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1. (CERTO OU ERRADO) Considera-se trânsito a utilização das vias
por pessoas, veículos, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins
de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

2. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito
respondem, no âmbito das respectivas competências, ___________, por
danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na
execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o
exercício do direito do trânsito seguro.
a) subjetivamente.
b) objetivamente.
c) subjetivamente e objetivamente.
d) objetivamente e subjetivamente.

3. Conforme a Lei nº 9.506/97, são vias urbanas e rurais:
a) as ruas e as avenidas apenas, que terão seu uso regulamentado pelo
órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as
peculiaridades locais e as circunstâncias especiais.
b) as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as
estradas e as rodovias.
c) as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as
estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou
entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades
locais e as circunstâncias especiais.
d) apenas as estradas e as rodovias.

4. (CERTO OU ERRADO) As disposições Código de Trânsito Brasileiro são
aplicáveis somente aos condutores dos veículos nacionais.
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5. A Lei nº 9.506/97 define o sistema nacional de trânsito como:
a) o conjunto de órgãos e entidades da União 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.
b) o conjunto de órgãos e entidades da União e dos Estados 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
c) é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados e do Distrito
Federal 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 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.

6. Segundo a Lei nº 9.506/97, são objetivos básicos do Sistema Nacional
de Trânsito:
I- estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à
segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o
trânsito, e fiscalizar seu cumprimento.
II - fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios
técnicos para a execução das atividades de trânsito.
III - estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre
os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e
a integração do Sistema.
Estão corretas as seguintes assertivas:
a) I e II.
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b) I e III.
c) II e III.
d) Todas estão corretas.

7. (CERTO OU ERRADO) O sistema nacional de trânsito é composto pelo
Conselho Nacional de Trânsito e pelos Conselhos Estaduais de Trânsito.

8. (CERTO OU ERRADO) A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de
trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais
de suas atuações.

9. (CERTO OU ERRADO) O Presidente do Conselho Nacional de Trânsito
designará o ministério ou órgão da Presidência responsável pela
coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará
vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito
da União.

10. (CERTO OU ERRADO) O Conselho Nacional de Trânsito (Contran),
possui sede no Distrito Federal e é presidido pelo dirigente do órgão
máximo executivo de trânsito da União.

11. Não integra a composição do Conselho Nacional de Trânsito:
a) um representante da Câmara dos Deputados.
b) um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia.
c) um representante do Ministério da Educação e do Desporto.
d) um representante do Ministério dos Transportes.

12. Compete ao CONTRAN:
I - coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a
integração de suas atividades.
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II - criar Câmaras Temáticas.
III - estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas
por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados.
IV - normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação,
expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de
veículos.
V - normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico,
carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização.
Estão corretas as assertivas:
a) I, III e V.
b) II, IV e V.
c) I, II, III e V.
d) Todas estão corretas.

13. (CERTO OU ERRADO) As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos
vinlados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo
estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos
específicos para decisões daquele colegiado.

14. (CERTO OU ERRADO) Responder a consultas relativas à aplicação da
legislação e dos procedimentos normativos de trânsito e estimular e
orientar a execução de campanhas educativas de trânsito compete apenas
aos Conselhos Estaduais de Trânsito.

15. (CERTO OU ERRADO) Os presidentes dos CETRAN e do CONTRANDIFE
são nomeados pelos Governadores dos Estados e do Distrito Federal,
respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em matéria de
trânsito.

16. (CERTO OU ERRADO) Os membros dos CETRAN e do CONTRANDIFE
são nomeados pelo Presidente da república.
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17. (CERTO OU ERRADO) O mandato dos membros do CETRAN e do
CONTRANDIFE é de três anos, vedada a recondução.

18. Não se inclui dentre as competências das JARI:
a) julgar os recursos interpostos pelos infratores.
b) solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos
rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando
uma melhor análise da situação recorrida.
c) organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito
(Renainf).
d) 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.

19. Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas
com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem,
incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros é
competência:
a) das JARI.
b) do CONTRAN.
c) da Polícia Rodoviária Federal.
d) do CETRAN.

20. (CERTO OU ERRADO) Promover e participar de projetos e programas
de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo
CONTRAN, compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua
circunscrição.
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GABARITO
1. (CERTO OU ERRADO) Considera-se trânsito a utilização das vias
por pessoas, veículos, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins
de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.
ERRADO
Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território
nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.
§ 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e
animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de
circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

2. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito
respondem, no âmbito das respectivas competências, ___________, por
danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na
execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o
exercício do direito do trânsito seguro.
a) subjetivamente.
b) objetivamente.
c) subjetivamente e objetivamente.
d) objetivamente e subjetivamente.
GABARITO: B
Art. 1º § 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de
Trânsito
respondem,
no
âmbito
das
respectivas
competências,
objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação,
omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e
serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

3. Conforme a Lei nº 9.506/97, são vias urbanas e rurais:
a) as ruas e as avenidas apenas, que terão seu uso regulamentado pelo
órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as
peculiaridades locais e as circunstâncias especiais.
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b) as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as
estradas e as rodovias.
c) as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as
estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou
entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades
locais e as circunstâncias especiais.
d) apenas as estradas e as rodovias.
GABARITO: C
Art. 2º São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os
logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que
terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição
sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias
especiais.

4. (CERTO OU ERRADO) As disposições Código de Trânsito Brasileiro são
aplicáveis somente aos condutores dos veículos nacionais.
ERRADO
Art. 3º As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem
como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou
estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas.

5. A Lei nº 9.506/97 define o sistema nacional de trânsito como:
a) o conjunto de órgãos e entidades da União 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.
b) o conjunto de órgãos e entidades da União e dos Estados 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
c) é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados e do Distrito
Federal 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,
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engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização,
julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.
d) 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.
GABARITO: D
Art. 5º 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.

6. Segundo a Lei nº 9.506/97, são objetivos básicos do Sistema Nacional
de Trânsito:
I- estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à
segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o
trânsito, e fiscalizar seu cumprimento.
II - fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios
técnicos para a execução das atividades de trânsito.
III - estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre
os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e
a integração do Sistema.
Estão corretas as seguintes assertivas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) Todas estão corretas.
GABARITO: B
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I - CERTA: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: I
- estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à
segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o
trânsito, e fiscalizar seu cumprimento.
II - ERRADA: Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de
Trânsito: II - fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de
critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das
atividades de trânsito.
III - CERTA:. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: III
- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os
seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a
integração do Sistema.
Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito:
I - estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à
segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o
trânsito, e fiscalizar seu cumprimento;
II - fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios
técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades
de trânsito;
III - estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre
os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e
a integração do Sistema.

7. (CERTO OU ERRADO) O sistema nacional de trânsito é composto pelo
Conselho Nacional de Trânsito e pelos Conselhos Estaduais de Trânsito.
ERRADO
Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e
entidades:
I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e
órgão máximo normativo e consultivo;
II - os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito
do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e
coordenadores;
III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
IV - os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
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V - a Polícia Rodoviária Federal;
VI - as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e
VII - as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI.

8. (CERTO OU ERRADO) A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de
trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais
de suas atuações.
ERRADO
Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os
respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos
rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações.

9. (CERTO OU ERRADO) O Presidente do Conselho Nacional de Trânsito
designará o ministério ou órgão da Presidência responsável pela
coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará
vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito
da União.
ERRADO
Art. 9º O Presidente da República designará o ministério ou órgão da
Presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional
de Trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão
máximo executivo de trânsito da União.

10. (CERTO OU ERRADO) O Conselho Nacional de Trânsito (Contran),
possui sede no Distrito Federal e é presidido pelo dirigente do órgão
máximo executivo de trânsito da União.
CERTO
Art. 10. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran), com sede no Distrito
Federal e presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da
União, tem a seguinte composição (...).

11. Não integra a composição do Conselho Nacional de Trânsito:
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a) um representante da Câmara dos Deputados.
b) um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia.
c) um representante do Ministério da Educação e do Desporto.
d) um representante do Ministério dos Transportes.
GABARITO: A
Art. 10. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran), com sede no Distrito
Federal e presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da
União, tem a seguinte composição:
III - um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia.
IV - um representante do Ministério da Educação e do Desporto.
VII - um representante do Ministério dos Transportes.

12. Compete ao CONTRAN:
I - coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a
integração de suas atividades.
II - criar Câmaras Temáticas.
III - estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas
por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados.
IV - normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação,
expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de
veículos.
V - normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico,
carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização.
Estão corretas as assertivas:
a) I, III e V.
b) II, IV e V.
c) I, II, III e V.
d) Todas estão corretas.
GABARITO: D
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I - CERTA: Art. 12. Compete ao CONTRAN: II - coordenar os órgãos do
Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades.
II - CERTA: Art. 12. Compete ao CONTRAN: IV - criar Câmaras Temáticas.
III - CERTA: Art. 12. Compete ao CONTRAN: VIII - estabelecer e normatizar
os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação
e o repasse dos valores arrecadados.
IV - CERTA: Art. 12. Compete ao CONTRAN: X - normatizar os
procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de
documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos.
V - CERTA: Art. 12. Compete ao CONTRAN: XV - normatizar o processo de
formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação,
estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações,
exames, execução e fiscalização.

13. (CERTO OU ERRADO) As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos
vinlados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo
estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos
específicos para decisões daquele colegiado.
CERTO
Art. 13. As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN,
são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer
sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões
daquele colegiado.

14. (CERTO OU ERRADO) Responder a consultas relativas à aplicação da
legislação e dos procedimentos normativos de trânsito e estimular e
orientar a execução de campanhas educativas de trânsito compete apenas
aos Conselhos Estaduais de Trânsito.
ERRADO
Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e ao
Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE:
III - responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos
procedimentos normativos de trânsito.
IV - estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito.
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15. (CERTO OU ERRADO) Os presidentes dos CETRAN e do CONTRANDIFE
são nomeados pelos Governadores dos Estados e do Distrito Federal,
respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em matéria de
trânsito.
CERTO
Art. 15. Os presidentes dos CETRAN e do CONTRANDIFE são nomeados
pelos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente, e
deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito.

16. (CERTO OU ERRADO) Os membros dos CETRAN e do CONTRANDIFE
são nomeados pelo Presidente da república.
ERRADO
Art. 15 § 1º Os membros dos CETRAN e do CONTRANDIFE são nomeados
pelos
Governadores
dos
Estados
e
do
Distrito
Federal,
respectivamente.

17. (CERTO OU ERRADO) O mandato dos membros do CETRAN e do
CONTRANDIFE é de três anos, vedada a recondução.
ERRADO
Art. 15 § 3º O mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIFE é de
dois anos, admitida a recondução.

18. Não se inclui dentre as competências das JARI:
a) julgar os recursos interpostos pelos infratores.
b) solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos
rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando
uma melhor análise da situação recorrida.
c) organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito
(Renainf).
d) 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.
GABARITO: C
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a) Art. 17. Compete às JARI: I - julgar os recursos interpostos pelos
infratores.
b) Art. 17. Compete às JARI: II - solicitar aos órgãos e entidades executivos
de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas
aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida.
c) Art. 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União:
organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf)
d) Art. 17. Compete às JARI: III - 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.

19. Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas
com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem,
incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros é
competência:
a) das JARI.
b) do CONTRAN.
c) da Polícia Rodoviária Federal.
d) do CETRAN.
GABARITO: C
Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e
estradas federais:
II - realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas
com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem,
incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros.

20. (CERTO OU ERRADO) Promover e participar de projetos e programas
de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo
CONTRAN, compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua
circunscrição.
CERTO
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Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua
circunscrição:
XI - promover e participar de projetos e programas de educação e
segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN.
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