realizar o patrulhamento ostensivo, 

executando operações relacionadas com a 
segurança pública; 

B) Organizar e manter o Registro Nacional de 
Carteiras de Habilitação – RENACH; 

C) Efetuar levantamento dos locais de acidentes 
de trânsito e dos serviços de atendimento, 
socorro e salvamento de vítimas; 

D) Assegurar a livre circulação nas rodovias 
federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário 
a adoção de medidas emergenciais; 

E) Implementar as medidas da Política Nacional 
de Segurança e Educação de Trânsito. 

 
QUESTÃO 27 
Acerca da penalidade de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), assinale a 
alternativa correta: 
 
A) A cassação do documento de habilitação 

ocorrerá quando o infrator conduzir qualquer 
veículo, estando suspenso o seu direito de 
dirigir; 

B) A cassação do documento de habilitação 
ocorrerá apenas quando o infrator, estando 
suspenso o seu direito de dirigir, conduzir 
veículo compatível com a categoria de sua 
habilitação que foi cassada; 

C) A cassação do documento de habilitação 
ocorrerá quando o infrator conduzir veículo com 
capacidade de lotação igual ou inferior a oito 
passageiros, estando suspenso o seu direito de 
dirigir; 

D) A cassação do documento de habilitação 
ocorrerá sempre que o infrator for reincidente 
em infração grave; 

E) A cassação do documento de habilitação 
ocorrerá sempre que o infrator cometer uma 
infração gravíssima. 

 

QUESTÃO 28 
Jonas, mototaxista, residente no município de Rio 
das Pedras, teve a sua Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) cassada em 20 de dezembro de 
2003. No dia 20 de dezembro de 2004, Jonas 
efetuou requerimento ao órgão de trânsito 
competente, solicitando sua reabilitação. De 
acordo com essa situação, marque a alternativa 
correta: 
 
A) Jonas tem direito à reabilitação, pois já 

transcorreu o prazo de um ano da cassação do 
documento; 

B) Jonas não tem direito à reabilitação, pois ainda 
não transcorreu o prazo de três anos 
necessário para a reabilitação; 

C) Jonas tem direito à reabilitação, pois já 
transcorreu o prazo de seis meses da cassação 
do documento; 

D) Jonas só terá direito à reabilitação decorridos 
dois anos da cassação da CNH, desde que se 
submeta aos exames necessários à 
habilitação, na forma estabelecida pelo 
CONTRAN; 

E) não existe direito à reabilitação, nos casos de 
cassação de Carteira Nacional de Habilitação. 

 
QUESTÃO 29 
Marque a opção que NÃO constitui uma 
classificação dos veículos quanto à tração:  
 
A) Veículo automotor; 
B) Veículo elétrico; 
C) Veículo de propulsão humana; 
D) Veículo de tração animal; 
E) Veículo de passeio. 
 
QUESTÃO 30 
Marque a opção que NÃO constitui uma 
classificação dos veículos quanto à categoria: 
         
A) Veículo oficial; 
B) Veículo particular; 
C) Veículo de aluguel; 
D) Veículo de aprendizagem; 
E) Veículo de competição. 
 
QUESTÃO 31 
Os pedestres que estiverem atravessando a via 
sobre as faixas delimitadas para esse fim terão 
prioridade de passagem, exceto:  
 
A) Nos locais com sinalização semafórica; 
B) Nos locais onde houver parada de ônibu; 
C) Nas saídas de escolas; 
D) Na zona rural; 
E) No centro da cidade. 
 
QUESTÃO 32 
Acerca da identificação do veículo, assinale V 
(verdadeiro) ou F (falso) para os enunciados 
abaixo e, a seguir, marque a opção correta:  
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(   ) 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; 

(   ) Os veículos de duas ou três rodas são 
dispensados da placa dianteira; 

(   ) O veículo será identificado obrigatoriamente 
por caracteres gravados no chassi ou no 
monobloco, reproduzidos em outras partes, 
conforme dispuser o CONTRAN. 

 
A) V, F, F; 
B) F, V, F; 
C) V, V, F; 
D) V, V, V; 
E) V, F, V. 
 
QUESTÃO 33 
Acerca do Licenciamento de veículos, assinale V 
(verdadeiro ) ou F (falso) para os enunciados 
abaixo e, a seguir, marque a opção correta: 
 
(   ) É facultativo o porte do Certificado de 

Licenciamento Anual;  
(   ) O primeiro licenciamento será feito 

simultaneamente ao registro;  
(   ) O veículo somente será considerado 

licenciado estando quitados os débitos relativos 
a tributos, encargos e multas de trânsito e 
ambientais, vinculados ao veículo. 

 
A) F, F, F; 
B) V, V, V; 
C) F, V, V; 
D) V, V, F; 
E) F, F, V. 
 
QUESTÃO 34 
Ao candidato aprovado nos exames de 
habilitação, será conferida Permissão para Dirigir, 
com validade de:  

 
A) 5 (cinco) anos; 
B) 1 (um) ano; 
C) 6 (seis) meses; 
D) 1 (um ) mês; 
E) 2 (dois) anos. 
 
QUESTÃO 35 
Para obter a Carteira Nacional de Habilitação, o 
condutor, durante o período em que estiver 
utilizando Permissão para Dirigir, poderá: 
 
A) Cometer duas infrações de natureza grave; 
B) Cometer somente uma infração gravíssima; 
C) Ser reincidente no cometimento de infração 

média; 
D) Cometer uma infração leve; 
E) Só poderá cometer infrações gravíssimas se 

apresentar justificativa devidamente 
fundamentada à autoridade de trânsito.    

 

QUESTÃO 36 
São documentos de porte obrigatório do motorista: 
 
A) Título de Eleitor e Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH),  ambos no original. 
B) Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e 

Certificado de Registro e Licenciamento do 
Veículo (CRLV), ambos no original; 

C) Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e 
Certificado de Registro e Licenciamento do 
Veículo (CRLV), ambos em cópia; 

D) Documento de quitação do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ambos 
no original; 

E) Certificado de Registro e Licenciamento do 
Veículo (CRLV) e Documento de quitação do 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA),  ambos em cópia. 

 
QUESTÃO 37 
Será obrigatória a expedição de novo Certificado 
de Registro de Veículo nos casos previstos no 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Sabendo 
disso, marque a alternativa que NÃO contém um 
desses casos: 
 
A) Quando for transferida a propriedade do 

veículo; 
B) Quando o proprietário mudar o Município de 

domicílio ou residência; 
C) Quando o proprietário mudar seu estado civil; 
D) Quando for alterada qualquer característica do 

veículo; 
E) Quando houver mudança de categoria. 
 
QUESTÃO 38 
Constitui infração gravíssima: 
 
A) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima 

de acidente de trânsito quando solicitado pela 
autoridade e seus agentes;  

B) Dirigir com a Carteira Nacional de Habilitação 
vencida há mais de trinta dias; 

C) Deixar o condutor ou passageiro de usar cinto 
de segurança; 

D) Estacionar o veículo na contramão de direção; 
E) Parar o veículo nos viadutos, pontes e túneis.  
 
QUESTÃO 39 
Constitui infração grave: 
 
A) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam 

atravessando a via pública, ou os demais 
veículos;  

B) Estacionar o veículo afastado da guia da 
calçada (meio-fio) a mais de um metro; 

C) Transitar pela contramão de direção em vias 
com sinalização de regulamentação de sentido 
único;  

D) Disputar corrida por espírito de emulação; 
E) Avançar sinal vermelho do semáforo ou de 

parada obrigatória. 
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QUESTÃO 40 
Constitui infração média: 
 
A) Desobedecer às ordens emanadas de 

autoridade da autoridade competente de 
trânsito ou de seus agentes; 

B) Ultrapassar outro veículo pelo acostamento, em 
interseções e passagens de nível 

C) Estacionar o veículo impedindo a 
movimentação de outro veículo; 

D) Deixar de atualizar o cadastro de registro do 
veículo ou de habilitação do condutor; 

E) Estacionar ao lado de outro veículo em fila 
dupla.  

 
QUESTÃO 41 
Constitui infração leve: 
 
A) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de 

combustível; 
B) Estacionar o veículo nas esquinas a menos de 

cinco metros do bordo do alinhamento da via 
transversal; 

C) Estacionar o veículo na área de cruzamento de 
vias, prejudicando a circulação de veículos e 
pedestres; 

D) Fazer uso de facho de luz alta dos faróis em 
vias providas de iluminação pública; 

E) Transpor, sem autorização, bloqueio viário 
policial. 

 
QUESTÃO 42 
Acerca da sinalização sonora, correlacione a 
“Coluna A” (sinais de apito) com a “Coluna B” 
(significados dos sinais de apito) e, a seguir, 
marque a opção que contém a ordem correta da 
numeração de cima para baixo: 
 

Coluna A                     Coluna B    
 
1- Um silvo breve; (   )   Diminuir a marcha. 
2- Dois silvos breves; (   )   Pare. 
3- Um silvo longo. (   )   Siga. 
 
A) 3, 2, 1; 
B) 1, 2, 3; 
C) 2, 1, 3; 
D) 3, 1, 2; 
E) 1, 3, 2. 
 
QUESTÃO 43 
Onde não existir sinalização regulamentadora, a 
velocidade máxima nas vias urbanas será de: 
         
A) Oitenta quilômetros por hora, nas vias de 

trânsito rápido; 
B) Setenta quilômetros por hora, nas vias arteriais; 
C) Cinqüenta quilômetros por hora, nas vias 

coletoras; 
D) Cinqüenta quilômetros por hora, nas vias 

locais; 
E) Sessenta quilômetros por hora, nas vias locais. 

 
QUESTÃO 44 
Onde não existir sinalização regulamentadora, a 
velocidade máxima nas rodovias das vias rurais 
será de: 
 
A) Cento e dez quilômetros por hora para 

automóveis, camionetas e motocicletas; 
B) Noventa quilômetros por hora para automóveis, 

camionetas e motocicletas; 
C) Oitenta quilômetros por hora para automóveis, 

camionetas e motocicletas; 
D) Setenta quilômetros por hora para automóveis, 

camionetas e motocicletas; 
E) Sessenta quilômetros por hora para 

automóveis, camionetas e motocicletas. 
   
QUESTÃO 45 
As vias abertas à circulação, de acordo com sua 
utilização, classificam-se em urbanas e rurais, 
estas ultimas (as rurais) subdividem-se em: 
 
A) Abertas e fechadas; 
B) Longas e curtas; 
C) Pequenas e grandes; 
D) Estradas e rodovias; 
E) Asfaltadas e carroçais. 
 
QUESTÃO 46 
Acerca do trânsito de veículos nas vias terrestres 
abertas à circulação, marque a alternativa correta: 
 
A) A circulação far-se-á pelo lado direito da via, 

admitindo-se as exceções devidamente 
sinalizadas; 

B) A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, 
admitindo-se as exceções devidamente 
sinalizadas; 

C) A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, 
sem qualquer possibilidade de exceção; 

D) A circulação far-se-á pelo lado direito da via, 
sem qualquer possibilidade de exceção; 

E) A circulação far-se-á de acordo com a 
conveniência do condutor. 

 
QUESTÃO 47 
Acerca das normas de circulação e conduta, 
assinale a opção incorreta: 
 
A) No caso de rotatória, sempre terá preferência 

de passagem o veículo que estiver fora dela; 
B) Os veículos que se deslocam sobre trilhos 

terão preferência de passagem sobre os 
demais, respeitadas as normas de circulação; 

C) Quando uma pista de rolamento comportar 
várias faixas de circulação no mesmo sentido, 
as faixas da direita são destinadas ao 
deslocamento dos veículos mais lentos e de 
maior porte, quando não houver faixa especial 
a eles destinada; 

D) Quando uma pista de rolamento comportar 
várias faixas de circulação no mesmo sentido, 
as faixas da esquerda são destinadas à 
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ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos 
de maior velocidade; 

E) Os veículos precedidos de batedores terão 
prioridade de passagem, respeitadas as 
demais normas de circulação.  

  
QUESTÃO 48 
Acerca dos pedestres, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) É assegurada ao pedestre a utilização dos 

passeios ou passagens apropriadas das vias 
urbanas e dos acostamentos das vias rurais 
para circulação; 

B) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta 
equipara-se ao pedestre em direitos e deveres; 

C) Onde houver obstrução da calçada ou da 
passagem para pedestres, o órgão ou entidade 
com circunscrição sobre a via deverá assegurar 
a devida sinalização e proteção para circulação 
de pedestres; 

D) O órgão ou entidade com circunscrição sobre a 
via manterá, obrigatoriamente, as faixas e 
passagens de pedestres em boas condições de 
visibilidade, higiene, segurança e sinalização; 

E) O Código de Trânsito Brasileiro não possui 
normas gerais acerca da circulação dos 
pedestres. Sendo assim, os pedestres devem 
obedecer às normas que lhe forem passadas 
pelos agentes de trânsito de cada município. 

 
QUESTÃO 49 
Os passageiros de motocicletas, motonetas e 
ciclomotores só poderão ser transportados: 
 
A) Utilizando capacete de segurança; 
B) Quando possuírem Carteira Nacional de 

Habilitação; 
C) Quando possuírem documento de identidade; 
D) Se tiverem idade igual ou inferior a dezoito 

anos; 
E) Quando houver autorização do agente de 

trânsito. 
 
QUESTÃO 50 
Tendo em vista as normas de educação para o 
trânsito estabelecidas no Código Brasileiro de 
Trânsito, marque a alternativa correta: 
 
A) A educação para o trânsito é um direito apenas 

dos condutores; 
B) A educação para o trânsito é direito de todos e 

constitui dever prioritário para os componentes 
do Sistema Nacional de Trânsito; 

C) A educação para o trânsito é direito de poucos 
e não constitui dever prioritário para os 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito; 

D) É facultativa a existência de coordenação 
educacional em cada órgão ou entidade 
componente do Sistema Nacional de Trânsito; 

E) A educação para o trânsito é irrelevante para a 
prevenção de acidentes nas estradas. 

 







