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PORTUGUÊS 

 
Leia a tirinha para responder as questões de 01 a 03: 
 

 
 

QUESTÃO 01 
No primeiro quadrinho, a palavra ideias aparece acentuada, pois 
a tirinha foi produzida antes da reforma ortográfica. De acordo 
com as novas regras de acentuação, marque o item em que há 
erro na acentuação da palavra: 
 
A) O pêlo do gato era macio e brilhante; 
B) A pressa é a paranoia do século; 
C) Muitos creem que o dinheiro é o remédio para todos os males; 
D) Eu averiguo sempre meus atos, para não cometer erros; 
E) Ela para para cumprimentar o público. 
 

QUESTÃO 02 

No terceiro quadrinho “Não seria maravilhoso se as bibliotecas 
fossem mais importantes do que os bancos?” 
A palavra grifada exerce função morfológica de: 
 
A) Pronome apassivador; 
B) Pronome reflexivo; 
C) Conjunção subordinada adverbial condicional; 
D) Conjunção integrante; 
E) Pronome reflexivo. 
 

QUESTÃO 03 

Os verbos apreciar (apreciem), no segundo quadrinho, e ser 
(seria), no terceiro quadrinho, aparecem, respectivamente, 
conjugados no tempo e modo: 
 
A) Pretérito perfeito do indicativo e futuro do pretérito do 

indicativo; 
B) Presente do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo; 
C) Presente do subjuntivo e futuro do subjuntivo; 
D) Pretérito perfeito do subjuntivo e futuro do indicativo; 
E) Pretérito imperfeito do indicativo e futuro do pretérito do 

indicativo. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 04 

Marque o item em que há desvio da norma padrão: 
 
A) “Foi um dos poucos no seu tempo que reconheceu a 

originalidade e importância da literatura brasileira.” (Júlio 
Ribeiro); 

B) Batiam oito horas quando ela abriu a janela do quarto; 
C) O respeito aos pais é importante, mas nem todos têm 

obedecido este preceito; 
D) Os pintores não trouxeram o quadro consigo; 
E) Entregar-te-ei o convite pessoalmente. 
 

QUESTÃO 05 

Assinale a opção em que há erro na separação silábica de algum 
vocábulo: 
 
A) Ab-rup- te- la, guer-ra , ca-a- tin-ga; 
B) Tugs-tê-nio, felds-pa-to, cons-ci-en-te; 
C) Bi-sa-vó, trans-a-tlân-ti-co, cis-pla-tino; 
D) Cons-pi-ra-ção, ru-a, á-gua; 
E) Gno-mo, sub-li-nhar, sub-lo-car. 
 

ANOTAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90201 – AGENTE DE TRÂNSITO 

Página 2 de 10 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 06 

Uma urna possui 5 bolas, sendo 2 amarelas e 3 verdes. A chance 
de retirar uma bola dessa urna e ela ser verde é: 
 
A) 0,2; 
B) 0,3; 
C) 0,4; 
D) 0,5; 
E) 0,6. 
 

QUESTÃO 07 

A quantidade de números múltiplos de 5 que existem entre 100 e 
1000 é. 
 
A) 144; 
B) 162; 
C) 180; 
D) 360; 
E) 380. 
 

QUESTÃO 08 

A diagonal de um quadrado mede 6cm. O perímetro desse 
quadrado mede: 
 

A) 12 √  cm²; 

B) 20 √  cm²; 

C) 22 √  cm²; 
D) 24 cm²; 
E) 36 cm². 
 

QUESTÃO 09 

A soma dos 20 primeiros termos da sequência: (1, 3, 5, 7, 9 ...)  é 
igual a: 
 
A) 200; 
B) 281; 
C) 329; 
D) 400; 
E) 421. 
 

QUESTÃO 10 

Se o lado de um quadrado de um quadrado for triplicado 
podemos dizer que a razão entre as áreas do menor e do maior 
quadrado é: 
 
A) 1/3; 
B) 1/6; 
C) 1/9; 
D) 1/12; 
E) 1/15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Teve início no mês de agosto de 2012, no Brasil, um dos 
julgamentos mais aguardados do país. O esquema, considerado 
pelo Procurador Geral da República o mais atrevido e 
escandaloso esquema de corrupção e desvio de dinheiro público 
deflagrado no Brasil, ficou conhecido como “Mensalão”. Assinale 
a alternativa que indica o Tribunal do país responsável pelo 
julgamento do “Mensalão”: 
 

A) Superior Tribunal de Justiça – STJ; 
B) Superior Tribunal Militar – STM; 
C) Tribunal Superior Eleitoral – TSE; 
D) Tribunal Superior do Trabalho – TST; 
E) Supremo Tribunal Federal – STF. 
 

QUESTÃO 12 

Aponte a alternativa que indica corretamente o nome do atual 
Vice-Governador do Estado do Ceará: 
 

A) Domingos Gomes de Aguiar Filho; 
B) Cid Ferreira Gomes; 
C) Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra; 
D) Lúcio Gonçalo de Alcântara; 
E) Ciro Ferreira Gomes. 
 

QUESTÃO 13 

Os eventos esportivos mundiais trazem boas expectativas para a 
Economia dos países-sede. Contudo, o país que sediou as 
Olimpíadas de 2012, teve às vésperas da abertura dos Jogos 
Olímpicos queda de 0,7% na Economia, entre abril e junho, 
segundo o Escritório Nacional de Estatísticas local (Fonte: 
Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC). Indique a opção que 
informa corretamente o País que sediou os Jogos Olímpicos de 
2012:  
 

A) Alemanha; 
B) Inglaterra; 
C) Londres; 
D) França; 
E) Brasil. 
 

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa que demonstra corretamente o nome dos 
atuais Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal no Brasil, respectivamente: 
 

A) José Sarney e Aloísio Mercadante; 
B) Álvaro Dias e José Sarney; 
C) Pedro Taques e José Sarney; 
D) José Sarney e Marcos Valério; 
E) Marco Maia e José Sarney. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do atual 
Presidente da França: 
 

A) François Mitterrand; 
B) François Hollande; 
C) Sílvio Berlusconi; 
D) Nicolas Sarkozy; 
E) Jacques Chirac. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e 

entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades 
de planejamento, administração, normatização, pesquisa, 
formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, 
engenharia, operação do sistema viário, policiamento, 
fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e 
aplicação de penalidades; 

B) O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades 
de planejamento, administração, normatização, pesquisa, 
registro e licenciamento de veículos, policiamento, 
fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e 
aplicação de penalidades, apenas; 

C) O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades 
de planejamento, administração, normatização, pesquisa, 
registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e 
reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação 
do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de 
infrações e de recursos e aplicação de penalidades; 

D) O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades 
de planejamento, administração, normatização, pesquisa, 
registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e 
reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação 
do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de 
infrações e de recursos, exceto a aplicação de penalidades; 

E) O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades 
de planejamento, administração, normatização, pesquisa, 
registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e 
reciclagem de condutores, educação, engenharia, 
policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de 
recursos e aplicação de penalidades.  

 

QUESTÃO 17 

Sobre a Lei que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, 
responda a alternativa correta: 
 
A) O Código de Trânsito Brasileiro foi instituído por Lei Ordinária, 

sob o número 9.503/1997, de 23/09/1996; 
B) O Código de Trânsito Brasileiro foi instituído por Lei Ordinária, 

sob o número 9.503/1997, de 23/09/1997; 
C) O Código de Trânsito Brasileiro foi instituído por Lei Ordinária, 

sob o número 9.503/1997, de 23/07/1997; 
D) O Código de Trânsito Brasileiro foi instituído por Lei 

Complementar, sob o número 9.503/1997, de 23/09/1997; 
E) O Código de Trânsito Brasileiro foi instituído por Lei 

Complementar, sob o número 9.503/1996, de 23/06/1996. 
 
 

QUESTÃO 18 

Referente à composição do Sistema Nacional de Trânsito, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) O Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos e 

entidades públicas e de natureza privada; 
B) No âmbito da União apenas as entidades executivas 

rodoviárias integram o Sistema Nacional de Trânsito; 
C) Fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito as Juntas 

Administrativas de Recursos e Infringências – JARI, as 
Policias Militares dos Estados e do Distrito Federal e a Policia 
Rodoviária Federal; 

D) Os órgãos executivos rodoviários no âmbito dos Municípios 
não integram o Sistema Nacional de Trânsito, auxiliando 
apenas os demais órgãos executivos no âmbito da União, dos 
Estados e do Distrito Federal; 

E) Integra o Sistema Nacional de Trânsito o Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, órgão consultivo e normativo que 
coordena o referido Sistema. 

 

QUESTÃO 19 

O Conselho Nacional de Trânsito, previsto no Código de Trânsito 
Brasileiro, possui características, natureza jurídica, composição e 
atribuições definidas em Lei e Decreto Federal, além de Portaria 
Ministerial. Sobre a composição do referido Conselho, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) O Conselho Nacional de Trânsito é composto por 

representantes de oito Ministérios, dentre eles o representante 
do Ministério da Saúde; 

B) Integra o Conselho Nacional de Trânsito representante 
representantes de sete Ministérios, dentre eles o 
representante do Ministério da Defesa; 

C) O Conselho Nacional de Trânsito em 2008 passou a ser 
composto também por um representante do Ministério da 
Justiça; 

D) Não integra o Conselho Nacional de Trânsito representante da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República; 

E) O Conselho Nacional de Trânsito é composto por um 
representante dos Ministérios da Educação, da Justiça, da 
Defesa, dos Transportes, da Saúde, da Ciência e Tecnologia, 
das Cidades e do Meio Ambiente. 

 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 20 

De acordo com a legislação e normatização de Trânsito 
Brasileira, assinale a alternativa correta sobre as Juntas 
Administrativas de Recursos de Infrações – JARI: 
 
A) As JARI são órgãos de naturezas colegiada e temporária, 

definidas no Código de Trânsito Brasileiro; 
B) Compete às JARI receber e encaminhar ao órgão máximo 

executivo de trânsito da União os recursos interpostos pelos 
infratores, sendo o referido órgão máximo o detentor exclusivo 
da competência de julgar os recursos; 

C) As JARI são órgãos de naturezas permanente e colegiada, 
que a partir de 2008 deixou de integrar o Sistema Nacional de 
Trânsito, passando apenas a auxiliar os órgãos e entidades 
que deste fazem parte; 

D) As JARI funcionam junto aos órgãos executivos de trânsito ou 
rodoviários no âmbito dos Municípios, Estados e Distrito 
Federal, excetuado o funcionamento junto ao órgão executivo 
rodoviário no âmbito da União que cabe ao Conselho Nacional 
de Trânsito – CONTRAN; 

E) As JARI são órgãos de natureza colegiada, componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito, responsáveis pelo julgamento 
dos recursos interpostos contra penalidades aplicadas pelos 
órgãos e entidades executivos de trânsito ou rodoviários. 

 

QUESTÃO 21 

Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, compete aos órgãos 
e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de 
sua circunscrição: 
   
A) Manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago 

nas vias, exceto a sua implantação que é de competência 
exclusiva dos órgãos e entidades executivos de trânsito da 
União; 

B) Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do 
Programa Nacional de Trânsito, bem como coletar dados e 
elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas 
causas; 

C) Expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para 
Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação; 

D) Credenciar e fiscalizar órgãos ou entidades para a execução 
de atividades previstas na legislação de trânsito; 

E) Criar Câmaras Temáticas, estabelecendo o regimento interno 
e as diretrizes para o funcionamento destas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 

Referente à competência do Conselho Nacional de Trânsito – 
CONTRAN leia as informações constantes dos itens abaixo e 
assinale a alternativa correta: 
 
I. O Conselho Nacional de trânsito pode avocar, para análise e 

soluções, processos sobre conflitos de competência ou 
circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões 
administrativas; 

II. Não compete ao Conselho Nacional de Trânsito estabelecer 
as normas regulamentares referidas no Código de Trânsito 
Brasileiro, cabendo-lhe apenas estabelecer as diretrizes da 
Política Nacional de Trânsito; 

III. É competência expressa do Código de Trânsito Brasileiro que 
o Conselho Nacional de Trânsito estabeleça seu regimento 
interno e as diretrizes para o funcionamento dos CETRAN e 
CONTRANDIFE; 

IV. Ao Conselho Nacional de Trânsito compete dirimir conflitos 
sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da 
União e dos Estados, exceto no âmbito do Distrito Federal e 
municípios. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
A) Os itens I e II são falsos; 
B) Apenas os itens I e IV são verdadeiros; 
C) Os itens I, II e III são verdadeiros; 
D) Apenas os itens I e III são verdadeiros; 
E) Os itens II, III e IV são falsos. 
 

QUESTÃO 23 

Conforme as Normas Gerais de Circulação e Conduta, previstas 
no Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa incorreta:  
 
A) O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo 

de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque 
ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, 
dirigindo com atenção redobrada, sendo vedado parar o 
veículo por ocasionar risco aos demais veículos que circulam 
na via; 

B) Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência 
de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de 
circulação; 

C) O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos 
acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou se 
saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento; 

D) O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu 
veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à 
segurança do trânsito; 

E) 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. 
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QUESTÃO 24 

Assinale a alternativa que demonstra corretamente a regra de 
trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação 
prevista no Código de Trânsito Brasileiro: 
 

A) A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as 
exceções somente quando autorizadas pelo Agente da 
Autoridade de Trânsito; 

B) Os veículos precedidos de batedores sempre terão prioridade 
de passagem, sendo isentos da observância às demais 
normas de circulação neste caso; 

C) Independentemente de sinalização, os veículos prestadores 
de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na 
via, gozam de livre parada e estacionamento no local da 
prestação de serviço; 

D) É vedada a ultrapassagem de outro veículo em movimento, 
exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando 
o propósito de entrar à esquerda, parar ou estacionar; 

E) Existindo várias faixas de circulação, no mesmo sentido na 
pista de rolamento, as da esquerda serão destinadas à 
ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior 
velocidade. 

 

QUESTÃO 25 

Considere os itens referentes às regras de trânsito para os 
veículos que, transitando por fluxos que se cruzem, se 
aproximam de local não sinalizado, tendo preferência de 
passagem, e marque a alternativa correta: 
  

I. No caso de rotatória, terá preferência de passagem aquele 
veículo que estiver circulando por ela; 

II. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, terá 
preferência de passagem aquele veículo que estiver 
circulando por ela; 

III. No caso de rotatória com várias faixas de circulação no 
mesmo sentido, terá preferência de passagem o veículo que 
estiver circulando na faixa mais ao centro, ou seja, de trânsito 
rápido; 

IV. Terá preferência de passagem o veículo que vier pela direita 
do condutor, excetos os casos de rotatória e de apenas um 
fluxo ser proveniente de rodovia. 

 

Pode-se afirmar que: 
 

A) O item I é falso; 
B) Apenas o item III é falso; 
C) Os itens I, II e III são falsos; 
D) Apenas os itens II e IV são verdadeiros; 
E) Os itens II, III e IV são verdadeiros.  
 

QUESTÃO 26 

Quanto à classificação, de acordo com a utilização das vias 
abertas a circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro, 
assinale a alternativa correta: 
 

A) As vias classificam-se em urbanas, rurais e metropolitanas; 
B) As vias urbanas classificam-se em via de trânsito rápido, via 

de trânsito lento, via arterial, via coletora e via local; 
C) As vias classificam-se em urbanas, suburbanas e rurais; 
D) As vias urbanas classificam-se em via de trânsito rápido, via 

arterial, via coletora e via local; 
E) As vias urbanas classificam-se em via de trânsito rápido, via 

arterial, via colateral e via local. 

QUESTÃO 27 

Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao órgão 
técnico responsável por estudar e oferecer sugestões e 
embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões 
do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN: 
 
A) Câmaras Temáticas. 
B) Juntas Administrativas de Recursos e Infrações - JARI. 
C) Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRADIFE.  
D) Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN. 
E) Polícia Rodoviária Federal. 
 

QUESTÃO 28 

Assinale a alternativa que corresponde corretamente a regra do 
Código de Trânsito Brasileiro: 
 
A) O condutor utilizará o pisca-alerta apenas em situação de 

imobilizações ou situações de emergência; 
B) Durante o período noturno, em circulação ou com veículo 

parado, o condutor manterá acesa a luz de placa; 
C) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto 

ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo; 
D) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz 

alta, durante a noite e durante o dia nos túneis providos de 
iluminação pública; 

E) O condutor utilizará o pisca-alerta em duas situações: durante 
o dia quando a regulamentação da via assim o determinar e 
durante a noite quando orientado pelo Agente da Autoridade 
de Trânsito. 

 

QUESTÃO 29 

A buzina é algo que acompanha os primeiros veículos fabricados, 
sendo utilizada, inclusive, nas composições de grande cantores, 
como na música “Calhambeque” de Roberto Carlos: 
 
“Com muita paciência 
O rapaz me ofereceu 
Um carro todo velho 
Que por lá apareceu 
Enquanto o Cadillac 
Consertava eu usava 
O Calhambeque, bi-bi 
Quero buzinar o Calhambeque 
Bi Bidhu! Bidhubidhu Bidubi!...” 
 
Sobre a regra do Código de Trânsito Brasileiro referente à 
utilização da buzina, assinale a alternativa correta: 
 
A) O condutor de veículo poderá fazer uso de buzina em 

qualquer local, desde que em toques repetidos e breves; 
B) Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar 

acidentes o condutor de veículo poderá fazer uso de buzina, 
desde que em toque longo; 

C) Quando for conveniente advertir a outro condutor que se tem o 
propósito de ultrapassá-lo, não se deve utilizar a buzina, 
evitando assustá-lo e sofrer acidentes; 

D) O condutor de veículo poderá fazer uso de buzina, desde que 
em toque breve, para fazer as advertências necessárias a fim 
de evitar acidentes; 

E) O condutor de veículo não poderá fazer uso de buzina em 
ultrapassagens, dado o risco de acidentes. 
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QUESTÃO 30 

Com relação ao comportamento do condutor no trânsito, assinale 
a alternativa correta: 
 
A)  Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o 

propósito de ultrapassá-lo, deverá reduzir a velocidade ao 
máximo e deslocar-se para a esquerda; 

B)  Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o 
propósito de ultrapassá-lo, deverá reduzir a velocidade e 
deslocar-se para a direita; 

C)  Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o 
propósito de ultrapassá-lo, deverá deslocar-se para a faixa da 
direita, sem acelerar a marcha, se estiver circulando pela faixa 
da esquerda; 

D)  Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o 
propósito de ultrapassá-lo, deverá deslocar-se para a faixa da 
direita, sem acelerar a marcha, independente da faixa que 
estiver circulando; 

E)  Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o 
propósito de ultrapassá-lo, deverá acelerar a marcha, 
deslocando-se para a direita, para permitir que a 
ultrapassagem ocorra rapidamente. 

 

QUESTÃO 31 

Assinale a alternativa correta referente ao uso de luzes em 
veículo: 
 
A)  O condutor utilizará o pisca-alerta somente em situações de 

emergência; 
B)  Transitar com o farol desregulado é permitido desde que o 

facho de luz não prejudique a visibilidade da via; 
C)  Transitar com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão 

de outro configura infração de natureza grave; 
D)  Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de 

iluminação pública configura infração de natureza leve; 
E)  O pisca-alerta poderá ser utilizado pelo condutor em 

imobilizações. 
 

QUESTÃO 32 

O Código de Trânsito Brasileiro versa claramente sobre os limites 
de velocidade nas vias. Sobre o assunto, assinale a alternativa 
correta: 
 
A)  Independente de existir sinalização regulamentadora, a 

velocidade máxima será de oitenta quilômetros por hora, nas 
vias de trânsito rápido; 

B)  Nas vias urbanas arteriais, não existindo sinalização 
regulamentadora, a velocidade máxima será de sessenta 
quilômetros por hora; 

C)  Nas vias rurais a velocidade máxima permitida sempre 
dependerá de sinalização regulamentadora, sem a qual o 
condutor poderá seguir as regras definidas para as vias 
urbanas; 

D)  Para todas as vias, a velocidade mínima não poderá ser 
inferior à setenta por cento da velocidade máxima 
estabelecida; 

E)  Nas estradas a velocidade máxima permitida não pode ser 
superior a velocidade estabelecida para as vias urbanas. 

 
 
 
 

QUESTÃO 33 

Sobre as Normas Gerais de Circulação e Conduta, definidas no 
Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa correta: 
 
A)  A utilização de gesto convencional de braço pelo condutor 

para indicar manobra que implique deslocamento lateral é 
vedada pelo Código de Trânsito Brasileiro; 

B)  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; 

C)  É obrigatória a utilização de gesto convencional de braço pelo 
condutor antes de iniciar qualquer manobra que implique um 
deslocamento lateral, independente de utilizar a luz indicadora 
de direção de seu veículo; 

D)  É obrigatória a utilização da luz indicadora de direção do 
veiculo pelo condutor antes de iniciar qualquer manobra que 
implique um deslocamento lateral, independente de utilizar 
gesto convencional de braço; 

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 e fazendo gesto 
convencional de braço. 

 

QUESTÃO 34 

Para os fins do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente para 
os casos de manobras previstas no texto legal, entende-se por 
deslocamento lateral: 
 
A)  A transposição de faixas contínuas e movimentos de 

conversão à direita e à esquerda; 
B)  Movimentos de conversão à direita e à esquerda, nas vias 

urbanas; 
C)  Os retornos somente; 
D)  A transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, 

à esquerda e retornos; 
E)  Somente as transposições de faixas. 
 

QUESTÃO 35 

Assinale a alternativa incorreta sobre a utilização da buzina: 
 
A) É permitido usar buzina, desde que em toques breves; 
B) Usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto 

configura infração de natureza leve; 
C) Usar buzina em desacordo com os padrões e frequências 

estabelecidas pelo CONTRAN configura infração de natureza 
leve e penalidade de advertência; 

D) Usar buzina em locais e horários proibidos pela sinalização 
configura infração de natureza leve e penalidade de multa; 

E) É vedado usar buzina em situação que não a de simples toque 
breve como advertência ao pedestre ou a condutores de 
outros veículos. 
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QUESTÃO 36 

Referente à Engenharia de Tráfego, Operação, Fiscalização e 
Policiamento Ostensivo de Trânsito previsto na Lei (Código de 
Trânsito Brasileiro), assinale a alternativa correta:  
 
A)  Toda obra ou evento que possa perturbar ou interromper a 

livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco 
sua segurança, só será iniciada com permissão prévia do 
órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via; 

B)  Toda obra ou evento que possa perturbar ou interromper a 
livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco 
sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão 
ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via; 

C)  É vedada toda obra ou evento que possa perturbar ou 
interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou 
colocar em risco sua segurança, independente de permissão 
prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição 
sobre a via; 

D)  As obras ou eventos que possam perturbar ou interromper a 
livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco 
sua segurança, poderão ser iniciadas sem permissão prévia 
do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a 
via, desde que o responsável pela obra ou evento seja órgão 
ou entidade de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de 
Trânsito; 

E)  As obras ou eventos que possam perturbar ou interromper a 
livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco 
sua segurança, poderão ser iniciadas sem permissão prévia 
do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a 
via, desde que o responsável pela obra ou evento seja órgão 
ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual, 
Municipal ou do Distrito Federal. 

 

QUESTÃO 37 

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro o condutor de veículo 
destinado à condução de escolares deve satisfazer alguns 
requisitos. Sobre o referido assunto, assinale a alternativa 
correta: 
 
A)  Para conduzir veículo destinado à condução de escolares o 

condutor deve ser habilitado na categoria D e ter idade mínima 
de 21 anos; 

B)  Para conduzir veículo destinado à condução de escolares o 
condutor deve ser habilitado na categoria C e ter idade mínima 
de 21 anos; 

C)  Para conduzir veículo destinado à condução de escolares o 
condutor deve ser habilitado na categoria C, D ou E e ter idade 
mínima de 21 anos; 

D)  Para conduzir veículo destinado à condução de escolares o 
condutor deve ser habilitado na categoria B e ter idade mínima 
de 21 anos; 

E)  Para conduzir veículo destinado à condução de escolares o 
condutor deve ser habilitado na categoria C ou D e ter idade 
mínima de 21 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 

Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou 
Permissão para Dirigir, segundo o Código de Trânsito Brasileiro: 
 
A)  Configura infração grave e penalidade de multa (duas vezes) e 

apreensão do veículo; 
B)  Não configura infração, incorrendo apenas em medida 

administrativa de recolhimento do documento do veículo; 
C)  Configura infração gravíssima e penalidade de multa (três 

vezes) e medida administrativa de apreensão do veículo; 
D)  Configura infração leve e penalidade de apreensão do veículo; 
E)  Configura infração gravíssima e penalidade de multa (três 

vezes) e apreensão do veículo. 
 

QUESTÃO 39 

Confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa que, mesmo 
habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em 
condições de dirigi-lo com segurança, é infração prevista no 
Código de Trânsito brasileiro. Assinale a alternativa que indica 
corretamente informações sobre a referida infração: 
 
A)  A infração de que trata o enunciado da questão é configurada 

como infração gravíssima, e penalidade de multa (duas 
vezes); 

B)  A infração de que trata o enunciado da questão é configurada 
como infração gravíssima, e penalidade de multa (duas vezes) 
e apreensão do veículo; 

C)  A infração de que trata o enunciado da questão é configurada 
como infração grave, e penalidade de multa; 

D)  A infração de que trata o enunciado da questão é configurada 
como infração gravíssima, e penalidade de multa; 

E)  A infração de que trata o enunciado da questão é configurada 
como infração gravíssima, e  penalidade de multa e apreensão 
do veículo. 

 

QUESTÃO 40 

Assinale a alternativa correta: 
 
A)  Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à 

segurança configura infração grave, e penalidade de multa; 
B)  Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou 

veículos, água ou detritos configura infração média, e 
penalidade de advertência; 

C)  Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias 
não configura infração de trânsito, mas infração administrativa 
de natureza ambiental; 

D)  Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de 
trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes 
configura infração gravíssima, e penalidade de multa; 

E)  Deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima, de 
adotar providências para remover o veículo do local, quando 
necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez 
do trânsito configura infração média, e penalidade de multa. 
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QUESTÃO 41 

Assinale a alternativa incorreta com relação aos casos de 
estacionamento de veículo que podem configurar infração: 
 
A)  Não configura infração estacionar veículo nas esquinas a mais 

de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal; 
B)  Não configura infração estacionar veículo afastado da guia da 

calçada (meio-fio) de dez centímetros a cinqüenta centímetros; 
C)  Não configura infração estacionar veículo afastado da guia da 

calçada (meio-fio) a menos de cinqüenta centímetros; 
D)  Não configura infração estacionar veículo afastado da guia da 

calçada (meio-fio) a mais de um metro; 
E)  Não configura infração estacionar veículo afastado da guia da 

calçada (meio-fio) até cinqüenta centímetros. 
 

QUESTÃO 42 

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, considera-se infração 
gravíssima: 
 
A)  Estacionar o veículo na pista de rolamento das estradas, das 

rodovias, das vias de trânsito rápido, exceto na pista de 
rolamento das vias dotadas de acostamento; 

B)  Estacionar o veículo junto ou sobre hidrantes de incêndio, 
registro de água ou tampas de poços de visita de galerias 
subterrâneas, desde que devidamente identificados, 
independente das especificações do CONTRAN; 

C)  Estacionar ou parar o veículo na pista de rolamento das 
estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias 
dotadas de acostamento; 

D)  Estacionar o veículo junto ou sobre hidrantes de incêndio, 
registro de água ou tampas de poços de visita de galerias 
subterrâneas, desde que devidamente identificados, salvo nos 
casos de carros oficiais da Administração Pública; 

E)  Estacionar o veículo na pista de rolamento das estradas, das 
rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de 
acostamento. 

 

QUESTÃO 43 

Considera-se penalidade e medida administrativa, nos termos do 
Código de Trânsito Brasileiro, respectivamente:  
 
A)  Suspensão do direito de dirigir e Apreensão do veículo.  
B)  Multa e Apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. 
C)  Advertência por escrito e retenção do veículo. 
D)  Cassação da Permissão para dirigir e Apreensão da Carteira 

Nacional de Habilitação. 
E)  Remoção do veículo e  advertência por escrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 44 

De acordo com o disposto no Código de Trânsito Brasileiro é 
correto afirmar que: 
 
A)  As medidas administrativas previstas no Código elidem a 

aplicação das penalidades impostas por infrações nele 
estabelecidas; 

B)  Não é possível a aplicação concomitante da penalidade de 
multa e da medida administrativa de remoção do veículo; 

C)  As penalidade previstas no Código elidem a aplicação das 
medidas administrativas, visto que estas possuem apenas 
caráter complementar àquelas; 

D)  As medidas administrativas previstas no código não elidem a 
aplicação das penalidades impostas por infrações nele 
estabelecidas, possuindo caráter complementar a estas; 

E)  Cabe ao Agente da Autoridade de Trânsito decidir se aplica a 
penalidade ou a medida administrativa prevista no Código. 

 

QUESTÃO 45 

Assinale a alternativa correta, tomando por base o disposto no 
Código de Trânsito Brasileiro sobre os crimes de trânsito: 
 
A)  No homicídio culposo na direção de veículo automotor as 

penas são a detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor; 

B)  No homicídio doloso cometido na direção de veículo 
automotor, a pena é aumentada de um terço à metade, se o 
agente não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de 
Habilitação; 

C)  No homicídio culposo cometido na direção de veículo 
automotor, a pena é aumentada de um terço à metade, se o 
agente praticar lesão corporal de natureza grave; 

D)  No homicídio culposo cometido na direção de veículo 
automotor, a pena é aplicada independente do local onde o 
agente praticou o homicídio; 

E)  No homicídio doloso cometido na direção de veículo 
automotor, a pena é aplicada independente do local onde o 
agente praticou o homicídio; 

 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 46 

Sobre a Resolução nº 371, de 10 de dezembro de 2010, do 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, assinale a 
alternativa correta: 
 
A)  A Resolução nº 371/2010 aprovou o Manual Brasileiro de 

Fiscalização de Trânsito - MBFT, Volume I – Infrações de 
competência municipal, excluindo as concorrentes dos órgãos 
e entidades estaduais de trânsito e rodoviários; 

B)  Recentemente, em março de 2012, a Resolução nº 371/2010, 
que aprovou o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito - 
MBFT, Volume I, foi alterada pela Resolução nº 401/2012, 
alterando o prazo que os órgãos e entidades que compõem o 
Sistema Nacional de Trânsito deverão adequar seus 
procedimentos; 

C)  A Resolução nº 371/2010, que aprovou o Manual Brasileiro de 
Fiscalização de Trânsito - MBFT, Volume I, foi vetada pela 
Resolução nº 401/2012, de 15 de março de 2012; 

D)  A Resolução nº 371/2010 aprovou o Manual Brasileiro de 
Fiscalização de Trânsito - MBFT, Volume I – Infrações de 
competência municipal, incluindo as concorrentes dos órgãos 
e entidades da União; 

E)  Recentemente, em março de 2012, a Resolução nº 371/2010, 
que aprovou o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito - 
MBFT, Volume I, foi revogada pela Resolução nº 401/2012, 
que aprovou o novo Manual Brasileiro de Fiscalização de 
Trãnsito – MBFT, Volume II. 

 

QUESTÃO 47 

Assinale a alternativa correta, tomando por base o disposto no 
Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito - MBFT, Volume I – 
Infrações de competência municipal, excluindo as concorrentes 
dos órgãos e entidades estaduais de trânsito e rodoviários, 
aprovado pela Resolução nº 371/2010 do Conselho Nacional de 
Trânsito – CONTRAN: 
 
A)  Ao presenciar o cometimento da infração, fica 

automaticamente facultado ao agente de trânsito lavrar o 
respectivo auto de infração de trânsito – AIT; 

B)  A lavratura do auto de infração de trânsito - AIT é um ato 
vinculado, ou seja, está diretamente vinculado à 
discricionariedade do agente de trânsito com relação a sua 
lavratura; 

C)  O agente de trânsito, no seu poder discricionário, tomando por 
base a conveniência e a oportunidade, deve priorizar suas 
ações no sentido de coibir a prática das infrações de trânsito; 

D)  A lavratura do auto de infração de trânsito - AIT é um ato 
vinculado na forma da Lei, não havendo discricionariedade 
com relação a sua lavratura, conforme dispõe o artigo 280 do 
CTB; 

E)  O agente de trânsito deve priorizar suas ações no sentido de 
coibir a prática das infrações de trânsito, lavrando o auto de 
infração de trânsito – AIT por solicitação de terceiros, evitando, 
assim, omitir-se das providências que a lei lhe determina. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 48 

Assinale a alternativa que corresponde à Resolução que Dispõe 
sobre os requisitos necessários para constatar o consumo de 
álcool, substância entorpecente, tóxica ou de efeito análogo no 
organismo humano, estabelecendo os procedimentos a serem 
adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes:  
 
A)  Resolução nº 206, de 20 de setembro de 2006, do Conselho 

Nacional de Trânsito – CONTRAN; 
B)  Resolução nº 207, de 20 de outubro de 2007, do Conselho 

Nacional de Trânsito – CONTRAN; 
C)  Resolução nº 206, de 20 de outubro de 2006, do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – 
DNIT; 

D)  Resolução nº 207, de 20 de setembro de 2006, do Conselho 
Nacional de Trânsito – CONTRAN; 

E)  Resolução nº 206, de 20 de outubro de 2006, do Conselho 
Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

 

QUESTÃO 49 

Assinale a alternativa correta referente ao uso de capacete, nos 
termos da Resolução nº 203, de 29 de setembro de 2006, do 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN: 
 
A)  É obrigatório, para circular nas vias publicas de trânsito rápido, 

o uso de capacete pelo condutor e passageiro de motocicleta 
e motoneta, sendo facultado o uso de capacete para os 
condutores e passageiros de ciclomotor, triciclo motorizado e 
quadriciclo motorizado; 

B)  É facultativo, embora recomendado pelo CONTRAN, o uso de 
capacete pelo condutor e passageiro de triciclo motorizado e 
quadriciclo motorizado em regiões litorâneas; 

C)  É sempre obrigatório, para circular nas vias publicas, o uso de 
capacete pelo condutor de motocicleta e motoneta, salvo 
quando estiver em atividades recreativas; 

D)  É obrigatório, para circular nas vias publicas, o uso de 
capacete pelo condutor e passageiro de motocicleta, 
motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo 
motorizado; 

E)  É obrigatório, para circular nas vias publicas, o uso de 
capacete pelo condutor e passageiro de motocicleta e 
motoneta, cabendo aos Conselhos Estaduais de Trânsito – 
CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal – 
CONTRADIFE, regulamentar o uso de capacete para 
condutores e passageiros de ciclomotor, triciclo motorizado e 
quadriciclo motorizado. 
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QUESTÃO 50 

De acordo com a Resolução nº 204, de 20 de outubro de 2006, 
do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que regulamenta 
o volume e a frequência dos sons produzidos por equipamentos 
utilizados em veí¬culos e estabelece metodologia para medição a 
ser adotada pelas autoridades de trânsito ou seus agentes, a que 
se refere o art. 228 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, 
assinale a alternativa correta: 
 
A)  A utilização, em veículos de qualquer espécie, de 

equipamento que produza som só será permitida nas vias 
urbanas, desde que em nível de pressão sonora não superior 
a 60 decibéis - dB(A), medido a 7 m (sete metros) de distância 
do veículo; 

B)  A utilização, em veículos de qualquer espécie, de 
equipamento que produza som só será permitida, nas vias 
terrestres abertas à circulação, em nível de pressão sonora 
não inferior a 80 decibéis - dB(A), medido a 7 m (sete metros) 
de distância do veículo; 

C)  A utilização, em veículos de qualquer espécie, de 
equipamento que produza som só será permitida, nas vias 
terrestres abertas à circulação, em nível de pressão sonora 
não superior a 80 decibéis - dB(A), medido a 7 m (sete metros) 
de distância do veículo; 

D)  A utilização, em veículos de qualquer espécie, de 
equipamento que produza som e outros ruídos só será 
permitida nas vias rurais abertas à circulação, em nível de 
pressão sonora não superior a 80 decibéis - dB(A), medido a 7 
m (sete metros) de distância do veículo; 

E)  A utilização, em veículos de qualquer espécie, de 
equipamento que produza som só será permitida, nas vias 
terrestres abertas à circulação, em nível de pressão sonora 
não superior a 80 decibéis - dB(A), medido a 5 m (cinco 
metros) de distância do veículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




