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SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
01) O sinal do Agente da Autoridade de Trânsito
indicado na imagem refere-se à ordem de:
A) Parada obrigatória.
B) Seguir.
C) Converter à direita.
D) Converter à esquerda.
02) Quando o condutor de veículo estende o braço esquerdo para
fora do veículo, na posição horizontal, está indicando que:
A) Vai dobrar à esquerda.
B) Vai parar o seu veículo.
C) O condutor à sua retaguarda pode ultrapassá-lo.
D) Vai dar preferência de passagem para o veículo que está a sua
esquerda.
03) A finalidade da utilização, na via pública, de cones de cores
branca refletiva e laranja é:
A) Alertar os condutores para situações de emergência ou perigo.
B) Bloquear e/ou canalizar o trânsito.
C) Proteger pedestres, trabalhadores de obras e equipamentos.
D) Todas as afirmativas estão corretas.
04) As placas que oferecem aos condutores informações úteis na
escolha de um trajeto são chamadas de:
A) Advertência.
B) Luminosas.
C) Indicação.
D) Especiais.
05) O painel eletrônico é utilizado para:
A) Advertência de situação inesperada à frente.
B) Regulamentação de velocidade em função do fluxo de veículos.
C) Mensagens educativas ao comportamento dos usuários da via.
D) Todas as alternativas estão corretas.
06) Assinale a alternativa que responda à questão: o espaço
destinado ao deslocamento de bicicletas (ciclofaixas) é
identificado pela cor:
A) Amarela.
B) Branca.
C) Preta.
D) Vermelha.
07) Relativamente à hierarquia das leis de trânsito, podemos
dizer:
A) A placa de ''parada obrigatória'' e a placa de ''dê a preferência'' dão
informações semelhantes.
B) O policial de trânsito não é superior à sinalização da via.
C) A placa de ''dê a preferência'' determina uma parada obrigatória.
D) O policial de trânsito deverá ser atendido nas determinações que
facilite o fluxo de veículos, mesmo contrariando a sinalização da via.
08) A seta direcional de cor branca, inscrita no pavimento e
ilustrada na imagem, significa:
A) Siga em frente ou vire à esquerda.
B) Vire à esquerda.
C) Retorne à esquerda.
D) Siga em frente.

09) A faixa de travessia de pedestre é um tipo de Marca
denominada:
A) Longitudinal.
B) Canalização.
C) Transversal.
D) Controle de estacionamento e/ou parada.
10) Em local sinalizado com linha de divisão simples seccionada, o
condutor:
A) Não poderá ultrapassar.
B) Deverá aumentar a velocidade.
C) Poderá efetuar ultrapassagem.
D) Não poderá transitar.
11) A sinalização realizada através
preestabelecidas é denominada:
A) Regulamentação.
B) Especial de advertência de obra.
C) Sinal sonoro.
D) Semafórica de regulamentação.
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12) Um silvo longo significa:
A) Atenção, siga.
B) Pare.
C) Diminua a marcha.
D) Acenda as lanternas.
13) As formas de sinalização viária previstas na legislação de
trânsito são:
A) Gestos, sons por apito, placas, sinais luminosos, marcas viárias e
dispositivos auxiliares.
B) Luzes de pisca e emergência.
C) Faixas e cones.
D) Triângulo de segurança e cones.
14) A marca de canalização que tem por finalidade separar fluxos
de tráfego de sentidos opostos é pintada na via na cor:
A) Branca.
B) Azul.
C) Amarela.
D) Preta.
15) As placas que servem para indicar aos usuários da via os locais
onde os mesmos podem dispor dos serviços indicados, são placas
indicativas de:
A) Serviços auxiliares.
B) Apoio.
C) Ajuda.
D) Complemento.
16) A placa A-20a, representada na imagem, significa:
A) Pista escorregadia.
B) Depressão.
C) Saliência ou lombada.
D) Declive acentuado.
17) As placas de identificação de rodovias, em forma de brasão e
nas cores preta e branca, são de:
A) Indicação.
B) Regulamentação.
C) Educativa.
D) Advertência.
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18) A placa A-1b, representada na imagem, significa:
A) Curva à direita.
B) Curva acentuada à direita.
C) Curva acentuada em “S” à direita.
D) Vire à direita.

27) A placa de advertência “crianças”, alerta que você deve:
A) Seguir, com a atenção redobrada e com baixa velocidade.
B) Seguir fazendo sinal de luz.
C) Buzinar insistentemente.
D) Parar imediatamente.

19) Diante da placa SAU-10 você entende que é um local com:
A) Loja de ferramentas.
B) Sanitários.
C) Serviço mecânico.
D) Aeroporto nas proximidades.

28) A marca de canalização, identificada na
imagem, sinaliza que:
A) Movimento em retorno com faixa adicional para
o movimento.
B) Que a pista passa a ser dividida por um canteiro
central com fluxo de tráfego no mesmo sentido de
direção.
C) Que a pista passa a ser dividida por um canteiro
central com fluxo de tráfego em sentido duplo de
direção.
D) Que a conversão à esquerda é permitida.

20) A placa R-24b regulamenta:
A) Passagem obrigatória.
B) Sentido de circulação da via.
C) Sentido único.
D) Siga em frente.
21) A placa R-2, significa:
A) Parada obrigatória à frente.
B) Alfândega.
C) Dê a preferência.
D) Parada obrigatória.
22) A placa TAD-14 indica:
A) Marina.
B) Mirante.
C) Farol.
D) Monumento.
23) A placa R-5a regulamenta:
A) Retorno à esquerda.
B) Proibido retornar à direita.
C) Retorno à direita.
D) Proibido retornar à esquerda.

29) A marcação que delimita e controla áreas de estacionamento,
complementando a respectiva sinalização vertical, indicando ao
condutor a proibição de estacionar é feita na cor:
A) Azul.
B) Verde.
C) Branca.
D) Amarela.
30) A sinalização semafórica, ilustrada na imagem, significa:
A) Direção controlada.
B) Controle ou faixa reversível.
C) Direção livre.
D) Sentido obrigatório.

24) A placa SAU-19 indica:
A) Terminal Rodoferroviário.
B) Terminal Ferroviário.
C) Terminal Rodoviário.
D) Abastecimento.
25) A placa A-42b adverte:
A) Fim de pista dupla.
B) Início de pista dupla.
C) Mão dupla adiante.
D) Sentido duplo.
26) Você está dirigindo pela primeira vez numa localidade e
deseja realizar uma conversão à esquerda e, antes da via
transversal, encontra uma placa de sinalização de advertência
com a informação de que a referida via tem “MÃO INGLESA” ou
“MÃO INVERTIDA”, com apenas uma faixa em cada sentido.
Neste caso você:
A) Entra pelo lado direito da transversal, já que no Brasil sempre se
dirige pelo lado direito.
B) Entra pelo lado esquerdo da via, como advertido pela sinalização.
C) Entra pelo lado direito da transversal, porque placas de
advertência não têm poder de regulamentação.
D) Entra pelo centro da via transversal e aguarda os outros
motoristas te indicarem o lado correto.
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