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NORMAS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA 

01) As crianças que devem ser transportadas nos bancos 

traseiros dos veículos automotores são aquelas que: 

A) tenham menos de 9 anos com menos de 1.45 metro de altura. 

B) tenham menos de 8 anos com menos de 1.45 metro de altura. 

C) tenham menos de 10 anos com menos de 1.45 metro de altura. 

D) tenham menos de 7 anos com menos de 1.45 metro de altura. 

 

02) O uso da buzina para apressar o pedestre é: 

A) Permitido. 

B) Proibido apenas à noite. 

C) Permitido entre às 06 h e 22 h. 

D) Proibido. 

 

03) Ao se aproximar de um cruzamento, uma forma segura de agir 

é: 

A) Reduzir a velocidade. 

B) Manter a mesma velocidade. 

C) Aumentar a velocidade. 

D) Parar o veículo. 

 

04) O condutor está dirigindo e verifica que há ciclistas no 

trânsito. Antes de ultrapassá-los deve: 

A) Buzinar e seguir normalmente. O ciclista deve tomar cuidado. 

B) Não se incomodar. Ciclistas não representam um motivo para 

preocupação. 

C) Ficar ao lado deles e avisá-los que deverão encostar. 

D) Dar um toque breve na buzina e deixar espaço de segurança entre 

seu veículo e a bicicleta. 

 

05) Quando, dirigindo um veículo numa via de mão única com 

retorno ou entrada à esquerda, o condutor que estiver à frente 

indicar, por sinal, que vai entrar para esse lado, você poderá: 

A) Ultrapassar pela esquerda. 

B) Fazer um retorno. 

C) Acelerar o veículo. 

D) Ultrapassar pela direita. 

 

06) Todo condutor de veículo deve dar preferência de passagem 

ao pedestre: 

A) Somente nas faixas de segurança. 

B) Em qualquer situação, exceto onde houver semáforo e o foco estiver 

vermelho para o pedestre. 

C) Somente quando se tratar de deficiente físico. 

D) Somente quando se tratar de idosos e crianças. 

 

07) É dever do pedestre: 

A) Ceder a preferência aos veículos. 

B) Manter as faixas e passagens em boas condições de higiene. 

C) Obedecer a sinalização. 

D) Andar na pista de rolamento, no mesmo sentido dos veículos. 

 

08) O condutor deve sinalizar e deslocar o seu veículo, com 

antecedência, para faixa mais à esquerda da sua mão de direção 

para:  

A) Mudar de faixa de trânsito. 

B) Fazer uma ultrapassagem. 

C) Aumentar a velocidade. 

D) Entrar à esquerda. 

 

09) O condutor não poderá ultrapassar veículos: 

A) Nos trechos em curvas e em aclives com visibilidade suficiente. 

B) Nas passagens de nível, com sinalização permitindo a ultrapassagem. 

C) Em vias com duplo sentido de direção e pista única, quando houver 

sinalização permitindo a ultrapassagem. 

D) Pontes, viadutos e nas travessias de pedestres. 

 

10) Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de 

circulação no mesmo sentido, são as da _________ destinadas ao 

deslocamento dos veículos mais _______ e de maior porte, quando 

não houver faixa especial a eles destinada. 

A) Direita; rápidos. 

B) Esquerda; lentos. 

C) Direita; lentos. 

D) Esquerda; rápidos. 

 

11) Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só 

poderão circular nas vias: 

A) Segurando o guidão com apenas uma das mãos. 

B) Usando vestuário de proteção, quando transitar por rodovias. 

C) Utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores. 

D) Fazendo uso do facho de luz alta nos túneis providos de iluminação 

pública. 

 

12) A faixa de trânsito destinada a se fazer ultrapassagem e circular 

em maior velocidade é: 

A) A da direita. 

B) A da esquerda. 

C) Qualquer uma. 

D) A de sinalização com linhas amarelas. 

 

13) O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se, em 

direitos e deveres, ao: 

A) Pedestre. 

B) Condutor. 

C) Motociclista. 

D) Passageiro. 

 

14) Os veículos de serviço de emergência, com as sirenes e os 

dispositivos de luzes intermitentes desligados, têm preferência de 

passagem quando: 

A) Cruzam com veículos que trafeguem nas vias utilizadas pelas linhas 

de ônibus. 

B) Cruzam com veículos que se aproximem pela esquerda, em se 

tratando de cruzamento não sinalizado. 

C) Cruzam com veículos que transportem passageiros. 

D) Cruzam com veículos que trafeguem em via não pavimentada. 

 

15) As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, 

classificam-se em: 

A) Rodovias e vias locais. 

B) Rodovias e estradas. 

C) Vias urbanas e vias rurais. 

D) Vias de trânsito rápido, vias coletoras e rodovias. 

 

16) Em pequenas manobras é permitido ao condutor: 

A) Deixar de usar o cinto de segurança. 

B) Transitar em marcha a ré. 

C) Deixar de usar o capacete de segurança. 

D) Transitar com o veículo desligado. 
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17) Veículos transitando por fluxos que se cruzem ao se 

aproximarem de local não sinalizado, a preferência é: 

A) De quem vem pela direita. 

B) De quem vai em linha reta. 

C) De quem desloca pela via de fluxo mais intensa de veículos. 

D) Do ônibus, por transportar um maior número de passageiros. 

 

18) Dirigindo um veículo na via pública, antes de entrar em outra 

via, todo condutor deverá: 

A) Dar um toque breve na buzina e converter. 

B) Diminuir a velocidade, buzinar e converter. 

C) Certificar-se de que pode realizar a manobra sem perigo para os 

demais usuários da via. 

D) Somente ligar a seta e converter. 

 

19) O pedestre ao cruzar a pista de rolamento onde não houver 

faixa ou passagem a ele destinado, deverá: 

A) Cruzar a via em sentido contrário ao de seu eixo. 

B) Cruzar a via em sentido perpendicular ao de seu eixo. 

C) Cruzar a via no mesmo sentido ao de seu eixo. 

D) Cruzar a via em sentido paralelo ao de seu eixo. 

 

20) O condutor manterá acesos os faróis do veículo não 

equipado com DRL, utilizando luz baixa durante a noite e 

durante o dia, em: 

A) Vias não iluminadas. 

B) Túneis providos de iluminação pública e nas rodovias de pista 

simples fora do perímetro urbano. 

C) Vias não providas de acostamento. 

D) Viadutos e trincheiras. 

 

21) À noite, ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo, o 

condutor deverá: 

A) Usar luz alta. 

B) Piscar o farol baixo e alto sucessivamente. 

C) Ligar o pisca alerta. 

D) Usar luz baixa. 

 

22) Obedecida a regulamentação estabelecida para a via, o 

condutor poderá aumentar a velocidade do seu veículo quando: 

A) Estiver ultrapassando. 

B) Estiver sendo ultrapassado. 

C) Notar a presença de veículos destinados a socorro. 

D) Diante da presença de animais para evitar atropelamentos. 

 

23) Ao ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja 

parado efetuando o embarque ou desembarque de passageiros, 

o procedimento correto do condutor é: 

A) Reduzir a velocidade. 

B) Aumentar a velocidade. 

C) Somente, observar a sinalização. 

D) Não ultrapassar o veículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24) Gozam de livre circulação, estacionamento e parada, 

quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou 

preservação da ordem pública, devidamente identificados por 

dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação 

vermelha intermitente, os veículos de: 

A) Socorro de incêndio e de polícia, somente. 

B) Socorro de incêndio e salvamento, polícia, ambulância, 

fiscalização e operação de trânsito, defesa civil e carceragem. 

C) Polícia, fiscalização e operação de trânsito, apenas. 

D) Polícia e ambulância, unicamente. 

 

25) Onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade 

máxima nas vias locais será: 

A) 30 km/h. 

B) 20 km/h. 

C) 50 km/h. 

D) 40 km/h. 

 

26) Os usuários das vias terrestres devem: 

A) Circular somente pelo lado direito da via. 

B) Ceder sempre o direito de passagem aos veículos de transporte 

coletivo. 

C) Circular sempre com velocidade reduzida. 

D) Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o 

trânsito de veículos, de pessoas ou de animais. 

 

27) Antes de colocar o veículo em movimento, o condutor deve 

verificar as condições de funcionamento dos equipamentos de uso 

obrigatório: 

A) Cinto de segurança e encosto de cabeça. 

B) Triângulo de segurança e pneu sobressalente. 

C) Limpador de para-brisa e buzina. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

28) O embarque e desembarque dos passageiros devem ocorrer: 

A) Sempre do lado do condutor. 

B) Do lado da calçada, exceto no caso do condutor. 

C) Junto ao meio-fio do canteiro central. 

D) De qualquer lado da via, desde que bem estacionado. 

 

29) Os veículos que se deslocam sobre trilhos, respeitadas as 

normas de circulação, têm preferência de passagem: 

A) Nos cruzamentos não sinalizados. 

B) Na rotatória. 

C) Nos túneis. 

D) Sobre os demais veículos. 

 

30) Analise as conversões pretendidas pelos veículos 1 (vermelho, 

de cima) e 2 (azul, de baixo) e escolha a alternativa correta: 

A) Ambos farão conversões permitidas, pois 

não há placas que proíbam. 

B) Somente ao veículo 1 (vermelho) é 

permitida a manobra pela sinalização. 

C) Ambos farão conversões proibidas. 

D) Somente ao veículo 2 (azul) é permitida a 

manobra pela sinalização. 

 

 


