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APRESENTAÇÃO 

 

Olá, parabéns por baixar o melhor material de Provas Simuladas do Brasil. 

 

Saiba que as questões que você vai ver aqui, foram todas tiradas dos arquivos do Detran de 

cada Estado, sempre observando a legislação de trânsito nacional. 

 

 

Eu sou o professor Ronaldo Cardoso, instrutor 

desde 1998 e pós-graduado em gestão, 

segurança e educação de trânsito. 

Criador do canal YouTube.com/LegTransito, o 

maior canal do mundo para quem está em busca 

da sua carteira de habilitação para dirigir 

veículos. 

Também criei o site www.autoescolaonline.net, 

onde você encontra vasta biblioteca de materiais 

de apoio relacionado a trânsito e dirigir. 

 

Espero que faça um excelente proveito deste material que, com certeza, será fundamental para 

sua aprovação junto ao Detran. 

 

 

Aproveite para nos seguir em nossas redes sociais. 

 

   

http://www.youtube.com/legtransito
http://www.autoescolaonline.net/
https://www.facebook.com/autoescolaonline.ronaldo
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5533984541720
https://twitter.com/rrcardoso34
https://www.instagram.com/legtransito/
http://www.autoescolaonline.net
http://www.youtube.com/legtransito/sub_confirmation=1
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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 de luzes de cores 

preestabelecidas é denominada: 

A) Regulamentação. 

B) Especial de advertência de obra. 

C) Sinal sonoro. 

D) Semafórica de regulamentação. 

 

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. 



 

 

1B, 2A, 3D, 4C, 5D, 6D, 7D, 8B, 9C, 10C, 11D, 12C, 13A, 14C, 15A, 16D, 17A, 18B, 19C, 20A, 21C, 22A, 23D, 24C, 25A, 26B, 27A, 28C, 29D, 30B 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 



 
 02 

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

01) Os sinais, além de serem inscritos em placas e pintados no 

pavimento das vias públicas, podem ainda ser: 

A) Luminosos, sonoros e logotipos. 

B) Luminosos, sonoros e por gestos. 

C) Sonoros, por gestos e painéis decorativos. 

D) Marcas, gestos e sonoros. 

 

02) Assinale a alternativa correta: 

A) As indicações do semáforo prevalecem sobre as ordens do agente 

de trânsito. 

B) Os demais sinais prevalecem sobre as indicações do semáforo. 

C) As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de 

circulação e outros sinais. 

D) As indicações dos sinais prevalecem sobre as ordens do agente de 

trânsito. 

 

03) A ordem do Agente da Autoridade de Trânsito ilustrada na 

imagem, significa: 

A) Ordem de seguir. 

B) Ordem de parada obrigatória. 

C) Ordem de converter à esquerda. 

D) Ordem de diminuição da velocidade. 

 

04) A forma padrão do sinal de regulamentação é: 

A) Retangular. 

B) Circular. 

C) Quadrada. 

D) Hexagonal. 

 

05) As luzes de cores preestabelecidas são utilizadas para 

controle do fluxo de: 

A) Somente veículos de tração animal. 

B) Somente veículos de propulsão humana. 

C) Estacionamento de veículos. 

D) Pedestres e/ou veículos. 

 

06) A linha que proíbe a ultrapassagem nos dois sentidos 

denomina-se: 

A) Simples seccionada. 

B) Dupla seccionada. 

C) Contínua, simples ou dupla. 

D) Dupla contínua/seccionada. 

 

07) A mensagem “Respeite a Sinalização” está escrita nas placas: 

A) De advertência. 

B) De regulamentação. 

C) De serviços auxiliares. 

D) Educativas. 

 

08) De acordo com os sinais sonoros abaixo relacionados, 

marque a resposta que corresponda a determinação do agente em 

parar o veículo: 

A) Um silvo breve. 

B) Três silvos breves. 

C) Dois silvos breves. 

D) Um silvo longo. 

 

 

 

09) A sinalização de regulamentação tem por finalidade: 

A) Informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou 

restrições no uso das vias. 

B) Alertar aos usuários da via sobre condições potencialmente 

perigosas, indicando sua natureza. 

C) Identificar as vias, os destinos e os locais de interesse, percursos, os 

destinos, as distâncias e os serviços auxiliares. 

D) Educar o usuário da via. 

 

10) A placa de forma triangular é característica da sinalização de: 

A) Parada obrigatória. 

B) Dê a preferência. 

C) Proibido estacionar. 

D) Sentido proibido. 

 

11) A placa de A-4b adverte a presença de: 

A) Curva acentuada em “S" à esquerda.  

B) Pista sinuosa à direita. 

C) Curva acentuada à direita. 

D) Curva acentuada em “S" à direita. 

 

12) A placa R-10 regulamenta: 

A) Proibido trânsito de veículo de tração animal. 

B) Proibido trânsito de veículos automotores. 

C) Permitido o trânsito, somente de pedestres. 

D) Proibido ultrapassar. 

 

13) A seta indicativa branca no pavimento, ilustrada na imagem, 

significa: 

 
A) Mudança obrigatória de faixa. 

B) Siga em frente. 

C) Passagem obrigatória. 

D) Vire à esquerda. 

 

14) A marcação de áreas de estacionamento que indica ao condutor 

que ali é permitido estacionar é feita na cor: 

A) Amarela. 

B) Branca. 

C) Azul. 

D) Verde. 

 

15) A placa SAU-26, “Ponto de parada”, indica: 

A) Estacionamento de ônibus. 

B) Parada de veículos de autoridades. 

C) Carga e descarga de mercadorias. 

D) Parada de veículos de transporte coletivo ou individual 

de passageiros. 

 

16) A placa R-6b, na imagem, regulamenta que: 

A) Naquele local o estacionamento é livremente permitido, 

inclusive para Carga e Descarga. 

B) Naquele local a Carga e Descarga são permitidas 

somente no horário estabelecido. 

C) Naquele local não poderá haver parada de veículos 

para embarque ou desembarque de passageiros. 

D) Naquele local é permitido realizar Carga e Descarga, ainda que fora 

do horário estabelecido. 
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17) A placa A-26b adverte que a via possui: 

A) Sentido duplo. 

B) Sentido obrigatório. 

C) Sentido único. 

D) Nenhuma das respostas acima. 

 

18) A placa TIT-02 indica: 

A) Festas populares. 

B) Rodeio. 

C) Teatro. 

D) Convenções. 

 

19) Qual sinal abaixo adverte o condutor do veículo da existência, 

adiante, de saliência, lombada ou ondulação transversal sobre a 

superfície de rolamento? 

A)  

B)  

C)  

D)  

 

20) A placa R-13 regulamenta que neste trecho da 

via é: 

A) Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. 

B) Proibido trânsito de tratores. 

C) Proibido trânsito de carro de mão. 

D) Proibido equipamentos agrícolas. 

 

21) A sinalização horizontal é classificada em: 

A) Marcas transversais e semáforo. 

B) Inscrições no pavimento e placas de regulamentação. 

C) Marcas longitudinais, transversais, canalização, delimitação e 

controle de estacionamento e/ou parada e inscrições no pavimento. 

D) Marcas longitudinais e placas de advertência. 

 

22) A placa A-25 indica:  

A) Sentido duplo à frente. 

B) Início de mão dupla. 

C) Mão dupla adiante. 

D) Sentido duplo adiante. 

 

23) A placa TIT-09 indica: 

A) Feira típica. 

B) Exposição agropecuária. 

C) Rodeio. 

D) Pavilhão de feiras e exposições. 

24) É infração de trânsito a desobediência a qualquer dos sinais 

inscritos nas placas de: 

A) Regulamentação. 

B) Indicação. 

C) Educativas. 

D) Advertência. 

 

25) A placa R-8a regulamenta: 

A) Mudança obrigatória de faixa ou pista de trânsito 

da esquerda para direita. 

B) Mudança obrigatória de faixa ou pista de trânsito 

da direita para esquerda. 

C) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para direita. 

D) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para esquerda. 

 

26) As marcas utilizadas para reduzir pontos de conflito entre fluxos 

de tráfego em uma via, são chamadas de: 

A) Marcas de canalização. 

B) Áreas neutras. 

C) Linhas de bordo. 

D) Linhas de retenção. 

 

27) A placa SAU-10 indica a presença de: 

A) Farmácia. 

B) Pronto Socorro. 

C) Hospital. 

D) Clínica Médica. 

 

28) Identifique o significado do gesto do condutor expresso no 

desenho: 

A) Trânsito impedido em todas as direções. 

B) Retorno à esquerda. 

C) Diminuir a marcha ou parar o veículo. 

D) Virar à direita. 

 

29) Com exceção das placas “Cruz de Santo André”, “Sentido 

único” e “Sentido duplo”, as demais placas que têm formato 

quadrado, fundo na cor amarela e símbolo preto, são placas de: 

A) Advertência. 

B) Indicação. 

C) Regulamentação. 

D) Sentido obrigatório. 

 

30) O procedimento correto do condutor de veículo diante da 

sinalização semafórica na imagem é: 

A) Redobrar a atenção. 

B) Seguir. 

C) Parar o veículo. 

D) Não ultrapassar outro veículo. 
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SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

01) Numa via cujas faixas de tráfego sejam separadas por linhas 

brancas, podemos dizer que: 

A) É uma via de mão única. 

B) É uma via de mão dupla. 

C) É uma estrada. 

D) É uma ciclovia. 

 

02) As placas que têm a função de educar condutores e pedestres 

quanto ao seu comportamento no trânsito, são as: 

A) De atrativos turísticos. 

B) Educativas. 

C) De advertência. 

D) De regulamentação. 

 

03) As mensagens expressas nas placas de sinalização de 

advertência são de caráter de: 

A) Ordem. 

B) Informação. 

C) Alerta. 

D) Educação. 

 

04) O sinal semafórico, identificado na imagem, indica: 

A) Controle ou faixa reversível. 

B) Direção livre. 

C) Direção controlada. 

D) Direção proibida. 

 

05) A sinalização de trânsito é feita nas vias públicas através de: 

A) Placas, gestos e marcos. 

B) Placas, advertência, indicações luminosas. 

C) Placas, manobras, indicações luminosas, gestos e sinais sonoros. 

D) Placas, marcações, dispositivos auxiliares, indicações luminosas, 

gestos e sinais sonoros. 

 

06) As cores das luzes utilizadas para controle de fluxo de 

pedestres são: 

A) Vermelha, amarela e verde. 

B) Vermelha e amarela. 

C) Verde, vermelha intermitente e vermelha. 

D) Amarela e verde. 

 

07) As placas de sinalização, quanto à sua função classificam-se 

em: 

A) De regulamentação, advertência e indicação. 

B) De regulamentação, semafórica e indicação. 

C) De regulamentação, semafórica e advertência. 

D) De serviços auxiliares, advertência e faixa de proteção para 

pedestres. 

 

08) O símbolo, inscrito no pavimento, e associado 

à sinalização vertical, representado por uma 

cadeira de rodas demarca: 

A) Local proibido de parada de veículos conduzidos 

por deficientes físicos. 

B) Local de estacionamento de veículos conduzidos por deficientes 

físicos ou que os transporte. 

C) Local de embarque e desembarque de deficientes físicos. 

D) Local de trânsito de deficientes físicos. 

 

 

09) A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência, em ordem: 

A) As indicações do semáforo sobre os demais sinais; as indicações dos 

sinais sobre as demais normas de trânsito; as ordens do agente de 

trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. 

B) As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e 

outros sinais; as indicações dos sinais sobre as demais normas de 

trânsito. 

C) Não existe ordem de prevalência. 

D) As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e 

outros sinais; as indicações do semáforo sobre os demais sinais; as 

indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. 

 

10) A placa A-8 adverte que: 

A) Via lateral à esquerda. 

B) Entroncamento oblíquo à direita. 

C) Interseção em “T”. 

D) Bifurcação em “Y”. 

 

11) A placa R-6a regulamenta: 

A) Proibido parar e estacionar. 

B) Proibido estacionar. 

C) Estacionamento regulamentado. 

D) Proibido parar. 

 

12) Ao encontrar um trecho de via com sentido único e mais de uma 

faixa de circulação, você saberá que a mudança de faixa será 

proibida quando a sinalização horizontal for: 

A) Linha contínua simples amarela. 

B) Linha simples seccionada branca. 

C) Linha dupla seccionada amarela. 

D) Linha simples contínua branca. 

 

13) A marcação de área de conflito, identificada na imagem, 

significa que o condutor: 

A) Não pode circular com seu veículo, pois é 

área exclusiva de pedestre. 

B) Não deve parar e nem estacionar o veículo. 

C) Pode estacionar sua motocicleta. 

D) Deve parar e estacionar o veículo. 

 

14) A ordem do Agente da Autoridade de Trânsito de parada para 

todos os veículos que venham de direções que cortem 

ortogonalmente a direção indicada pelos braços estendidos, 

qualquer que seja o sentido de seu deslocamento, é: 

A)  

B)  

C)  

D)  
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15) A placa R-1 regulamenta: 

A) Semáforo à frente. 

B) Parada obrigatória à frente. 

C) Dê a preferência. 

D) Parada Obrigatória. 

 

16)  A placa A-10a adverte a existência de: 

A) Via lateral à esquerda. 

B) Via lateral à direita. 

C) Entroncamento oblíquo à esquerda. 

D) Curva à esquerda. 

 

17) A placa TIT-10 indica: 

A) Festas populares. 

B) Rodeio. 

C) Teatro. 

D) Convenções. 

 

18) A placa de número A-22 indica: 

A) Ponte móvel. 

B) Estreitamento de pista à direita. 

C) Ponte estreita. 

D) Estreitamento de pista ao centro. 

 

19) A placa R-17 regulamenta: 

A) Carga máxima permitida. 

B) Peso máximo permitido por eixo. 

C) Comprimento máximo permitido. 

D) Largura máxima permitida por eixo. 

 

20) A sinalização semafórica de advertência que tem a função de 

advertir da existência de obstáculo ou situação perigosa compõe-

se de: 

A) Uma verde e uma vermelha. 

B) Uma ou mais luzes de cor amarela. 

C) Uma ou duas de cor vermelha. 

D) Uma ou duas de cor verde. 

 

21) As linhas transversais, identificadas na 

imagem, são chamadas de: 

A) Linhas de Retenção. 

B) Linhas de Dê a Preferência. 

C) Linhas de Estímulo à Redução de Velocidade. 

D) Linhas de Canalização. 

 

22) São aplicados junto a obstáculos, como viadutos e pontes: 

A) Dispositivos de canalização. 

B) Sinalização de alerta. 

C) Marcadores de obstáculo e perigo. 

D) Todas acima. 

 

23) As linhas seccionadas ou contínuas, as faixas para pedestres, 

os sinais e as palavras inscritas no solo, são marcas que 

caracterizam a sinalização: 

A) Vertical. 

B) Horizontal. 

C) Por gestos. 

D) Por barreiras. 

 

 

 

24) Diante da placa SAU-14 você entende que é uma área: 

A) Permitida para camping. 

B) Com aeroporto nas proximidades. 

C) Com Igreja do patrimônio histórico. 

D) De proteção para indígenas. 

 

25) É finalidade do dispositivo ilustrado: 

A) Advertir sobre situação inesperada à frente. 

B) Transmitir mensagens educativas. 

C) Regulamentar a velocidade em função do volume de veículos. 

D) Todas as afirmativas acima estão corretas. 

 

26) A placa A-25 indica: 

A) Sinalização de alerta.  
B) Marcadores de perigo. 

C) Marcadores de alinhamento. 

D) Dispositivos de canalização. 

 

27) Identifique o significado do gesto do condutor expresso no 

desenho. 

A) Diminuir a marcha ou parar. 

B) Virar à esquerda. 

C) Virar à direita. 

D) Trânsito impedido em todas as direções. 

 

28) Indique o nome correto da placa R-21: 

A) Barreira. 

B) Alfândega. 

C) Fiscalização. 

D) Balança. 

 

29) Marcas que delineiam a parte da pista destinada à circulação de 

veículos, separando-a do acostamento, chamam-se linhas: 

A) Planas. 

B) Linhas férreas. 

C) Limite. 

D) De bordo. 

 

30) Mensagens adicionais podem ser incorporadas às placas de 

sinalização de regulamentação e de advertência. Estas mensagens 

são denominadas: 

A) Informações complementares. 

B) Informações especializadas. 

C) Mensagens avulsas. 

D) Comunicados extras. 
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PROCESSO DE HABILITAÇÃO 

01) Marque a alternativa que NÃO corresponde a um requisito 

para o candidato à Permissão Para Dirigir (PPD): 

A) Ser maior de dezoito anos de idade. 

B) Possuir documento de identificação e CPF. 

C) Ser penalmente imputável. 

D) Ser alfabetizado. 

 
02) Qual a carga horária obrigatória no curso teórico-técnico para 

o candidato à Permissão Para Dirigir (PPD)? 

A) 30 horas/aula. 

B) 35 horas/aula. 

C) 30 horas/aula. 

D) 45 horas/aula. 

 
03) A atual legislação de trânsito intitula-se: 

A) Código Nacional de Trânsito. 

B) Código de Trânsito. 

C) Código de Trânsito Brasileiro. 

D) Código Brasileiro de Trânsito. 

 
04) A utilização das vias por pessoas, veículos e animais é para 

fins de: 

A) Circulação, parada e estacionamento. 

B) Circulação e estacionamento. 

C) Circulação, parada e operação de carga ou descarga. 

D) Circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou 

descarga. 

 
05) São consideradas vias terrestres urbanas e rurais: 

A) Ruas, avenidas e vias internas pertencentes aos condomínios 

constituídos por unidades autônomas. 

B) Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas, 

rodovias, praias abertas à circulação pública, as vias internas 

pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e 

os estacionamentos privados de uso coletivo. 

C) Estradas e rodovias. 

D) Praias abertas à circulação pública. 

 
06) A Junta Administrativa de Recursos de Infrações é um órgão 

colegiado componente do: 

A) Conselho Estadual de Trânsito. 

B) Conselho Nacional de Trânsito. 

C) Sistema Nacional de Trânsito. 

D) Departamento Nacional de Trânsito. 

 
07) Ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) cabe, entre 

outras, a atribuição de: 

A) Vistoriar, registrar e emplacar veículos. 

B) Organizar estatística de trânsito em todo o país. 

C) Propor a alteração de sinalização. 

D) Emitir carteira internacional. 

 
08) A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e 

de tração animal ficará a cargo: 

A) Dos Estados. 

B) Dos Municípios. 

C) Do DETRAN. 

D) Do DENATRAN. 

09) A Licença de Aprendizagem para prática de direção veicular em 

via pública (LADV), ou em locais autorizados para este fim, será 

expedida pelo DETRAN ao candidato que: 

A) Tenha completado 16 (dezesseis) anos de idade. 

B) Tenha completado 18 (dezoito) anos de idade. 

C) Tenha sido aprovado nos exames de aptidão física e mental, 

avaliação psicológica e de legislação de trânsito. 

D) Tenha prestado o exame em veículo particular. 

 
10) Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo 

peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo: 

A) DENATRAN. 

B) CONTRAN. 

C) DETRAN. 

D) CONTRANDIFE. 

 
11) A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação pelo 

permissionário, implica em reiniciar todo o processo de habilitação, 

no prazo de: 

A) 15 (quinze) dias. 

B) 30 (trinta) dias. 

C) 360 (trezentos e sessenta) dias. 

D) A qualquer tempo. 

 
12) Para que os veículos destinados à condução de escolares 

possam circular nas vias, exige-se: 

A) Cintos de segurança para o condutor e seu auxiliar, somente. 

B) Registro de veículo especial. 

C) Lanternas de luz verde nas extremidades laterais direita e esquerda. 

D) Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e 

de segurança. 

 
13) A cópia fotostática ou fotocópia (xerox) da Carteira Nacional de 

Habilitação: 
A) Não é válida para substituir documento original. 

B) É valida quando autenticada em cartório. 

C) É válida quando não plastificada. 

D) É válida quando apresentada junto com o documento de identidade 

do portador. 

 
14) O candidato à obtenção da habilitação de categoria “D” deverá 

preencher os seguintes requisitos: 

A) Apenas ser maior de 21 anos, possuir CPF, saber ler e escrever. 

B) Somente saber ler e escrever, e possuir documento de identidade. 

C) Ser maior de 21 anos, possuir habilitação “B” há pelo menos 2 anos 

ou “C” há pelo menos 1 ano e não ter cometido mais de uma infração 

gravíssima nos últimos doze meses. 

D) Ser maior de 18 anos, saber ler e escrever, possuir identidade e CPF. 

 
15) As categorias existentes para a habilitação, são: 

A) ACC – “A” – “B” – “C” – “D” – “E”. 

B) “A” – “B” – “C” – “D”. 

C) “B” – “C” – “D” – “E”. 

D) “A” – “B” – “C” – “D” – “E”. 

 
16) Quem deve pagar o Seguro Obrigatório DPVAT? 

A) Todos os proprietários de veículos com mais de 15 anos. 

B) Todas as pessoas, sendo ou não proprietárias de veículos. 

C) Todos os proprietários de veículos automotores. 

D) Somente os proprietários de 2 ou mais automóveis. 
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17) A avaliação psicológica será preliminar e complementar ao 

exame de aptidão física e mental: 

A) Quando da obtenção da ACC e da CNH. 

B) Quando da renovação, caso o condutor exerça serviço 

remunerado de transporte de pessoas ou bens. 

C) Quando da substituição do documento de habilitação obtido em 

país estrangeiro. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
18) A bicicleta quanto à tração é: 

A) Veículo automotor. 

B) Veículo de propulsão humana. 

C) Não é considerada um veículo, à luz do CTB. 

D) Veículo de tração animal. 

 
19) A Carteira Nacional de Habilitação permite, a quem a 

possuir, o direito de dirigir: 

A) Qualquer tipo de veículo, apenas na localidade onde foi emitida. 

B) Veículos automotores, para os quais foi habilitado, em todo 

território nacional. 

C) Qualquer tipo de veículo automotor. 

D) Veículos automotores, para os quais foi habilitado, apenas na 

localidade onde foi emitida. 

 
20) A habilitação de categoria “A”: 

A) É para conduzir veículos cujo PBT não exceda a 3.500 kg. 

B) Para conduzir veículos motorizados de duas ou três rodas e 

também quadriciclos. 

C) Para combinações de veículos cuja unidade acoplada tenha 6.000 

mil kg ou mais de PBT. 

D) Para conduzir veículos motorizados de duas ou três rodas. 

 
21) A placa de veículo de autoescola (aprendizagem ou, no 

padrão Mercosul, comercial) tem as seguintes características: 

A) Fundo branco e caracteres vermelhos. 

B) Fundo branco e caracteres pretos. 

C) Fundo preto e caracteres brancos. 

D) Fundo cinza e caracteres pretos. 

 
22) A realização de qualquer ato público que interfira no trânsito 

depende de: 

A) Licença especial do Prefeito. 

B) Autorização do Governador. 

C) Prévia autorização da autoridade de trânsito, do órgão com 

circunscrição sobre a via. 

D) Autorização de todos os moradores locais ou da Associação de 

Moradores. 

 
23) As características de um veículo podem ser modificadas 

quando: 

A) Houver prévia permissão da autoridade de trânsito. 

B) O proprietário quitar seus débitos com o órgão competente. 

C) O proprietário "cansar" da cor do modelo. 

D) Sofrer um acidente grave. 

 
24) Caminhão-trator é um veículo destinado: 

A) Ao transporte de carga. 

B) A tracionar ou arrastar outro veículo. 

C) Ao transporte de passageiros. 

D) Ao trabalho agrícola. 

25) Caso o proprietário do veículo seja devedor de multa de trânsito 

não poderá: 

A) Renovar o Licenciamento Anual do Veículo. 

B) Renovar a Carteira Nacional de Habilitação. 

C) Renovar o exame toxicológico. 

D) Circular com o veículo fora da área urbana. 

 
26) Como é chamado um veículo automotor de duas ou três rodas 

cuja potência não seja maior do que 50cc, ou elétrico com 

capacidade máxima de 4 kW, que é capaz de desenvolver no 

máximo a velocidade de 50 km/h? 

A) Motocicleta. 

B) Ciclomotor. 

C) Mobilete. 

D) Bicicleta a motor. 

 
27) Complete a frase: Charrete é um veículo de tração animal 

destinado ao transporte de  . 

A) Cargas. 

B) Objetos. 

C) Pessoas. 

D) Todas estão corretas. 

 
28) Constitui(em) documento(s) de porte obrigatório: 

A) Comprovante de pagamento atualizado do IPVA. 

B) Certificado de registro do veículo, somente. 

C) ACC, Permissão para Dirigir ou CNH e CRLV-e. 

D) Comprovante de pagamento do seguro obrigatório. 

 
29) De acordo com a Legislação os veículos, quanto a espécie, são 

classificados em: 

A) Oficial, de passageiros, de aluguel e de corrida. 

B) Oficial, particular, de passageiro e de aluguel. 

C) Automotor, elétrico, tração animal, propulsão humana e reboque. 

D) De passageiros, de carga, misto, de competição, de tração, especial 

e coleção. 

 
30) O condutor para transportar explosivos, líquidos inflamáveis ou 

substâncias tóxicas deve se submeter ao curso de treinamento 

denominado: 

A) TPP (Curso Especializado de Transporte de Produtos Perigosos). 

B) NPS (Curso de Noções de Primeiros Socorros). 

C) TCI (Curso Especializado de Transporte Cargas Inflamáveis). 

D) TCP (Curso Especializado de Transporte de Cargas Poluentes). 
 
 

 

 

1A, 2D, 3C, 4D, 5B, 6C, 7A, 8B, 9C, 10B, 11D, 12D, 13A, 14C, 15D, 16C, 17D, 18B, 19B, 20D, 21A, 22C, 23A, 24B, 25A, 26B, 27C, 28C, 29D, 30A 
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PROCESSO DE HABILITAÇÃO 

01) O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do 

território nacional, abertas à circulação, rege-se pelo: 

A) Código de Trânsito Brasileiro. 

B) Código Nacional de Trânsito. 

C) Código Brasileiro de Trânsito. 

D) Código de Trânsito. 

 

02) Considera-se trânsito a utilização das vias por: 

A) Pessoas e animais, isolados ou em grupos. 

B) Pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou 

não. 

C) Veículos conduzidos por condutores habilitados. 

D) Pessoas e veículos, conduzidos ou não. 

 

03) As praias abertas à circulação pública, as vias internas 

pertencentes aos condomínios constituídos por unidades 

autônomas e os estacionamentos privados de uso coletivo são, 

para efeito do código de Trânsito Brasileiro, considerados: 

A) Vias terrestres. 

B) Áreas autônomas. 

C) Vias privativas. 

D) Áreas restritas. 

 

04) O infrator que julgar improcedente a penalidade de multa que 

lhe foi aplicada poderá interpor recurso, em 1ª instância, junto: 

A) ao CETRAN. 

B) ao DENATRAN. 

C) ao CONTRAN. 

D) à JARI. 

 

05) Organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de 

Habilitação (RENACH) compete ao: 

A) CONTRAN. 

B) DENATRAN. 

C) DETRAN. 

D) CETRAN. 

 

06) Os Departamentos de Estradas de Rodagens são órgãos: 

A) Normativos do Sistema Nacional de Trânsito. 

B) Com jurisdição em todo território nacional. 

C) Executivos do Sistema Nacional de Trânsito. 

D) Normativos do Conselho Nacional de Trânsito. 

 

07) Vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança 

veicular, registrar, emplacar, selar a placa, licenciar veículos, 

expedindo o Certificado de Registro e Licenciamento Anual, 

mediante delegação do órgão federal competente, é de 

responsabilidade de: 

A) Órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 

Federal, no âmbito de sua circunscrição. 

B) Órgãos e entidades executivos rodoviários de União e dos Estados, 

no âmbito de sua circunscrição. 

C) Policiais Militares dos Estados e do Distrito Federal. 

D) Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito. 

 

 

 

 

 

08) Os órgãos técnicos e consultivos que se destinam a realizar 

estudos e oferecer sugestões sobre assuntos específicos, são 

chamados de: 

A) JARI. 

B) DENATRAN. 

C) CETRAN. 

D) Câmaras Temáticas. 

 

09) A função exercida pela Polícia Rodoviária Federal, com o 

objetivo de garantir obediência às normas de trânsito, é: 

A) Fiscalização. 

B) Operação. 

C) Policiamento. 

D) Patrulhamento. 

 

10) O Sistema de Nacional de Trânsito é integrado por: 

A) Órgãos normativos, executivos, fiscalizadores e recursais. 

B) Órgãos de direção e executivos. 

C) Órgãos executivos, somente. 

D) Órgãos colegiados e temáticos. 

 

11) O candidato que quiser se habilitar para conduzir veículo 

automotor e elétrico deverá preencher os seguintes requisitos: 

A) Saber ler e escrever, somente. 

B) Saber ler, escrever e possuir documento de identidade, somente. 

C) Saber ler e escrever, ser penalmente imputável, possuir CPF e 

documento de identificação. 

D) Ser penalmente imputável, somente. 

 

12) A Licença de Aprendizagem (LADV) suspensa poderá ser obtida 

novamente após decorridos: 

A) Seis meses. 

B) Três meses. 

C) Doze meses. 

D) Nove meses. 

 

13) A habilitação subordinada às condições estabelecidas em 

convenções e acordos internacionais e às normas do CONTRAN, é 

aquela obtida: 

A) No Brasil. 

B) No seu Estado. 

C) No seu município. 

D) Em outro país. 

 

14) O condutor para conduzir veículo motorizado de duas ou três 

rodas, com ou sem carro lateral, deverá estar habilitado na 

categoria: 

A) “A”. 

B) “B”. 

C) “C”. 

D) “D”. 

 

15) Assinale a alternativa que completa a questão: A categoria 

_____ habilita o condutor a dirigir veículo motorizado utilizado em 

transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 

quilogramas. 

A) “D”. 

B) “E”. 

C) “C”. 

D) “B”. 

 



 

 
1A, 2B, 3A, 4D, 5B, 6C, 7A, 8D, 9D, 10A, 11C, 12A, 13D, 14A, 15C, 16D, 17B, 18B, 19C, 20D, 21D, 22C, 23D, 24C, 25C, 26B, 27D, 28C, 29A, 30D 
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16) No caso de reprovação no exame teórico sobre legislação 

de trânsito ou de prática de direção veicular, o candidato 

somente poderá repetir o exame: 

A) A partir do 15º dia da divulgação do resultado. 

B) A partir do 16º dia da divulgação do resultado. 

C) A partir do dia seguinte da divulgação do resultado. 

D) Não há período de a ser aguardado. 

 

17) O candidato que pretender se habilitar para a categoria “D” 

deverá realizar o exame de direção num veículo que tenha: 

A) No mínimo, 08 (oito) lugares, sem contar com o do condutor. 

B) No mínimo, 20 (vinte) lugares. 

C) Capacidade para transportar, no mínimo, 6000 (seis mil) 

quilogramas de carga. 

D) No mínimo, 10 (vinte) lugares. 

 

18) Para habilitar-se na categoria “E”, o condutor deverá possuir 

no mínimo: 

A) 3 anos na categoria “B” ou 2 anos na categoria “C”. 

B) 1 ano na categoria “C” ou 1 ano na categoria “D”. 

C) 2 anos na categoria “C”. 

D) 2 anos na categoria “D”. 

 

19) O candidato à primeira habilitação poderá requerer 

simultaneamente: 

A) A habilitação nas categorias “A” e “C”. 

B) A habilitação na “A” e “D”, mais a ACC. 

C) A habilitação nas categorias “A” e “B”, ou ainda ACC e categoria 

“B”. 

D) As categorias “A” e “E”. 

 

20) Assinale a alternativa que completa a questão: O condutor 

de veículo destinado à condução de escolares deve ter idade 

superior a ______ anos e ser habilitado pelo menos na categoria 

______. 

A) 21; “B”. 

B) 18; “D”. 

C) 18; “B”. 

D) 21; “D”. 

 

21) Quando da renovação da CNH, o condutor de veículo 

automotor deverá ser submetido ao exame de aptidão física e 

mental, nos seguintes períodos: 

A) De 05 em 05 anos, após completar 70 anos de idade. 

B) De 10 em 10 anos, até os 50 anos de idade. 

C) De 05 em 05 anos, a partir dos 40 anos de idade. 

D) De 10 em 10 anos, com idade inferior à 50 anos. 

 

22) O processo do candidato à primeira habilitação ficará 

ativado no Órgão ou Entidade Executivo de Trânsito pelo prazo 

de: 

A) 06 meses. 

B) 24 meses. 

C) 12 meses. 

D) Durante a validade do exame de sanidade física e mental. 

 

23) Significa mudança de característica do veículo: 

A) Colocação de bancos de couro e troca da manopla de câmbio. 

B) Descarga livre e troca da marca dos pneus. 

C) A instalação de equipamentos de som e alarme. 

D) Rebaixamento da suspensão e mudança de cor. 

24) Denomina-se motocicleta: 

A) Veículo automotor de duas rodas, conduzido em posição sentada. 

B) Veículo automotor, cuja carroceria seja fechada e destinada a 

alojamentos, escritório, comércio ou finalidades análogas. 

C) Veículo automotor de duas rodas, com ou sem carro lateral, conduzido 

em posição montada. 

D) Veículo automotor com potência máxima de 50cc. 

 

25) Dois ciclistas descuidados colidiram em uma avenida 

movimentada. Machucados, os dois foram levados ao hospital. Qual 

dos dois tem direito ao reembolso por despesas médicas do Seguro 

Obrigatório – DPVAT? 

A) Nenhum dos dois, já que foram culpados pelo acidente. 

B) Os dois, porque a avenida que trafegavam era movimentada. 

C) Nenhum dos dois, pois o acidente não envolveu veículo automotor. 

D) Ciclistas sempre têm direito à indenização, por mais que caiam 

"sozinhos". 

 

26) A classificação geral dos veículos é: 

A) Misto, passageiros, carga, tração e coleção. 

B) Tração, espécie e categoria. 

C) Aluguel, aprendizagem, oficial e diplomático. 

D) Automotor, Misto e Particular. 

 

27) Caminhonete e carro de mão são veículos, quanto a espécie, 

classificados como: 

A) Misto. 

B) De tração. 

C) De passageiros. 

D) De carga. 

 

28) Para transitar em via pública, todo veículo automotor, elétrico, 

articulado, reboque ou semirreboque deverá ser licenciado: 

A) Semestralmente, pelo órgão executivo rodoviário do estado. 

B) Semestralmente, pelo órgão executivo de trânsito do estado. 

C) Anualmente, pelo órgão executivo de trânsito do estado. 

D) Anualmente, pelo órgão municipal de trânsito. 

 

29) São dispensados da placa dianteira, os veículos de: 

A) Duas e três rodas. 

B) Quatro rodas. 

C) Mais de quatro rodas. 

D) Todos os veículos são obrigados a ter placa dianteira. 

 

30) Ao comprar um veículo já registrado, o novo proprietário deverá 

providenciar a transferência, junto ao Detran, no prazo máximo de: 

A) 60 dias. 

B) 45 dias. 

C) 90 dias. 

D) 30 dias. 
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PROCESSO DE HABILITAÇÃO 

01) Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos 

Automotores (RENAVAM), compete ao: 

A) DETRAN. 

B) CETRAN. 

C) CONTRAN. 

D) DENATRAN. 

 

02) A expedição da Permissão para Dirigir, da Carteira Nacional 

de Habilitação, dos Certificados de Registro e o de Licenciamento 

Anual, é competência do: 

A) DETRAN. 

B) CETRAN. 

C) CONTRANDIFE. 

D) DENATRAN. 

 

03) É competência da JARI: 

A) Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das 

normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, no âmbito de suas 

atribuições. 

B) Administrar fundo de âmbito Nacional destinado à segurança e 

educação de trânsito. 

C) Julgar os recursos interpostos pelos infratores. 

D) Coletar dados, elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas 

causas. 

 

04) Obedece a legislação municipal do domicílio ou residência de 

seus proprietários, o registro e o licenciamento dos veículos de: 

A) Somente os ciclomotores e bicicletas. 

B) Propulsão humana e de tração animal. 

C) Reboque, semirreboque e bonde. 

D) Somente os de propulsão humana. 

 

05) Assinale a alternativa que completa a questão: A categoria 

_____ habilita o condutor a dirigir veículo motorizado, não 

abrangido pela categoria “A”, cujo peso bruto total não exceda a 

3.500 quilogramas e cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído 

o do motorista. 

A) “C”. 

B) “B”. 

C) “E”. 

D) “D”. 

 

06) Para habilitar-se na categoria “E”, o condutor deverá possuir 

no mínimo: 

A) 18 anos de idade e 2 anos na categoria “B”. 

B) 21 anos de idade e 2 anos na categoria “B”. 

C) 21 anos de idade e 3 anos na categoria “B” 

D) 21 anos de idade e 1 ano na categoria “C”. 

 

07) O condutor que tiver a sua Permissão para Dirigir cassada, 

poderá reiniciar o processo de habilitação, que consiste em 

prestar exames de: 

A) Aptidão física e mental, avaliação psicológica e legislação de 

trânsito, apenas. 

B) Aptidão física e mental, avaliação psicológica, legislação de trânsito 

e prática de direção veicular. 

C) Prática de direção veicular, somente. 

D) Legislação de trânsito e prática de direção veicular, somente. 

 

08) Do condutor de veículo destinado à condução de escolares, 

exige-se: 

A) Não ter cometido nenhuma infração de trânsito. 

B) Idade superior a 18 anos. 

C) Ter sido submetido a Curso Especializado de Transporte Escolar. 

D) Apresentação do Registro Nacional de Transportadores Urbanos. 

 

09) A aprendizagem somente poderá realizar-se: 

A) Nos termos, horários e locais estabelecidos pela autoridade de 

trânsito. 

B) Das 8 horas às 18 horas, em qualquer local. 

C) Em áreas fechadas ao trânsito. 

D) Somente no período matutino. 

 

10) A formação do condutor compreende a realização: 

A) De exame escrito e de direção veicular. 

B) De exame de aptidão física e mental. 

C) De avaliação psicológica. 

D) Todas acima estão corretas. 

 

11) A idade mínima de 21 anos é exigida aos condutores: 

A) De transporte de perecíveis. 

B) Das categorias "B" e "C". 

C) De transporte coletivo de passageiros e de produtos perigosos. 

D) De transporte de cargas. 

 

12) A PPD concede ao condutor o direito de dirigir: 

A) Apenas no estado da federação que a expediu. 

B) Somente no município de residência. 

C) Em todo território nacional. 

D) Exceto nas rodovias. 

 

13) Após a aprovação no exame teórico haverá a expedição: 

A) Do CRLV. 

B) Da LADV. 

C) Da PPD. 

D) Da CNH. 

 

14) Para conduzir um trator de rodas na via pública: 

A) não é necessário ser habilitado, por ser máquina agrícola. 

B) é necessário estar habilitado na categoria “A”. 

C) basta possuir PPD ou CNH, no mínimo, na categoria “B”. 

D) é obrigatório estar habilitado em uma das categorias “C”, “D” ou “E”. 

 

 

15) Condutor habilitado na categoria “C”, reincidente em infração 

média nos últimos doze meses, não poderá: 

A) Adicionar uma nova categoria à sua (“A” ou ACC). 

B) Adicionar a ACC. 

C) Renovar o exame de sanidade física e mental. 

D) Mudar sua categoria de habilitação para “D” ou “E”. 

 

 

16) É sempre considerado veículo de carga: 

A) Carro-de-mão. 

B) Charrete. 

C) Triciclo. 

D) Trator de rodas. 

 

 

 



 

 
1D, 2A, 3C, 4B, 5B, 6D, 7B, 8C, 9A, 10D, 11C, 12C, 13B, 14C, 15D, 16A, 17B, 18A, 19C, 20A, 21B, 22C, 23B, 24D, 25C, 26C, 27B, 28D, 29A, 30B 
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17) Assinale a alternativa incorreta: 

A) A CNH de categoria “A” permite conduzir veículos de 2 ou 3 rodas. 

B) O condutor habilitado em qualquer categoria poderá conduzir motos 

de até 100cc. 

C) Os condutores serão responsáveis pelos atos praticados na direção 

do veículo. 

D) Com categoria “E” o condutor poderá conduzir veículos das 

categorias inferiores, com exceção dos veículos de 2 ou 3 rodas.  

 

18) É considerado órgão executivo rodoviário dos estados e do 

distrito federal: 

A) DER. 

B) DNIT. 

C) Polícia Rodoviária Federal. 

D) Todas estão corretas. 

 

19) Em caso de morte, a indenização do seguro DPVAT é de: 

A) R$11.500,00. 

B) R$2.700,00. 

C) R$13.500,00. 

D) Até R$13.500,00. 

 

20) Executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme 

convênio firmado, com agente do órgão ou entidade, executivos 

de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os 

demais agentes credenciados, compete: 

A) Polícias militares dos Estados do Distrito Federal. 

B) Departamento de trânsito dos Estados. 

C) Agentes do DNIT. 

D) Agentes do DENATRAN. 

 

21) O condutor habilitado na categoria “A” pode conduzir: 

A) Motocicletas de até 125cc. 

B) Veículos de 2 ou 3 rodas. 

C) Motocicletas a partir de 125cc. 

D) Veículos motorizados de 4 rodas (quadriciclos). 

 

22) São exemplos de classificação quanto à categoria: 

A) Oficial e fabricante. 

B) Aprendizagem e experiência. 

C) Particular e aluguel. 

D) Carga e passageiro. 

 

23) Só poderá realizar exame de direção veicular para primeira 

habilitação, o candidato que cumprir a carga horária mínima de: 

A) 25 horas-aulas para categoria “A” e 25 para categoria “B”. 

B) 20 horas-aulas para categoria “A” ou “B”. 

C) 15 horas-aulas para categoria “A” e 20 para categoria “B”. 

D) 20 horas-aulas para categoria “A” e 15 para categoria “B”. 

 

24) Veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga 

no mesmo compartimento: 

A) Caminhonete. 

B) Utilitário. 

C) Micro-ônibus. 

D) Camioneta. 

 

 

 

 

 

25) Para o licenciamento de um veículo em outro Estado deve-se: 

A) Obrigatoriamente alterar os caracteres de suas placas. 

B) Pedir autorização ao Conselho Nacional de Trânsito. 

C) Dar ciência ao departamento de trânsito do estado de origem. 

D) Pedir autorização ao conselho de trânsito do estado de origem. 

 

26) Qual a carga horária exigida ao mudar para as categorias “C”, 

“D” ou “E”? 

A) 15 h/a. 

B) 25 h/a. 

C) 20 h/a. 

D) 16 h/a. 

 

27) Um candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, 

durante o exame de direção veicular para a categoria B, derruba um 

cone de balizamento. Nessas condições, ele será: 

A) Aprovado, desde que não cometa outra falta grave. 

B) Reprovado, devendo realizar novo exame de direção. 

C) Aprovado, desde que não cometa outra falta média. 

D) Reprovado, devendo recomeçar todo o procedimento de formação do 

condutor. 

 

28) O que é um micro-ônibus, segundo o Código de Trânsito 

Brasileiro? 

A) É um veículo de carga, com capacidade máxima de três mil e 

quinhentos quilos. 

B) É um veículo automotor de carga, com capacidade para até vinte e 

cinco passageiros. 

C) É um veículo de transporte coletivo, com capacidade máxima para até 

quarenta e nove passageiros. 

D) É um veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para 

até vinte passageiros. 

 

29) Dentro do Sistema Nacional de Trânsito, o responsável 

por implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo 

pago é? 

A) Órgão ou entidade executivo de trânsito do Município. 

B) Órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado. 

C) Órgão ou entidade executivo de trânsito da União. 

D) Órgão ou entidade executivo de trânsito do Bairro. 

 

30) O condutor que exerce atividade remunerada de transporte de 

pessoas ou bens, ao renovar o exame de aptidão física e mental terá 

que submeter-se, além da avaliação de aptidão física e mental,  

A) ao curso de atualização. 

B) à avaliação psicológica. 

C) ao curso de reciclagem. 

D) ao exame teórico-técnico. 
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PRIMEIROS SOCORROS 

01) NÃO é correto adotar a seguinte conduta para imobilização em 

caso de fratura: 

A) Antes de imobilizar, puxar o membro colocando-o na posição 

natural. 

B) Aplicar panos limpos sobre as fraturas expostas. 

C) Manter a vítima deitada. 

D) O comprimento de uma tala deverá ser suficiente para imobilizar, 

também, a articulação. 

 

02) Em caso de acidente: 

A) É obrigação de todos retirar, imediatamente, o veículo do local. 

B) Não existe obrigação legal em socorrer. 

C) É obrigação de todos prestar ou providenciar auxílio, desde que não 

corra risco pessoal. 

D) A obrigação de socorrer é apenas do causador do acidente. 

 

03) Embora cada acidente tenha suas particularidades, algumas 

medidas são padrão, dentre elas podemos destacar: 

A) Aliviar a dor, oferecendo analgésico à vítima. 

B) Acionar o socorro especializado. 

C) Transportar a vítima em qualquer situação. 

D) Oferecer líquido à vítima. 

 

04) Em caso de acidente com vítima, qualquer cidadão deve: 

A) Retirar a vítima de dentro do veículo imediatamente. 

B) Transportar a vítima imediatamente. 

C) Sinalizar o local e solicitar atendimento especializado às vítimas. 

D) Afastar-se do local imediatamente. 

 

05) O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é: 

A) No pescoço. 

B) No pé. 

C) No punho. 

D) Em alguma veia saliente. 

 

06) Não sendo possível a chegada imediata do resgate, o cuidado 

indicado na presença de sangramento abundante é: 

A) Dar bastante líquido para a pessoa ir tomando. 

B) Fazer compressão no local do sangramento. 

C) Jogar bastante água oxigenada para coagular e limpar o ferimento. 

D) Deixar o sangramento parar sozinho. 

 

07) O procedimento correto com o acidentado que sofreu 

queimaduras é: 

A) Esfriar a área com água corrente. 

B) Passar pasta de dente na ferida. 

C) Cobrir a ferida com um pano seco. 

D) Dar leite para a pessoa tomar. 

 

08) Não constitui requisito obrigatório a um socorrista: 

A) Ser solidário. 

B) Ser firme e dedicado. 

C) Ser calmo. 

D) Ser da área de saúde. 

 

09) A sigla SAMU significa: 

A) Seção de Atendimento Médico Urbano. 

B) Serviço de Auxílio Médico de Urgência. 

C) Seção de Auxílio Móvel ao Usuário. 

D) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 

10) Agir com prudência, respeitar os limites de seu conhecimento, 

seguir os protocolos estabelecidos, prevenir e evitar danos maiores 

são, entre outras, ações do: 

A) Ciclista. 

B) Socorrista. 

C) Pedestre. 

D) Passageiro. 

 

11) O sinal vital que não varia com a idade é: 

A) Temperatura. 

B) Pulso. 

C) Respiração. 

D) Pressão arterial. 

 

12) Não constitui procedimento correto com uma vítima em estado 

de choque: 

A) Manter a vítima deitada com as pernas elevadas, se não houver 

fratura dos membros inferiores. 

B) Afrouxar suas roupas no pescoço, peito e cintura. 

C) Controlar a respiração e manter a boa ventilação. 

D) Dar bastante líquido à vítima inconsciente, que vomitou. 

 

13) Em um acidente de trânsito com vítima, o que se deve fazer: 

A) Tentar conversar com a vítima. 

B) Movimentar a vítima. 

C) Fazer torniquete. 

D) Retirar o capacete, no caso de motociclista. 

 

14) Nas hemorragias externas devemos: 

A) Fazer torniquete para conter o sangramento. 

B) Dar líquido para a vítima ingerir, caso ela peça. 

C) Evitar contato direto com o sangue da vítima. 

D) Movimentar a vítima. 

 

15) A incapacidade de reagir a estímulos dolorosos, nas pernas e 

braços, após um acidente, é indício de: 

A) Traumatismo Femoral. 

B) Lesão na coluna. 

C) Traumatismo Radial. 

D) Hemorragia. 

 

16) Conter o sangramento com gaze estéril, sem aplicar pressão 

direta e chamar o resgate é procedimento adequado em caso de: 

A) Parada respiratória. 

B) Parada cardíaca. 

C) Acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. 

D) Crise convulsiva. 

 

17) Se uma vítima de acidente pedir água para beber, você deve: 

A) Mantê-la em jejum. 

B) Dar bastante líquido para hidratar a vítima. 

C) Deixá-la beber, apenas o que quiser. 

D) Dar leite ou líquido adocicados, de preferência. 

 

18) Ao transportar uma vítima é incorreto: 

A) Manter a vítima em jejum. 

B) Transportar a vítima imobilizada. 

C) Manter, a qualquer custo, a vítima acordada. 

D) Manter as vias aéreas livres, desobstruídas. 

 

 

 



 

 
1A, 2C, 3B, 4C, 5A, 6B, 7A, 8D, 9D, 10B, 11A, 12D, 13A, 14C, 15B, 16C, 17A, 18C, 19D, 20B, 21A, 22A, 23A, 24D, 25C, 26B, 27D, 28C, 29D, 30B 
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19) Não constitui medida básica para prestar assistência à vítima 

de acidente, após ter sinalizado o local: 

A) Assumir a situação. 

B) Proteger o acidentado. 

C) Verificar os sinais vitais. 

D) Determinar que o acidentado busque socorro. 

 

20) O procedimento correto, na impossibilidade da presença do 

socorro especializado, quando a vítima apresenta objeto 

empalado no ferimento, é: 

A) Proteger o ferimento com bandagens e retirar o objeto. 

B) Proteger o ferimento com bandagens e não retirar o objeto. 

C) Remover o objeto empalado e controlar o sangramento. 

D) Remover o objeto empalado e lavar o ferimento com água e sabão. 

 

21) Vítima que usava cinto de segurança está inconsciente dentro 

do veículo. Nessa situação você deve: 

A) Sinalizar o local e chamar o resgate. 

B) Retirar o cinto de segurança. 

C) Retirar a vítima do veículo e deitá-la. 

D) Se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. 

 

22) Não constitui procedimento correto diante de acidente de 

trânsito, com vítima: 

A) Arrastar a vítima do local do acidente. 

B) Sinalizar o local, para evitar novos acidentes. 

C) Acionar o pisca-alerta dos veículos próximo ao local. 

D) Definir a melhor colocação do triângulo. 

 

23) Para evitar agravamento do acidente de trânsito como novas 

colisões, atropelamento ou incêndios, deve-se, de imediato, 

tomar a seguinte providência: 

A) Sinalizar o local. 

B) Retirar a vítima do veículo. 

C) Retirar o veículo do local. 

D) Verificar a situação das vítimas. 

 

24) São serviços gratuitos de atendimento às emergências que 

podem ser acionados em caso de acidente: 

A) Corpo de Bombeiros, reboque, Defesa Civil. 

B) Corpo de Bombeiros, DER, Polícia Militar. 

C) Corpo de Bombeiros, plano de saúde, hospital mais próximo. 

D) Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar. 

 

25) A convicção nas ações a serem realizadas pelo socorrista, no 

local do acidente, além de manter a calma e garantir a segurança, 

consiste em: 

A) Retirar o veículo do local, sinalizar a pista. 

B) Retirar a vítima do veículo, sinalizar o local. 

C) Acionar o resgate, controlar a situação, evitar os riscos secundários. 

D) Medir a pressão arterial e dar líquido à vítima. 

 

26) Por que é importante para o condutor ter conhecimentos de 

Primeiros Socorros? 

A) Para se automedicar em caso de acidente. 

B) Para saber o que fazer em caso de acidente de trânsito, protegendo 

as vítimas contra males maiores. 

C) Para dispensar o socorro médico em caso de acidentes de trânsito. 

D) Alternativas '1' e '3' estão corretas. 

 

 

27) Em acidente automobilístico com fio elétrico caído sobre o 

veículo, os passageiros deverão, até ser desligada a energia dos 

cabos de eletricidade: 

A) Serem retirados imediatamente. 

B) Sair um a um do veículo. 

C) Afastar o veículo e do fio elétrico. 

D) Permanecer dentro do veículo. 

 

28) Ao acionar o serviço de atendimento de emergência, o 

socorrista não precisará passar as seguintes informações: 

A) Gravidade aparente do acidente. 

B) Nome da rua ou rodovia e, respectivamente, número ou quilômetro 

próximo. 

C) Endereço e número do telefone da vítima. 

D) Tipo de acidente: se envolve carro, motocicleta, colisão, 

atropelamento etc. 

 

29) Uma vítima de acidente de trânsito está gritando, com muita dor. 

Nessa situação, você deve: 

A) Dar remédio para dor. 

B) Fazer massagem no local da dor. 

C) Fazer compressas quentes no local da dor. 

D) Tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate. 

 

30) Em acidentes de trânsito: afastar os curiosos, desligar o motor 

do veículo envolvido e orientar para que não fumem no local – são 

ações do socorrista na possibilidade de ocorrência de: 

A) Atropelamento. 

B) Derramamento de combustível. 

C) Obstáculo na pista. 

D) Cabos de eletricidade caindo no local. 
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PRIMEIROS SOCORROS 

01) A contaminação pelo vírus da AIDS ocorre de várias maneiras. 

NÃO ocorre risco de contaminação quem: 

A) Socorre a vítima usando luvas. 

B) Se alimenta bem e toma vitaminas. 

C) Está tomando antibióticos. 

D) Está com as vacinas em dia. 

 

02) A fratura pode ser fechada ou exposta. Quando ocorre cada 

um desses casos? 

A) Quando o osso se quebrou, mas a pele não foi perfurada, chama-

se fratura fechada. 

B) Quando o osso se quebrou e a pele estiver envermelhada e não 

rompida, chama-se fratura exposta. 

C) Quando o osso se quebrou e a pele estiver rompida, chama-se 

fratura exposta. 

D) As alternativas "1" e "3" estão corretas. 

 

03) A hemorragia nasal é muito frequente em acidentes de trânsito 

e pode indicar: 

A) Parada respiratória. 

B) Traumatismo craniano. 

C) Estado de choque. 

D) Lesões na medula. 

 

04) A parada cardiorrespiratória acontece nos casos em que a 

vítima, além de não respirar, sofre parada cardíaca. Para ajudar 

uma pessoa nesse estado, o socorrista deve executar: 

A) A massagem cardíaca associada à respiração artificial. 

B) A respiração artificial. 

C) O método boca-a-boca. 

D) A massagem cardíaca. 

 

05) A parada respiratória é um fato grave, pois sabemos que a 

pessoa sem respirar pode morrer caso sua respiração não seja 

restabelecida o mais rápido possível. Qual o procedimento 

correto ao socorrer uma pessoa cuja respiração parou? 

A) Remover objetos que estejam obstruindo a boca da vítima. 

B) Inclinar a cabeça da vítima para trás para soltar a língua do 

fundo da garganta. 

C) Mantê-la ventilada. 

D) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 

06) Análise secundária é o tratamento dado à vítima consciente e 

capaz de se expressar. O socorrista deve examinar na análise 

secundária: 

A) Sinais vitais como pulso e respiração. 

B) Dilatação e reatividade das pupilas. 

C) Ferimentos, fraturas e hemorragias. 

D) Temperatura da vítima. 
 

07) Ao atender as vítimas de uma colisão entre dois carros, a 

pessoa que socorre deverá soltar o cinto de segurança, sem 

movimentar o corpo delas. Apenas quando: 

A) As vítimas se queixarem de dor no corpo todo. 

B) O cinto de segurança está dificultando a respiração. 

C) Achar que deve. 

D) O cinto for de 3 pontos. 

 

08) Ao examinar uma vítima de acidente, você detecta que ela 

apresenta temperatura elevada. Nessa situação, não se deve: 

A) Colocar compressas úmidas nas axilas. 

B) Aquecer com cobertores para diminuir calafrios. 

C) Fazer banhos de imersão à temperatura corporal. 

D) Aplicar compressas frias sobre a testa. 

 

09) Ao examinar uma vítima, você detecta que ela não respira e não 

tem pulso. Nessa situação você deve: 

A) Aplicar compressas frias sobra a testa. 

B) Aquecer cobertores para diminuir calafrios. 

C) Iniciar imediatamente o procedimento de RCP. 

D) Não fazer nada até chegar o socorro. 

 

10) Ao observar uma pessoa tendo convulsões deve-se: 

A) Não intervir, porque isto passa espontaneamente. 

B) Abrir a boca da vítima, colocar um pano entre os dentes para evitar 

que ela morda a língua. 

C) Pedir ajuda de outras pessoas, tentar imobilizá-la, segurando-a 

firmemente, contra o chão. 

D) Proteger a cabeça da pessoa contra traumas e virá-la de lado em caso 

de vômitos. 

 

11) Ao prestar auxílio em um acidente, deve-se seguir uma 

sequência de procedimentos. A ordem correta das ações é: 

A) 1º Chamar imediatamente o resgate; 2º Avaliar o estado da vítima; 3º 

Remover a vítima para o acostamento; 4º Isolar e sinalizar a área. 

B) 1º Avaliar a situação; 2º Socorrer imediatamente o ferido; 3º Remover 

a vítima para o acostamento; 4º Chamar o resgate. 

C) 1º Isolar e sinalizar a área; 2º Avaliar o estado da vítima; 3º Chamar 

o resgate. 

D) 1º Resgatar a vítima; 2º Isolar e sinalizar a área; 3º Avaliar o estado 

da vítima; 4º Chamar o resgate. 

 

12) Ao se deparar com acidente identificado como colisão frontal, o 

socorrista suspeitará, primeiramente, que as vítimas tiveram: 

A) Queimadura. 

B) Escoriação. 

C) Fratura de membros inferiores e lesões na coluna cervical. 

D) Afogamento. 

 

13) Ao socorrer a vítima de acidente de trânsito, qual das 

providências abaixo é incorreta? 

A) Não se preocupar com a distância a ser sinalizada. Estar perto da 

vítima é o mais importante. 

B) Se o motor de um dos veículos estiver funcionando, desligue-o 

imediatamente. 

C) Acionar o freio de estacionamento. 

D) Ligar o pisca-alerta do veículo. 

 

14) Em determinada situação, que era necessário contar 60 passos 

longos para sinalizar o local de um acidente e na contagem de 30 

passos longos a pessoa que estava sinalizando encontrou uma 

curva, ela deve: 

A) Parar a contagem, caminhar até o fim da curva e recomeçar a 

contagem a partir do zero. 

B) Continuar a contagem normalmente. 

C) Aumentar mais 10 passos na contagem. 

D) Parar de contar e, após a curva, recomeçar de onde parou até contar 

os 60 passos. 

 

 

15) Ao socorrer uma vítima com estilhaços de vidro no olho, 



 

 
1A, 2D, 3B, 4D, 5D, 6C, 7B, 8B, 9C, 10D, 11C, 12C, 13A, 14D, 15C, 16A, 17D, 18D, 19C, 20D, 21C, 22A, 23B, 24D, 25B, 26C, 27B, 28D, 29A, 30B 
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você deve: 

A) Pingar colírio anestésico. 

B) Retira com pinça os estilhaços de vidro. 

C) Tampar o olho da vítima e levá-la ao hospital. 

D) Lavar o olho com água e sabão. 

 

16) Ao visualizar um acidente, o socorrista não deve: 

A) Iluminar o local acendendo fósforos. 

B) Preocupar-se primeiro com sua segurança. 

C) Estacionar preferencialmente após o local do acidente. 

D) Analisar o estado de saúde das vítimas. 

 

17) As lesões da coluna vertebral são algumas das principais 

consequências dos acidentes de trânsito. O que fazer para não 

as agravar? 

A) Remover a pessoa para a calçada. 

B) Anotar a placa ou correr atrás do carro que atropelou. 

C) Tentar chamar algum parente da vítima. 

D) Não movimentar a vítima e aguardar o socorro profissional. 

 

18) As situações de emergência não são sempre iguais umas às 

outras e os procedimentos a serem adotados dependem de 

vários fatores, tais como: 

A) O nível de conhecimento. 

B) A prática e os recursos dos quais de dispõe. 

C) O tempo estimado para a chegada de ajuda profissional. 

D) Todas as afirmativas acima estão corretas. 

 

19) Se você presenciar um acidente envolvendo veículo de 

carga perigosa, deverá: 

A) Tentar conter o vazamento do produto. 

B) Posicionar-se o mais próximo possível. 

C) Afastar-se e chamar o resgate imediatamente. 

D) Retirar o motorista ou vítimas do local. 

 

20) O que não causa a parada respiratória é: 

A) Soterramento. 

B) Afogamento. 

C) Perfuração no pulmão. 

D) Fratura no fêmur. 

 

21) Assinale a opção incorreta: 

A) Paralisia é a incapacidade de movimentação dos membros. 

B) A dormência nas extremidades pode ocorrer após lesões na 

coluna cervical. 

C) Sensibilidade é a capacidade de não sentir dor. 

D) O manuseio incorreto da vítima pode agravar a situação. 

 

22) São tipos de hemorragia: 

A) Hemorragia externa e interna. 

B) Hemorragia aberta e fechada. 

C) Hemorragia externa e aberta. 

D) Hemorragia interna e fechada. 

 

23) Como proceder diante de um motociclista acidentado? 

A) Tirar o capacete imediatamente. 

B) Não retirar o capacete, porque movimentar a cabeça pode agravar 

uma lesão na coluna, e esperar o resgate. 

C) Mover o motociclista para o passeio. 

D) Dar água para passar o susto. 

24) O pulso representa a regularidade da contração do 

coração. Assinale a opção incorreta: 

A) Sua frequência varia com a idade. 

B) Um ritmo irregular pode ser patológico. 

C) Com um pulso fraco pode estar ocorrendo uma hemorragia. 

D) Ao verificar um pulso usamos os dedos polegar e indicador sobre a 

artéria. 

 

25) Assinale a opção incorreta quanto a ferimentos abdominais 

abertos: 

A) Encaminhar imediatamente para o hospital após o atendimento. 

B) Se ocorrer exposição de intestino e estômago colocar novamente na 

cavidade. 

C) Não tocar o ferimento com os dedos ou material sujo. 

D) Cobrir com compressas úmidas o órgão exposto. 

 

26) Complete a frase. Nos casos de parada cardíaca os lábios ficam 

imediatamente azulados, as pupilas encontram-se ______ e a vítima 

apresenta palidez acentuada. 

A) Contraías. 

B) Enrijecidas. 

C) Dilatadas. 

D) Rígidas. 

 

27) Correntes elétricas podem ocasionar queimaduras, mesmo que 

a pele aparente estar normal. Nesta situação, recomenda-se: 

A) Observar a evolução, sem fazer nada. 

B) Levar a vítima para o hospital. 

C) Umedecer a região com algum creme hidratante. 

D) Lavar a região e cobrir com gaze. 

 

28) Diante de uma vítima de trânsito, não sendo possível a presença 

do profissional socorrista, deve-se primeiramente, verificar se: 

A) Ocorreu sangramento abundante. 

B) Ocorreram fraturas. 

C) A vítima consegue ficar em pé e andar sozinha. 

D) Ocorreu a obstrução de vias aéreas. 

 

29) Em acidente onde haja derramamento de combustível você 

deverá, para reduzir perigo de incêndio: 

A) Cobrir o combustível com terra, areia ou cal. 

B) Apenas lavar a pista. 

C) Cobrir o combustível com lona plástica. 

D) Espalhar o combustível. 

 

30) Em que posição o extintor de incêndio deve ser usado? 

A) Deitado. 

B) Na posição vertical. 

C) Na posição horizontal. 

D) De cabeça para baixo. 
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PRIMEIROS SOCORROS 

01) Em acidente envolvendo motociclista, o procedimento 

adequado é: 

A) Remover o capacete somente em caso de muita dor. 

B) Mudar a posição do motociclista para acomodá-lo melhor. 

C) Remover o capacete para facilitar a respiração. 

D) Aguardar socorro especializado e não remover o capacete. 

 

02) Em caso de acidente com veículo transportando produtos 

inflamáveis, o procedimento correto do condutor é: 

A) Providenciar, o mais rápido possível, o escoamento do produto. 

B) Sinalizar o local com tochas de fogo. 

C) Efetuar, primeiramente a limpeza do veículo. 

D) Isolar o local. 

 

03) Em caso de acidente: 

A) É obrigação de todos sempre prestar auxílio à vítima, mesmo que 

não saiba fazer. 

B) É obrigação de todos prestarem auxílio, desde que não haja risco 

pessoal. 

C) É obrigação de todos prestarem auxílio, mesmo com risco pessoal. 

D) Não existe obrigação legal em socorrer. 

 

04) Em caso de ferimentos nos olhos, não se deve: 

A) Lavar o olho com água limpa. 

B) Retirar corpos estranhos encravados. 

C) Cobrir o olho ferido com gaze ou pano limpo. 

D) Pedir que a vítima feche o outro olho. 

 

05) Em caso de hemorragia, o uso de uma compressa limpa serve 

para: 

A) Estancar hemorragia interna. 

B) Imobilizar a fratura. 

C) Manter a temperatura normal do corpo. 

D) Estancar hemorragia externa. 

 

06) Em caso de primeiros socorros, o colar cervical serve para: 

A) Liberar o movimento cervical. 

B) Limitar os movimentos das pernas. 

C) Imobilizar a coluna cervical. 

D) Estancar hemorragia. 

 

07) Em qual situação devemos retirar uma vítima do veículo, antes 

da chegada do socorro profissional? 

A) Em qualquer situação. 

B) Quando for conveniente. 

C) Quando houver perigo imediato de incêndio ou outros riscos 

evidentes. 

D) Para liberar a pista. 

 

08) Em um acidente a vítima está dentro do veículo que tem 

fumaça em seu interior. Nesta situação, o que fazer após chegar à 

conclusão de que não há risco pessoal? 

A) Retirar a pessoa de dentro do carro, após imobilizá-la da melhor 

forma possível. 

B) Deixar a vítima sentada dentro do veículo e oferecer muito leite a 

ela, aguardando a dissipação da fumaça. 

C) Afastar-se rapidamente chamando o resgate. 

D) Jogar água no veículo e até na vítima para resfriar o local. 

 

09) Em que situação e como você deve soltar o cinto de segurança 

de uma vítima que sofreu um acidente? 

A) Quando o cinto de segurança dificultar a respiração, soltar sem 

movimentar o corpo da vítima. 

B) Para liberar os movimentos da vítima. 

C) Quando estiver muito calor. 

D) Em hipótese alguma deve-se retirar o cinto. 

 

10) Em que situação o socorrista deve usar a pressão digital na 

artéria? 

A) Em pequenos sangramentos. 

B) Nas entroses. 

C) Nas contusões. 

D) Nos grandes sangramentos. 

 

11) Em relação às condições adotadas durante o dia, a distância 

para sinalizar o local de um acidente à noite ou sob chuva deverá 

ser: 

A) Corresponde a mais 10 passos. 

B) A mesma. 

C) Dobrada e com a utilização de dispositivos luminosos. 

D) Com chuva contamos no máximo 40 passos. 

 

12) Em um acidente com vítimas, quando possível, devemos manter 

o tráfego fluindo por vários motivos. Para a vítima, o motivo mais 

importante é: 

A) Não atrapalhar os usuários da via. 

B) Não congestionar a via. 

C) Não atrasar os compromissos dos motoristas. 

D) Possibilitar a chegada mais rápida de uma equipe de socorro. 

 

13) Em um acidente de trânsito em que haja fios de rede elétrica 

sobre o veículo, você deve: 

A) Instruir os ocupantes para que saiam do veículo. 

B) Tentar remover os fios com pedaço de pau. 

C) Instruir os ocupantes para que permaneçam dentro do veículo e 

chamar o resgate. 

D) Retirar os ocupantes do veículo imediatamente. 

 

14) Em um acidente de trânsito, deverá receber os primeiros 

socorros, primeiramente, a vítima que estiver: 

A) Gritando com muita dor. 

B) Com muitas fraturas. 

C) Presa às ferragens. 

D) Respirando com dificuldade. 

 

15) Em um acidente, deve-se evitar atitudes que possam colocar a 

vítima em perigo ocasionando maiores danos. Qual das atitudes 

está incorreta? 

A) Levar a vítima imediatamente ao hospital, sem perder mais tempo. 

B) Verificar sua respiração, pulsação e sangramento. 

C) Sinalizar o local para evitar outros acidentes. 

D) Prestar auxílio e chamar resgate. 

 

16) Em um acidente, vítima inconsciente e identificada uma parada 

respiratória e cardíaca, exige-se do socorrista: 

A) Fazer respiração boca-a-boca. 

B) Movimentar a vítima para que a mesma recupere a consciência. 

C) Fazer ressuscitação cardiopulmonar. 

D) Treinamento prático e específico. 

 



 

 
1D, 2D, 3B, 4B, 5D, 6C, 7C, 8A, 9A, 10A, 11C, 12D, 13C, 14D, 15A, 16C, 17D, 18D, 19C, 20D, 21C, 22A, 23B, 24C, 25A, 26B, 27B, 28B, 29C, 30B 
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17) Embora cada acidente tenha suas circunstâncias peculiares, 

algumas medidas devem ser tomadas pelo socorrista, dentre 

elas: 

A) Aliviar a dor, oferecendo analgésico à vítima. 

B) Transportar a vítima em qualquer situação. 

C) Oferecer líquido à vítima. 

D) Assumir a situação de emergência. 

 

18) Enquanto se aguarda socorro especializado para atender a 

vítima que apresenta queimaduras, o procedimento adequado 

consiste em aplicar: 

A) Algodão embebido em álcool. 

B) Algodão embebido em óleo mineral. 

C) Pomada curativa e anestésica. 

D) Compressas de água fria com pano limpo. 

 

19) Entre as regras fundamentais para sinalizar o local do 

acidente de trânsito, destaca-se a de: 

A) Permitir que pessoas parem na pista. 

B) Não é necessário sinalizar nos dois sentidos. 

C) Iniciar a sinalização num ponto em que os condutores ainda não 

possam ver o acidente. 

D) Manter o tráfego parado nos dois sentidos. 

 

20) Existem certas ações de emergência que podem ser 

realizadas por mais de um socorrista. Nos casos em que a 

vítima, além de não respirar, sofre parada cardíaca que deve ser 

aplicada massagem cardíaca associada à respiração artificial. A 

ressuscitação cardiopulmonar funciona melhor se executada 

por: 

A) 3 pessoas. 

B) 1 pessoa. 

C) 4 pessoas. 

D) 2 pessoas. 

 

21) Indica incapacidade de movimentar pernas e braços após 

um acidente: 

A) Traumatismo craniano. 

B) Politraumatismo. 

C) Lesão na coluna. 

D) Lesão na cabeça. 

 

22) Indique abaixo uma das técnicas que podem ser adotadas 

para conter uma hemorragia externa quando não for possível a 

presença do resgate: 

A) Fazer compressão no ferimento, utilizando gaze ou pano limpo. 

B) Aplicar torniquete. 

C) Fazer compressão utilizando as mãos diretamente no ferimento. 

D) Movimentar a vítima imediatamente. 

 

23) O trabalho de remoção de um acidentado deve ser feito por 

pessoal especializado, com equipamentos apropriados. Mas se 

numa emergência, esse transporte precisar ser feito por você, 

qual procedimento pode ser considerado inadequado? 

A) Verificar se há deformações na coluna vertebral. 

B) Remover a vítima do local de maneira mais rápida possível, pois 

esta necessita de atendimento urgente. 

C) Improvisar uma marca para transporte do acidentado. 

D) Evitar freadas bruscas e excesso de velocidade que podem 

agravar o estado da vítima. 

 

24) Localize a metade inferior do osso esterno, subindo dois dedos 

a partir do início da costela. Esse é um dos procedimentos para 

executar a massagem cardíaca que deve ser repetida a cerca de ___ 

por minuto: 

A) 12 a 15 vezes. 

B) 30 a 60 vezes. 

C) 100 vezes. 

D) 60 a 120 vezes. 

 

25) Manter a cabeça mais baixa que o corpo é socorro prestado à 

vítima: 

A) Em estado de choque. 

B) Com ferimentos na cabeça. 

C) Com as pupilas dilatadas. 

D) Com temperatura baixa. 

 

26) Ao se deparar com um acidente num local onde o socorro seja 

prestado somente pelo Corpo de Bombeiros, você deverá ligar para 

o número: 

A) 191. 

B) 193. 

C) 190. 

D) 181. 

 

27) Na presença de sangramento abundante, qual o cuidado 

indicado? 

A) Garrotear (usar garrote). 

B) Fazer compressão no local do sangramento. 

C) Dar bastante líquido para a pessoa ir tomando. 

D) Jogar bastante água oxigenada para coagular e limpar o ferimento. 

 

28) Não constitui medida básica para prestar assistência à vítima de 

acidente, após ter sinalizado o local: 

A) Verificar, primeiramente, os sinais vitais. 

B) Determinar que o acidentado busque socorro. 

C) Assumir a situação. 

D) Proteger o acidentado. 

 

29) Não entre em pânico. Pensar é tão importante quanto agir! Essa 

fase refere-se: 

A) À direção defensiva. 

B) À direção preventiva. 

C) À prestação de socorros. 

D) Ao acionamento de recursos. 

 

30) Num acidente observamos que o ferimento de uma vítima 

esguicha sangue no mesmo ritmo de sua pulsação. Conclui-se que 

ocorreu o corte de: 

A) Uma veia. 

B) Uma artéria. 

C) Um músculo. 

D) Um nervo. 
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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. 

 



 

 
1C, 2D, 3A, 4D, 5D, 6B, 7C, 8D, 9D, 10C, 11C, 12B, 13A, 14B, 15C, 16B, 17A, 18C, 19B, 20B, 21D, 22A, 23A, 24B, 25A, 26D, 27D, 28B, 29D, 30B 
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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. 
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NORMAS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA 

01) Nas interseções e suas proximidades, o condutor: 

A) Poderá efetuar ultrapassagem. 

B) Poderá estacionar. 

C) Não poderá efetuar ultrapassagem. 

D) Não precisa diminuir a velocidade do veículo. 

 

02) O condutor deverá utilizar o pisca-alerta na seguinte situação: 

A) Em imobilizações ou situações de emergência. 

B) Transitando à noite. 

C) Sob chuva ou neblina. 

D) Sob cerração. 

 

03) Nas vias dotadas de acostamento, onde não houver local 

apropriado para a operação de retorno ou entrada à esquerda, 

antes de realizar manobras para este lado o condutor deverá parar 

o veículo: 

A) No acostamento à direita. 

B) No centro da via. 

C) No acostamento da esquerda. 

D) Junto ao eixo central. 

 

04) Dar passagem pela esquerda, quando solicitado, é: 

A) Apenas uma questão de cortesia. 

B) Dever do condutor. 

C) Apenas uma regra para prevenir acidentes. 

D) Proibido a todo motorista. 

 

05) Assinale a alternativa que complete a afirmação: Ao dirigir um 

veículo de __________ porte, tome todo o cuidado e seja 

responsável pela segurança dos veículos ___________, pelos não 

motorizados e pela segurança dos __________. 

A) Menor; maiores; condutores. 

B) Menor; maiores; ciclistas. 

C) Maior; menores; passageiros. 

D) Maior; menores; pedestres. 

 

06) Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade 

máxima nas vias de trânsito rápido será de: 

A) 80 km/h. 

B) 90 km/h para ônibus e micro-ônibus. 

C) 110 km/h para automóveis e camionetas. 

D) 60 km/h. 

 

07) Manter o veículo na mão de direção e na faixa própria, de 

acordo com a legislação de trânsito, é: 

A) Imprudência do condutor. 

B) Dever de todo condutor de veículo. 

C) Proibido a todo condutor de veículo. 

D) Inconveniente, pois perturba o trânsito. 

 

08) Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se 

aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de 

passagem: 

A) Os veículos que estiverem desenvolvendo maior velocidade. 

B) No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que 

estiver circulando por ela. 

C) No caso de rotatória, aquele que for ingressar nela. 

D) Os veículos destinados à transporte de passageiros. 

 

09) Os condutores de motocicletas, motonetas ou ciclomotores não 

poderão circular nas vias: 

A) Transportando crianças menores de 10 anos. 

B) Utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos de proteção. 

C) Segurando o guidom com as duas mãos. 

D) Usando vestuário de proteção. 

 

10) Ao aproximar-se de um cruzamento não sinalizado, surgindo um 

veículo a sua direita, o condutor deve: 

A) Parar o veículo, respeitando a preferência. 

B) Diminuir a velocidade. 

C) Usar atenção difusa e passar. 

D) Não se preocupar, se estiver transitando em uma avenida. 

 

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

antecedência, para a faixa mais à direita da sua mão de direção 

para: 

A) Mudar de faixa de trânsito. 

B) Para retornar pela mesma via. 

C) Entrar à direita. 

D) Entrar à esquerda. 

 

12) A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo 

órgão ou entidade sobre a via e é considerada: 

A) Parada. 

B) Estacionamento. 

C) Embarque. 

D) Desembarque. 

 

13) Os condutores de ciclomotores não poderão circular nas vias: 

A) Locais. 

B) Arteriais. 

C) Coletoras. 

D) De trânsito rápido. 

 

14) Analise o desenho e marque a preferência: 

A) Do veículo 1, porque o veículo 2 irá fazer 

conversão. 

B) Do veículo 2, porque está à direita do veículo 1. 

C) Do veículo 1, porque está em linha reta. 

D) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

15) Assinale a alternativa correta: 

A) Todo veículo poderá retornar em qualquer local, nas vias urbanas, 

desde que facilite o trânsito para os outros veículos. 

B) A circulação pelos acostamentos das rodovias é permitida em 

situações de congestionamento. 

C) É dever do condutor parar o seu veículo antes de transpor linha férrea 

ou entrar em via com preferência de passagem. 

D) Todo condutor deve dar a preferência aos pedestres apenas quando 

estes se encontram sobre a faixa de segurança. 

 

16) É dever de todo condutor de veículo: 

A) Ultrapassar outro veículo em interseções. 

B) Acionar dispositivo luminoso indicador (luz de seta), antes de mudar 

de direção. 

C) Ultrapassar outro veículo. 

D) Quando se tratar de transporte coletivo, parar o veículo para atender 

ao sinal de passageiro em qualquer local. 

 

 



 

 
1C, 2A, 3A, 4B, 5D, 6A, 7B, 8B, 9A, 10A, 11C, 12B, 13D, 14B, 15C, 16B, 17C, 18A, 19D, 20C, 21B, 22D, 23D, 24A, 25C, 26C, 27D, 28A, 29C, 30D 
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17) O cinto de segurança é obrigatório em todas as vias do 

território nacional para: 

A) O condutor, somente. 

B) Condutor e passageiros do banco dianteiro. 

C) Condutor e passageiros dos bancos dianteiro e traseiro. 

D) Condutor e passageiros do banco traseiro. 

 

18) Assinale a alternativa que completa a questão: Nas rodovias 

de pista dupla, onde não existir sinalização regulamentadora, a 

velocidade máxima será de _______ para automóveis, 

camionetas, motocicletas e demais veículos leves e de _______ 

para os veículos pesados. 

A) 110 km/h; 90 km/h. 

B) 80 km/h; 110 km/h. 

C) 110 km/h; 60 km/h. 

D) 90 km/h; 110 km/h. 

 

19) O procedimento do condutor ao ser ultrapassado em uma 

rodovia é: 

A) Somente diminuir a velocidade. 

B) Sinalizar, diminuir a velocidade, deslocando para o acostamento. 

C) Deslocar-se para a faixa da direita e acelerar a marcha. 

D) Facilitar a ultrapassagem. 

 

20) Nas vias com iluminação pública, o uso do farol alto à noite 

é: 

A) Previsão legal, estabelecida no CTB.  

B) Permitido, quando sob chuva forte. 

C) Proibido, pois deve ser usado o farol baixo. 

D) Permitido, somente se o farol baixo estiver com defeito. 

 

21) Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar 

constantemente: 

A) A sinalização, apenas. 

B) Condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições 

meteorológicas e a intensidade do trânsito. 

C) Somente, a intensidade do trânsito. 

D) Obedecer, somente, aos limites de velocidade. 

 

22) Numa via sinalizada, estando proibido o estacionamento e 

permitida a parada de veículos, o tempo de parada deve ser: 

A) O necessário para atender a uma urgência. 

B) Apenas o necessário para fazer uma pequena manobra. 

C) Restrito às situações de emergência. 

D) O necessário para o embarque ou desembarque de passageiros, 

desde que não prejudique os fluxos de veículos e pedestres. 

 

23) Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, só é permitido 

frear bruscamente o veículo quando: 

A) Encontrar o endereço que estava procurando. 

B) Perceber que entrou numa rua que você não queria. 

C) Tiver algum veículo muito próximo à sua traseira, para assustá-lo. 

D) For necessário, se a finalidade for evitar um acidente. 

 

24) Como são chamados os veículos que não têm prioridade de 

trânsito, nem livre circulação, mas possuem livre 

estacionamento e parada no local onde estiverem trabalhando? 

A) Veículos Prestadores de Serviço de Utilidade Pública. 

B) Veículos de Carga e Descarga. 

C) Veículos de entrega de gás e água mineral. 

D) Veículos de Transporte de Escolares. 

25) Diante da situação ilustrada na imagem, 

onde o semáforo acabara de mudar para o 

verde onde os veículos 1 e 2 aparecem e o 

trânsito à frente encontra-se congestionado, é 

correto afirmar que: 

A) Os veículos 1 e 2 podem iniciar seu 

deslocamento. 

B) Somente o veículo 1 poderá iniciar seu deslocamento. 

C) Somente o veículo 2 poderá iniciar seu deslocamento. 

D) Nenhum dos dois veículos poderá iniciar seu deslocamento. 

 

26) A circulação de bicicletas nos passeios somente será permitida, 

desde que devidamente sinalizado, autorizada pelo: 

A) Órgão máximo normativo de trânsito. 

B) Conselho Estadual de Trânsito. 

C) Órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. 

D) Órgão máximo executivo de trânsito da união. 

 

27) As crianças com idades de 1 a 4 anos, com peso entre 9 e 18 kg 

devem ser transportadas em: 

A) Bebê-conforto. 

B) Assento de elevação. 

C) Cinto de 3 pontos. 

D) Cadeirinha. 

 

28) A transposição de faixas é um tipo de: 

A) Deslocamento lateral. 

B) Interseção. 

C) Logradouro. 

D) Via. 

 

29) Analise a alternativa verdadeira: 

A) Toda interseção (cruzamento) não sinalizada é considerada mão 

única. 

B) Toda interseção (cruzamento) não sinalizada é considerada pista 

dupla. 

C) Toda interseção (cruzamento) não sinalizada é considerada mão 

dupla. 

D) Toda interseção não sinalizada é considerada preferencial. 

 

30) Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o 

condutor deverá verificar: 

A) A existência de equipamentos obrigatórios. 

B) O bom estado de funcionamento do veículo. 

C) O funcionamento dos equipamentos de segurança. 

D) Todas as afirmativas acima. 
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NORMAS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA 

01) Ao aproximar-se de um cruzamento não sinalizado, surgindo 

um veículo a sua direita, o condutor deve: 

A) Usar atenção difusa e passar. 

B) Não se preocupar, se estiver transitando em uma avenida. 

C) Parar o veículo, respeitando a preferência. 

D) Diminuir a velocidade. 

 

02) Ao notar a rápida aproximação de um veículo em caráter de 

urgência, você deve: 

A) Encostar o seu veículo mais à direita da pista, liberando a passagem 

para o veículo em caráter de urgência. 

B) Acelerar e procurar um local melhor para ceder a passagem. 

C) Manter a marcha. 

D) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 

03) Ao sair da via pelo lado esquerdo, em pista com circulação 

nos dois sentidos, o procedimento do condutor deverá ser: 

A) Em pista com circulação nos dois sentidos não é permitido sair pelo 

lado esquerdo. 

B) Aproximar-se o máximo possível de seu eixo da linha divisória da 

pista. 

C) Aproximar-se o máximo possível do bordo esquerdo e executar a 

manobra no menor espaço possível. 

D) Aproximar-se do acostamento e executar a manobra no maior de 

tempo. 

 

04) Ao ser ultrapassado em via de acostamento, deve-se: 

A) Deslocar-se, obrigatoriamente, para o acostamento, para que o 

veículo possa efetuar a ultrapassagem com segurança. 

B) Desviar-se para a direita, reduzir ou manter a velocidade. 

C) Reduzir bastante a velocidade. 

D) Não se preocupar, porque a responsabilidade é de quem ultrapassa. 

 

05) As calçadas e os passeios públicos são espaços do pedestre. 

O seu uso por veículos é permitido para: 

A) Acesso a estacionamento ou garagens. 

B) Estacionamento de motocicletas a 45°. 

C) Circulação de ciclomotores. 

D) Carga e descarga de qualquer tipo de mercadoria. 

 

06) Assinale a alternativa correta: 

A) A parada (embarque/desembarque de passageiros) não poderá ser 

feita quando proibido o estacionamento na via. 

B) Em nenhuma hipótese será permitida a circulação de bicicletas nos 

passeios. 

C) Os animais isolados ou em grupos não poderão circular nas vias 

urbanas ou rurais. 

D) O condutor e o passageiro não deverão abrir a porta do veículo, 

sem antes certificar-se que isso não constitui perigo para eles e outros 

usuários da via. 

 

07) Analise os veículos estacionados e, de acordo com as 

posições estabelecidas no CTB e a sinalização existente, quais 

estão irregulares? 

A) Todos os veículos 1, 2, 3 e 4. 

B) Os veículos 2, 3 e 4. 

C) Os veículos 3 e 4. 

D) Somente o veículo 4. 

 

08) A subdivisão da pista de rolamento comum, com ou sem 

separação por marcas, e cuja largura permite a circulação de um 

veículo com segurança, são chamadas de: 

A) Vias públicas. 

B) Faixas de segurança. 

C) Passagens de nível. 

D) Faixas de trânsito. 

 

09) Estacionamento é: 

A) Uma parada pelo tempo necessário para fazer uma manobra com 

segurança. 

B) Manter o veículo antes da faixa de retenção para aguardar a luz verde 

do semáforo. 

C) Imobilização dos veículos por tempo superior ao necessário para 

embarque e desembarque de passageiros. 

D) Imobilização de veículos durante o tempo necessário para o 

embarque ou desembarque de passageiros. 

 

10) Assinale a alternativa incorreta sobre conversões: 

A) À direita: devemos manter à direita. 

B) À esquerda em mão única: devemos deslocar totalmente à esquerda. 

C) À esquerda em rodovia: devemos utilizar o acostamento da esquerda 

quando não houver local apropriado. 

D) À esquerda, mão dupla: deslocar para linha divisória da pista. 

 

11) Assinale a alternativa que complete a questão: Via _______ é 

aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha 

necessidade de entrar ou sair vias de trânsito rápido ou arteriais, 

possibilitando o trânsito dentro das regiões. 

A) Coletora. 

B) Arterial. 

C) Trânsito rápido. 

D) Local. 

 

12) Chama-se interseção todo cruzamento: 

A) Semaforizado. 

B) Em nível, entroncamento ou bifurcação. 

C) Sobre ferrovias. 

D) Com a forma de rótula. 

 

13) Chama-se passagem de nível: 

A) Todo cruzamento no mesmo nível. 

B) Cruzamento sobre pontes e viadutos. 

C) Todo cruzamento de nível rodoferroviário. 

D) Todo limite lateral de uma pista de rolamento. 

 

14) De acordo com a legislação de trânsito, transitar em marcha à 

ré é: 

A) Permitido, para fugir de situações de congestionamento. 

B) Proibido. 

C) Permitido, apenas nas vias sinalizadas. 

D) Permitido, somente para fazer pequenas manobras. 

 

15) Complete: Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão 

_____________, para permitir que os veículos que os ultrapassagem 

possam se intercalar na fila com segurança. 

A) Manter-se à direita da via, em velocidade constante. 

B) Manter distância suficiente entre si. 

C) Manter proximidade entre si. 

D) Utilizar o acostamento, se necessário. 

 



 

 
1C, 2A, 3B, 4B, 5A, 6D, 7C, 8D, 9C, 10C, 11A, 12B, 13C, 14D, 15B, 16A, 17A, 18D, 19A, 20D, 21A, 22B, 23A, 24D, 25C, 26B, 27A, 28B, 29B, 30D 
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16) Com relação às preferências de passagem, é correto afirmar 

que: 

A) Nos cruzamentos desprovidos de sinalização disciplinadora 

específica, terá preferência de passagem o veículo que vier pela 

direita. 

B) Os veículos que transitam por uma via asfaltada têm sempre a 

preferência sobre aqueles que trafegam numa via não pavimentada. 

C) Um veículo trafegando por uma via em aclive terá sempre a 

preferência de passagem em relação a outro veículo que transita por 

uma via plana. 

D) Os veículos destinados ao transporte de escolares gozam de 

preferência de passagem sobre os veículos de cargas. 

 

17) Dirigindo em um veículo numa via dividida ao centro por 

uma sinalização com duas linhas, sendo a primeira linha à sua 

esquerda tracejada e a segunda contínua, você poderá: 

A) Ultrapassar outro veículo pela esquerda, quando as condições 

forem favoráveis. 

B) Ultrapassar outro veículo pela direita, quando as condições forem 

favoráveis. 

C) Fazer um retorno para o lado direito da via. 

D) Estacionar. 

 

18) Dirigir com apenas uma das mãos é: 

A) Permitido em qualquer situação. 

B) Proibido em qualquer situação. 

C) Permitido quando o condutor já tem experiência. 

D) Permitido quando o condutor fizer sinais de braço, acionar 

acessórios ou comandos ou realizar mudanças de marchas. 

 

19) É conduta inadequada do condutor: 

A) Atirar do veículo ou abandonar objetos ou substâncias nas vias. 

B) Dirigir com atenção difusa. 

C) Prestar socorro à vítima de acidentes de trânsito. 

D) Respeitar o pedestre. 

 

20) Em capacetes que não possuam viseira será obrigatório o 

uso de: 

A) Lentes de contato. 

B) Óculos de sol. 

C) Óculos de grau. 

D) Óculos de proteção. 

 

21) Em relação à circulação de veículos automotores nas vias 

terrestres, podemos afirmar que: 

A) Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de 

passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. 

B) A prioridade de passagem na via e no cruzamento não deverá ser 

reduzida, pois acarreta perigo aos veículos que transitam à 

retaguarda. 

C) A preferência de passagem será, sempre, do veículo que vier à 

direita do outro. 

D) O condutor poderá livremente frear de modo brusco seu veículo 

nas vias urbanas. 

 

22) Não obstruir a marcha normal dos veículos sem causa 

justificada. Estamos falando sobre: 

A) Prestação de socorro. 

B) Normas de circulação e conduta. 

C) Procedimentos de mecânica. 

D) Cidadania. 

23) Em uma via arterial sem sinalização, o condutor deverá atingir a 

velocidade de no mínimo: 

A) 30 km/h. 

B) 40 km/h. 

C) 50 km/h. 

D) 60 km/h. 

 

24) À noite, em vias não iluminadas, o uso de luzes em veículo 

obedecerá a seguinte determinação: 

A) O condutor deverá usar permanentemente a luz alta. 

B) O condutor deverá trocar de luz baixa e alta de forma intermitente e 

por curto período de tempo. 

C) O condutor deverá usar permanentemente a luz baixa. 

D) O condutor deverá usar luz alta, exceto ao cruzar ou seguir outro 

veículo. 

 

25) Havendo sinalização por semáforo num cruzamento, em que 

condições o condutor poderá fazer a travessia com a luz amarela? 

A) Em nenhuma hipótese. 

B) Somente quando não houver redutores de velocidade. 

C) Quando a luz amarela for acionada depois que o condutor já tiver 

entrado no cruzamento. 

D) Sempre que desejar, pois somente a luz vermelha o obriga a parar. 

 

26) Analise a ultrapassagem que o veículo azul realizou e escolha a 

alternativa correta: 

A) Correta, pois foi feita pela esquerda e não 

havia veículo vindo no sentido oposto. 

B) Incorreta, pois a faixa reversível está ativada. 

C) Correta, pois a linha amarela não é contínua. 

D) Incorreta, pois a reversível está ativada e ele 

deveria ter usado a faixa da direita para 

ultrapassar 

 

27) Não é procedimento para virar à direita: 

A) Deslocar-se para a linha divisória da pista. 

B) Deslocar-se para o bordo direito. 

C) Observar a preferência de veículos e pedestres. 

D) Efetuar a manobra no menor espaço possível. 

 

28) No acostamento é proibido: 

A) Circular pedestre. 

B) Transitar com motonetas. 

C) Parar para realizar manobras. 

D) Parar ou estacionar veículos em situação de emergência. 
 

29) Em uma rodovia dotada de acostamento e marcas tracejadas, 

para entrar à esquerda o condutor deve: 

A) Seguir até encontrar um cruzamento. 

B) Aguardar no acostamento à direita, para cruzar a pista com 

segurança. 

C) Atingir o ponto central. 

D) Deslocar seu veículo para a esquerda sem atingir a contramão. 

 

30) Sobre rodovia é falso afirmar: 

A) É uma via rural não pavimentada. 

B) Tem velocidade máxima de 80 km/h. 

C) Não possibilita o acesso aos lotes lindeiros. 

D) Todas as afirmativas acima. 
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MECÂNICA BÁSICA 

01) O bom funcionamento do veículo depende de manutenções e 

trocas de vários componentes, líquidos e lubrificantes. Indique 

abaixo os itens que devem ser verificados com maior frequência: 

A) Nível de óleo da caixa de câmbio e lonas de freio. 

B) Nível de óleo do motor, nível de água do sistema de arrefecimento 

e calibragem dos pneus. 

C) Filtro de combustível e bomba d'água. 

D) Filtro de ar e velas de ignição. 

 

02) Os gases gerados pelo motor são eliminados: 

A) Pela ventilação do motor. 

B) Pelo silenciador. 

C) Pelo escapamento. 

D) Pela ventoinha. 

 

03) A falta de balanceamento das rodas pode acarretar: 

A) Direção dura. 

B) Trepidações no volante. 

C) Rangido dos pneus nas curvas. 

D) Chassi deformado. 

 

04) O sistema utilizado para um veículo percorrer uma trajetória 

circular é o de: 

A) Direção. 

B) Elétrico. 

C) Arrefecimento. 

D) Transmissão. 

 

05) O filtro de ar tem como função: 

A) Filtrar o ar que refrigera o motor. 

B) Filtrar o combustível. 

C) Filtrar o óleo lubrificante. 

D) Filtrar o ar que vai para a câmara de explosão do motor. 

 

06) A vela de ignição tem como função: 

A) Provocar uma centelha elétrica na câmara de explosão. 

B) Interromper a corrente elétrica. 

C) Aquecer o combustível. 

D) Aquecer o ar da câmara de explosão. 

 

07) A função do silenciador no veículo é: 

A) Criar a centelha necessária para a explosão da mistura de ar e 

combustível. 

B) Permitir uma partida suave do veículo. 

C) Diminuir os ruídos gerados pelas explosões do carburante no motor. 

D) Reduzir, drasticamente, os níveis de emissão de gases. 

 

08) A finalidade do filtro de combustível é: 

A) Controlar a pressão do combustível. 

B) Evitar o excesso de combustível. 

C) Reter as impurezas do ar. 

D) Reter as impurezas do combustível. 

 

09) A finalidade do sistema de arrefecimento é: 

A) Controlar as rotações do motor. 

B) Evitar o atrito das peças móveis do motor. 

C) Controlar a temperatura do fluido de arrefecimento do motor. 

D) Aumentar a potência do motor. 

 

10) O sistema de lubrificação tem a função de: 

A) Aquecer as peças móveis do motor. 

B) Alimentar o atrito e esquentar o motor para obter maior potência. 

C) Reduzir a emissão de gases poluentes. 

D) Reduzir o atrito entre as peças móveis e dissipar o calor gerado em 

razão do funcionamento do motor. 

 

11) Um dos cuidados que se deve ter periodicamente com o veículo 

é: 

A) Lavar os tapetes para evitar ferrugem. 

B) Trocar a água do radiador mensalmente. 

C) Lavar os pneus evitando derrapagens. 

D) Substituir os filtros de óleo e de ar. 

 

12) Classificação SAE e API estão relacionadas a qual fluido 

utilizado no veículo? 

A) Combustível. 

B) Lubrificante. 

C) Água do sistema de arrefecimento. 

D) Líquido do ar condicionado. 

 

13) O freio de estacionamento tem atuação: 

A) Nas rodas dianteiras. 

B) Na transmissão. 

C) Nas rodas traseiras. 

D) Nas rodas traseiras e dianteiras. 

 

14) O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida 

pelo veículo é o: 

A) Odômetro. 

B) Tacógrafo. 

C) Velocímetro. 

D) Manômetro. 

 

15) O sistema, cuja finalidade é absorver os impactos provocados 

pelas irregularidades da pavimentação, chama-se: 

A) Diferencial. 

B) Direção. 

C) Transmissão. 

D) Suspensão. 

 

16) A peça mais pesada do motor chama-se: 

A) Cilindros ou camisas. 

B) Bloco do motor. 

C) Tampão. 

D) Cárter. 

 

17) O sistema que mantém a temperatura do motor, sempre, em 

condições de funcionamento chama-se: 

A) Alimentação. 

B) Elétrico. 

C) Arrefecimento. 

D) Inflamação. 

 

18) Para reduzir o consumo de combustível e a poluição do meio 

ambiente é recomendável: 

A) Manter o sistema de alimentação regulado. 

B) Efetuar troca das pastilhas de freios. 

C) Efetuar troca do óleo lubrificante. 

D) Verificar a carga da bateria. 

 



 

 
1B, 2C, 3B, 4A, 5D, 6A, 7C, 8D, 9C, 10D, 11D, 12B, 13C, 14C, 15D, 16B, 17C, 18A, 19C, 20A, 21B, 22B, 23B, 24C, 25D, 26D, 27C, 28A, 29D, 30A 
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19) Para que ocorra a combustão interna em um motor são 

necessários os seguintes elementos: 

A) Combustível e água. 

B) Combustível e vapor de água. 

C) Ar e combustível. 

D) Água e Nitrogênio. 

 

20) A função da caixa de câmbio é: 

A) Adequar a marcha à força ou a velocidade do veículo. 

B) Aumentar ou diminuir o aquecimento do motor. 

C) Diminuir o atrito dos pneus nas curvas. 

D) Diminuir o desgaste da embreagem. 

 

21) O sistema que tem como finalidade diminuir a velocidade ou 

parar o veículo chama-se: 

A) Sistema de alimentação. 

B) Sistema de freios. 

C) Sistema de distribuição. 

D) Sistema de lubrificação. 

 

22) O filtro de óleo lubrificante do motor tem a função de: 

A) Tornar o óleo mais fino. 

B) Reter as impurezas do óleo. 

C) Tornar o óleo mais viscoso. 

D) Manter o nível do óleo. 

 

23) O conjunto de peças que serve para ligar e desligar a força 

motriz à caixa de marchas, chama-se: 

A) Volante do motor. 

B) Embreagem. 

C) Diferencial. 

D) Semi-árvore. 

 

24) A peça que fecha a parte inferior do motor e serve como 

reservatório e coletor de óleo lubrificante chama-se: 

A) Tampão. 

B) Tanque de combustível. 

C) Cárter. 

D) Pistão. 

 

25) O tempo do motor no qual a mistura se inflama, chama-se: 

A) Admissão. 

B) Compressão. 

C) Descarga. 

D) Explosão. 

 

26) Pneus dianteiros com calibragem muito abaixo do normal 

podem acarretar: 

A) Desgastes prematuros dos mesmos. 

B) Estabilidade comprometida. 

C) Dificuldades nas manobras. 

D) Todas as opções estão corretas. 

 

27) A aplicação de película não-refletiva no vidro traseiro é 

permitida desde que seu índice de transparência não seja 

inferior a: 

A) 75% (setenta e cinco porcento). 

B) 70% (setenta porcento). 

C) 28% (vinte e oito porcento). 

D) 25% (vinte e cinco porcento). 

 

28) O distribuidor faz parte do sistema: 

A) Elétrico. 

B) Automático. 

C) Transmissão. 

D) Arrefecimento. 

 

29) Devo trocar o extintor de incêndio do meu veículo automotor: 

A) Após o uso. 

B) Se apresentar alguma irregularidade. 

C) No vencimento do teste hidrostático. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

30) Os ruídos emitidos pelo funcionamento do motor de um veículo 

são reduzidos pelo: 

A) Silenciador. 

B) Radiador. 

C) Catalisador. 

D) Carburador. 
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MECÂNICA BÁSICA 

01) O termômetro é utilizado para indicar: 

A) Alterações na composição do fluido de freio. 

B) A temperatura do líquido de arrefecimento. 

C) A temperatura no interior do veículo. 

D) A temperatura no exterior do veículo. 

 

02) A baixa calibragem dos pneus: 

A) Aumenta a sua vida útil. 

B) Facilita as manobras. 

C) Traz maior conforto aos ocupantes do veículo. 

D) Causa seu desgaste prematuro. 

 

03) A bobina tem a função de: 

A) Condensar a corrente elétrica. 

B) Diminuir a tensão da corrente elétrica. 

C) Transformar a corrente elétrica de baixa para alta tensão. 

D) Distribuir a corrente elétrica. 

 

04) A circulação da água entre o motor e o radiador é forçada: 

A) Pelo carburador. 

B) Pela bomba d´água. 

C) Pela bomba de óleo. 

D) Pela roda d´água. 

 

05) A energia mecânica necessária para movimentar um veículo é 

gerada pelo: 

A) Motor. 

B) Sistema de transmissão. 

C) Motor de arranque. 

D) Bateria. 

 

06) A estabilidade do veículo também está condicionada aos 

pneus. O condutor deve conferir regularmente: 

A) A calibragem dos pneus. 

B) O desgaste dos pneus. 

C) A existência de possíveis deformações na carcaça. 

D) Todas acima estão corretas. 

 

07) A finalidade da sangria no sistema de freios é: 

A) Eliminar bolhas de ar do sistema de freios. 

B) Melhorar a sua lubrificação. 

C) Manter a altura do pedal constante. 

D) Aumentar a pressão do pedal de freio. 

 

08) A finalidade do carburador é: 

A) Bombear o combustível para o motor. 

B) Pressionar o ar para a câmara de combustão. 

C) Manter a temperatura do ar limpo e aquecido. 

D) Misturar o ar com o combustível na proporção recomendada. 

 

09) A função básica do sistema de suspensão nos veículos 

automotores é: 

A) Absorver os balanços do veículo, somente quando está fazendo 

uma curva. 

B) Melhorar o controle do carro em pistas escorregadias. 

C) Absorver os choques provocados pelo piso irregular com o veículo 

em movimento. 

D) Absorver impactos no momento de um acidente. 

 

 

10) A finalidade da válvula termostática é: 

A) Diminuir o fluxo da água. 

B) Impedir a passagem da água do radiador para o carburador. 

C) Indicar a temperatura quando o fluxo de água diminuir. 

D) Permitir a passagem de água do motor para o radiador quando a 

temperatura ideal for atingida. 

 

11) A função do sistema de freios montados nos veículos é: 

A) Provocar a moderação da marcha, a redução de velocidade e a 

imobilização do veículo. 

B) Distribuir de forma homogênea a rotação do motor para as rodas. 

C) Aumentar o atrito entre as rodas, travando-as, ao ser acionado. 

D) Parar e acelerar o veículo. 

 

12) A indústria automobilística está em constante aperfeiçoamento 

nos veículos modernos. A direção que ajuda a diminuir o esforço 

físico é:  

A) Dinâmica. 

B) Normal. 

C) Elétrica. 

D) Mecânica. 

 

13) A injeção eletrônica é uma das inovações da década de 90 e veio 

para substituir o “velho” carburador. Sobre ela, marque a incorreta: 

A) Sua manutenção deve ser feita a cada 20.000 km. 

B) Por ser um componente eletrônico, dispensa manutenção periódica. 

C) Os bicos injetores são os elementos que mais precisam de reparos. 

D) Agrega mais eficiência ao sistema de alimentação. 

 

14) A luz do freio do seu veículo está apresentando problema. 

Nessa situação, você: 

A) Sai assim mesmo. 

B) Procura imediatamente um autoelétrico. 

C) Sinaliza de outra forma. 

D) Desconsidera o fato, pois o freio está normal. 

 

15) A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo: 

A) Odômetro. 

B) Velocímetro. 

C) Manômetro. 

D) Conta-giros. 

 

16) A verificação de eventual complementação do nível de água do 

radiador deve ser feita: 

A) Em qualquer hora do dia. 

B) Com motor quente. 

C) Com o motor frio. 

D) No final de sua jornada diária. 

 

17) Absorve os vapores dos gases emitidos pelo tanque de 

combustível: 

A) Injeção eletrônica. 

B) Cânister. 

C) Canalizador. 

D) Todas as afirmativas acima. 

 

18) Airbag é um equipamento obrigatório para prevenir: 

A) Superaquecimento do motor. 

B) Problemas de postura. 

C) Ferimentos graves em casos de colisão. 

D) Falhas eletrônicas. 

 



 

 
1B, 2D, 3C, 4B, 5A, 6D, 7A, 8D, 9C, 10D, 11A, 12C, 13B, 14B, 15A, 16C, 17B, 18C, 19A, 20D, 21C, 22B, 23C, 24D, 25B, 26D, 27A, 28D, 29C, 30D 

 

 14 

19) Amperímetro, odômetro, botão de luzes e do limpador de 

para-brisas são: 

A) Instrumentos do painel. 

B) Órgãos auxiliares do motor. 

C) Equipamentos obrigatórios. 

D) Componentes externos do painel. 

 

20) Antes de efetuar uma viagem, o condutor deverá verificar os 

itens: 

A) Luzes indicadoras de direção e luzes de freio. 

B) Nível de óleo lubrificante e água do radiador. 

C) Palhetas do limpador de para-brisas e funcionamento dos faróis. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

21) Ao acionar a chave de ignição e o motor do veículo não dar 

sinal de partida, o defeito pode ser: 

A) Falta de combustível. 

B) Falta de água no radiador. 

C) Na bateria ou motor de arranque. 

D) Entupimento no carburador. 

 

22) Ao utilizar o extintor de incêndio de um veículo, o jato de seu 

conteúdo deve ser: 

A) Na direção do tanque. 

B) Dirigido para a base das chamas, com movimentos horizontais na 

forma de um leque. 

C) Na direção somente das chamas. 

D) Em qualquer direção. 

 

23) Ao utilizar um veículo com motor ainda frio, deve-se: 

A) Pressionar o acelerador até o assoalho do veículo antes de dar a 

partida. 

B) Acelerar bastante para atingir a temperatura ideal. 

C) Evitar acelerações bruscas até o motor atingir a temperatura ideal. 

D) Aguardar a temperatura ideal dos pneus antes de sair. 

 

24) As duas válvulas permanecem fechadas em qual(is) dos 

tempos do motor? 

A) Admissão. 

B) Explosão. 

C) Compressão. 

D) As afirmativas ‘B’ e ‘C’ estão corretas. 

 

25) Assinale a alternativa correta sobre a Luz Indicadora de 

Direção (seta): 

A) É a luz do veículo destinada a aumentar a iluminação da via em 

caso de neblina, chuva forte ou nuvens de pó. 

B) É a luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via 

que o condutor tem propósito de mudar de direção para a direita ou 

para a esquerda. 

C) É a luz que se encontram atrás do veículo, que o condutor está 

aplicando o freio de serviço. 

D) É o facho de luz do veículo destinada a iluminação a via até uma 

grande distância do veículo. 

 

26) As peças que compõem o motor necessitam de lubrificação 

para: 

A) O veículo funcionar facilmente de manhã. 

B) Engatar melhor as marchas. 

C) Aumentar a sua potência. 

D) Reduzir seu desgaste e aquecimento. 

27) As motocicletas, em sua maioria, são equipadas com espelhos 

convexos. Se você olhar um veículo através de um espelho 

convexo, a posição correta deste veículo é: 

A) Mais próxima do que aquela em que você pensa que ele está. 

B) Não há distinção entre espelho convexo e os demais. 

C) Mais distante do que aquela em que você pensa que ele está. 

D) Distância real. 

 

28) Assinale a alternativa correta: 

A) Amperímetro: indica o nível da água no radiador. 

B) Odômetro: indica o nível de combustível. 

C) Tacógrafo: registra a pressão dos pneus. 

D) Manômetro: indica a pressão do óleo do motor. 

 

29) Atualmente são adotados no Brasil três tipos de cinto de 

segurança. Qual deles oferece maior proteção? 

A) O transversal. 

B) O abdominal. 

C) O de três pontos. 

D) Todos os cintos oferecem proteção com a mesma intensidade. 

 

30) Banda de rodagem, carcaça de lonas, talões e flancos fazem 

parte do: 

A) Motor. 

B) Freio. 

C) Roda. 

D) Pneu. 
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MECÂNICA BÁSICA 

01) A finalidade da suspensão e dos amortecedores é: 

A) Manter as características da fábrica do veículo. 

B) Contribuir para o desgaste prematuro dos pneus. 

C) Causar a perda de controle do veículo. 

D) Manter a estabilidade do veículo. 

 

02)  A válvula termostática fica localizada entre o radiador e o 

motor, ajudando a controlar o calor produzido pela queima da 

mistura ar-combustível. Esta peça é componente do sistema de: 

A) Ignição. 

B) Arrefecimento. 

C) Elétrico. 

D) Alimentação. 

 

03) Como se desenvolve o processo de oxidação? 

A) Deixando de usar óleo no motor. 

B) Deixando de usar óleo no carburador. 

C) Deixando de usar aditivo na água do radiador. 

D) Nenhuma das questões acima. 

 

04) Como se prevenir contra incêndios? 

A) Realize manutenções preventivas periódicas nos sistemas de 

arrefecimento, de alimentação de combustível, de lubrificação e 

elétrico. 

B) Evite adaptações ou improvisos em instalações. 

C) Nunca se distraia com cigarro, nem aqueça alimentos no interior 

do veículo. 

D) Todas acima estão corretas. 

 

05)  Constituem alguns equipamentos e sistemas do veículo 

importantes para evitar situações de perigo que podem levar a 

acidentes de trânsito: 

A) Suspensão e sistema de direção. 

B) Iluminação e lanternas indicadoras de direção. 

C) Freios e pneus. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

06) Constituem equipamentos de uso obrigatório, exceto: 

A) Espelhos retrovisores. 

B) Macaco. 

C) Ar condicionado. 

D) Chave de roda. 

 

07) O conversor catalítico (catalisador), instalado no coletor de 

escapamento do veículo, é um: 

A) Transformador de gases tóxicos em gases não nocivos ao meio 

ambiente. 

B) Filtro dos gases do escapamento. 

C) Acelerador de molécula binárias, oposto aos gases de 

escapamento. 

D) Filtro dos gases do escapamento, que separa o vapor d'água dos 

gases. 

 

08) Em caso de mau funcionamento do motor ou sua parada total, 

os dois sistemas que devemos diagnosticar primeiramente são: 

A) Alimentação e ignição. 

B) Lubrificação e de frenagem. 

C) Arrefecimento e de lubrificação. 

D) Alimentação e de iluminação. 

09) Debrear é o mesmo que: 

A) Apoiar o pé no pedal de freio continuamente. 

B) Regular o cabo em todas as trocas de óleo. 

C) Acionar a embreagem. 

D) Acionar a alavanca de mudanças. 

 

10) Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor é 

equipamento obrigatório para veículos: 

A) Reboques ou semirreboques. 

B) De propulsão humana e de tração animal. 

C) Automotores (motores a combustão). 

D) Elétricos. 

 

11)  É a medida máxima permitida para trincas no para brisas fora 

da área crítica de visão em automóveis: 

A) 20 cm. 

B) 10 mm. 

C) 10 cm. 

D) 5 mm. 

 

12)  É considerado como equipamento de segurança (obrigatório): 

A) Cortina nos vidros traseiros. 

B) Encosto de cabeça. 

C) Alarme. 

D) Direção hidráulica. 

 

13)  É dispositivo de segurança veicular montado no interior das 

portas do veículo, cuja função é proteger a região da bacia dos 

ocupantes: 

A) O encosto da cabeça. 

B) As barras laterais. 

C) A carroceria deformável. 

D) O airbag. 

 

14)  É equipamento obrigatório para as motocicletas, exceto: 

A) Faróis dianteiros de cor branca ou amarela. 

B) Espelhos retrovisores. 

C) Para-brisas. 

D) Iluminação da placa traseira. 

 

15)  Equipamento obrigatório que oferece ao condutor segurança 

ao efetuar manobras: 

A) Faróis principais dianteiros. 

B) Luz de ré. 

C) Luzes de posição dianteiras. 

D) Lanternas de posição traseiras. 

 

16)  É um circuito que tem como função provocar uma faísca na 

câmara de combustão: 

A) Ignição. 

B) Arrefecimento. 

C) Alimentação. 

D) Injeção. 

  

17) Indica problemas na queima de combustível: 

A) Queima incompleta do óleo do motor. 

B) Emissão de fumaça pelo escapamento. 

C) Gases e partículas na atmosfera. 

D) Regulagem eletrônica do veículo. 

 

 



 

 
1D, 2B, 3C, 4D, 5D, 6C, 7A, 8A, 9C, 10C, 11C, 12B, 13B, 14C, 15B, 16A, 17B, 18A, 19C, 20C, 21C, 22A, 23A, 24D, 25A, 26D, 27D, 28B, 29B, 30A 
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18)  Em condições normais de funcionamento e com o cuidado 

adequado, o veículo proporcionará desempenho satisfatório se 

você: 

A) Verificar o nível do líquido de arrefecimento semanalmente. 

B) Verificar diariamente o nível do fluído de freio. 

C) Lavar o motor do veículo semanalmente. 

D) Encerar a pintura mensalmente. 

 
19)  Em que tipo de motor a combustão é provocada por uma 
faísca? 
A) A diesel. 
B) A vapor. 
C) À gasolina, etanol e GNV. 
D) Elétrico. 
 
20)  Esse componente dura aproximadamente dez mil 
quilômetros, mas quem trafega em vias empoeiradas deve 
trocá-lo com mais frequência. Estamos referindo: 
A) À bateria. 
B) Ao fluído de freio. 
C) Ao filtro de ar. 
D) À palheta dos limpadores. 
 
21)  Evita o desgaste excessivo do motor: 
A) Sistema de ignição. 
B) Sistema de arrefecimento. 
C) Sistema de lubrificação. 
D) Sistema elétrico. 

 

22)  Existem equipamentos capazes de diminuir o impacto do 

corpo do ocupante com o veículo em caso de colisão. Por 

exemplo: 

A) Airbags. 

B) Paraquedas. 

C) Suspensão. 

D) Almofadas. 

 

23)  Fazem parte da embreagem: 

A) Platô, disco de fricção e rolamento da embreagem. 

B) Junta homocinética e pivôs. 

C) Pedal e câmbio. 

D) Molas e amortecedores. 

  

24)  Fazem parte do sistema de suspensão de um veículo: 

A) Cilindro mestre e estabilizador. 

B) Molas e caixa de direção. 

C) Coroa/pinhão e pastilhas. 

D) Molas e amortecedores.  

 

25)  Mesmo sabendo ser uma infração, muitas pessoas cortam 

as molas do veículo para deixá-lo mais baixo. Esse 

procedimento prejudica diretamente: 

A) A estabilidade do veículo. 

B) O desempenho das lonas. 

C) As peças móveis do motor. 

D) A vida útil do disco de fricção. 

 

 

 

 

 

26) Fazem parte do sistema elétrico: 

A) Radiador e ventoinha. 

B) Carburador e filtro de ar. 

C) Cabeçote, cilindros e pistão. 

D) Bateria, distribuidor e bobina. 

  

27)  Fazem parte dos equipamentos de segurança obrigatórios no 

veículo: 

A) Cinto de segurança, válvula de expansão e triângulo. 

B) Triângulo, macaco e tapete. 

C) Macaco, ar condicionado e pneu reserva. 

D) Airbags, cintos de segurança e encosto de cabeça. 

 

28)  Instrumento do painel que indica a temperatura do motor: 

A) Amperímetro. 

B) Termômetro. 

C) Odômetro. 

D) Manômetro. 

  

29)  A regulagem correta da luz é de muita importância para a 

segurança do condutor. Na luz baixa, o farol do lado direito deve ter 

uma elevação de quinze graus em relação ao farol do lado esquerdo. 

Esse desnível permite: 

A) Iluminar a margem direita da via. 

B) Tornar visíveis as placas de sinalização. 

C) Ter um alcance de até 750 metros. 

D) Melhorar a visão do acostamento pelo condutor. 

 

30) O aparecimento de trepidação sentida no volante de direção 

sempre que o veículo alcançar uma determinada faixa de velocidade 

é sinal da necessidade do trabalho de manutenção indicada com: 

A) Balanceamento das rodas. 

B) Troca do fluído de freios. 

C) Lubrificação da caixa de direção. 

D) Verificação dos valores de cambagem.  
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INFRAÇÕES E PENALIDADES 

01) O condutor que for multado por desobedecer a sinalização de 

parada obrigatória, terá anotado em seu prontuário a pontuação 

equivalente a: 

A) Quatro pontos. 

B) Três pontos. 

C) Sete pontos. 

D) Cinco pontos. 

 

02) É motivo para apreensão do veículo, quando o condutor for 

surpreendido dirigindo: 

A) Sem usar lentes corretoras. 

B) Com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais 

de trinta dias. 

C) Sob a influência de álcool. 

D) A penalidade de APREENSÃO foi revogada (não mais aplicável). 

 

03) Constitui infração de trânsito, exceto: 

A) Usar a buzina para apressar o pedestre. 

B) Não dar passagem pela esquerda, quando solicitado. 

C) Transitar em velocidade compatível com a segurança diante de 

escolas e onde houver grande movimentação de pedestres. 

D) Conservar o veículo na faixa exclusiva de ônibus. 

 

04) A notificação da penalidade de multa a pessoal de missões 

diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de seus 

integrantes será remetida ao: 

A) Ministério do Exército. 

B) Ministério da Justiça. 

C) Ministério das Cidades. 

D) Ministério das Relações Exteriores. 

 

05) O pagamento da multa poderá ser efetuado, até a data do 

vencimento, com desconto de: 

A) 60%. 

B) 80%. 

C) 20%. 

D) 30%. 

 

06) As penalidades aplicadas em razão de crimes cometidos na 

direção do veículo automotor NÃO são agravadas quando o 

condutor dirigir: 

A) Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. 

B) Sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de 

Habilitação. 

C) Com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta 

dias. 

D) Com Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação de 

categoria diferente da do veículo. 

 

07) Transitar pela contramão de direção em vias com duplo 

sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e 

apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do 

veículo que transitar em sentido contrário é infração _______, 

gerando como penalidade _______. 

A) Gravíssima; multa (três vezes). 

B) Gravíssima; multa. 

C) Grave; multa (cinco vezes). 

D) Grave; multa. 

 

08) As penalidades atribuídas ao condutor que dirige veículo sob a 

influência de álcool, são: 

A) Multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir. 

B) Multa (dez vezes) e cassação do documento de habilitação. 

C) Multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir. 

D) Multa (cinco vezes) e cassação do documento de habilitação. 

 

09) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança 

é infração ______, gerando a penalidade de ______. 

A) Grave; multa. 

B) Gravíssima; multa (três vezes). 

C) Gravíssima; multa (cinco vezes). 

D) Gravíssima; multa. 

 

10) Dirigir com falta de atenção e os cuidados indispensáveis à 

segurança do trânsito é infração punível com: 

A) Multa e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. 

B) Multa. 

C) Advertência por escrito. 

D) Multa e apreensão do veículo. 

 

11) Qual das alternativas corresponde a uma infração de natureza 

LEVE? 

A) Veículo que não estiver devidamente licenciado ou registrado. 

B) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. 

C) Transportar carga, arrastando-a. 

D) Tiver falsificado a placa do veículo. 

 

12) Usar o veículo para arremessar água ou detritos sobre os 

pedestres ou outros veículos, ou atirar do veículo ou abandonar na 

via objetos ou substâncias, constituem infrações de natureza: 

A) Média. 

B) Leve. 

C) Grave. 

D) Gravíssima. 

 

13) Disputar corrida é infração gravíssima, gerando como 

penalidade: 

A) Multa e cassação do documento de habilitação. 

B) Multa (x5), recolhimento do documento de habilitação e remoção do 

veículo. 

C) Multa (x10) e suspensão do direito de dirigir. 

D) Multa (x5) e retenção do veículo. 

 

14) Usar a buzina nas áreas urbanas, no período entre às 22 (vinte 

e duas) e 06 (seis) horas, é infração punível com: 

A) Multa e remoção do veículo. 

B) Multa e retenção do veículo. 

C) Multa e remoção do veículo. 

D) Multa. 

 

15) Em uma via rural não pavimentada, desprovida de sinalização 

regulamentadora de velocidade, foi registrada por instrumento 

eletrônico (radar), um condutor dirigindo seu veículo a velocidade 

de 100 km/h. Esse condutor cometeu infração de natureza: 

A) Grave. 

B) Média. 

C) Leve. 

D) Gravíssima (3 vezes). 

 

 



 

 
1C, 2D, 3C, 4D, 5C, 6C, 7D, 8C, 9A, 10B, 11B, 12A, 13C, 14D, 15D, 16B, 17D, 18A, 19A, 20A, 21B, 22D, 23C, 24B, 25A, 26A, 27D, 28B, 29B, 30D 
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16) A distância que se deve guardar ao estacionar o veículo 

antes ou depois da esquina é: 

A) A partir de 3 (três) metros. 

B) 05 (cinco) metros do bordo do alinhamento da via transversal. 

C) Menos de 03 (três) metros da via transversal. 

D) Entre 03 (três) e 10 (dez) metros do alinhamento de construção 

da via transversal. 

 

17) Na infração “Estacionar o veículo afastado da guia da 

calçada de cinquenta centímetros a um metro” são computados 

os seguintes pontos: 

A) 7 (sete). 

B) 4 (quatro). 

C) 5 (cinco). 

D) 3 (três). 

 

18) Parar o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando 

a circulação de veículos e pedestres, nos viadutos, pontes e 

túneis e na contramão de direção é infração: 

A) Grave. 

B) Gravíssima. 

C) Média. 

D) Leve. 

 

19) A pena de detenção atribuída ao condutor que pratica 

homicídio culposo na direção do veículo automotor é de: 

A) 2 a 4 anos. 

B) 6 meses a 1 ano. 

C) 6 meses a 2 anos. 

D) 1 a 4 anos. 

 

20) Quando o condutor transitar ao lado de outro veículo, 

interrompendo ou perturbando o trânsito, será punido com: 

A) Multa. 

B) Remoção do veículo e multa. 

C) Apreensão do veículo e multa. 

D) Retenção do veículo e multa. 

 

21) Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal 

entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo 

da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as 

condições climáticas do local da circulação e do veículo é 

infração: 

A) Gravíssima. 

B) Grave. 

C) Média. 

D) Leve. 

 

22) O condutor que desobedecer às ordens emanadas da 

autoridade de trânsito ou de seus agentes será punido com: 

A) Advertência escrita pelo diretor do DETRAN. 

B) Multa e advertência pelo diretor do DETRAN. 

C) Multa e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. 

D) Multa. 

 

23) As penalidades podem ser impostas: 

A) Somente ao condutor. 

B) Somente ao proprietário do veículo. 

C) Ao condutor, proprietário do veículo, embarcador e transportador. 

D) Ao veículo. 

 

24) É infrator contumaz o condutor: 

A) defensivo. 

B) que de forma contínua e constante comete infrações. 

C) seguro. 

D) difuso. 

 

25) Assinale a infração gravíssima: 

A) Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não 

motorizado que não haja concluído a travessia mesmo que ocorra sinal 

verde para o veículo. 

B) Deixar de dar preferência de passagem nas interseções com 

sinalização de regulamentação de "Dê a preferência". 

C) Deixar de dar preferência de passagem em interseção não sinaliza a 

veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória. 

D) Deixar de dar preferência de passagem em interseção não sinalizada 

a veículo que vier da direita. 

 

26) A remoção do veículo, como medida administrativa, é aplicada 

quando o condutor: 

A) Tiver seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. 

B) Estacionar na contramão de direção. 

C) Parar o veículo em desacordo com posições estabelecidas. 

D) Deixar de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito. 

 

27) Não é considerado crime de trânsito: 

A) Lesão corporal culposa. 

B) Homicídio culposo. 

C) Omissão de socorro. 

D) Dirigir em excesso de velocidade. 

 

28) Transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta, de 

forma a perturbar a visão de outro condutor, poderá acarretar: 

A) Multa. 

B) Multa e retenção do veículo. 

C) Multa e apreensão do veículo. 

D) Multa e remoção do veículo. 

 

29) É infração gravíssima para o condutor de motocicleta, motoneta 

ou ciclomotor: 

A) Conduzir sem segurar o guidom com ambas as mãos, salvo 

eventualmente para indicação de manobras. 

B) Transportar criança menor de dez anos ou que não tenha, nas 

circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança. 

C) Conduzir transportando carga incompatível com suas especificações. 

D) Conduzir rebocando outro veículo. 

 

30) No auto de infração não é obrigatório constar: 

A) O tipo de infração. 

B) O local, a data e a hora. 

C) A marca do veículo. 

D) O prontuário do condutor. 
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INFRAÇÕES E PENALIDADES 

01) Ultrapassar outro veículo pelo acostamento, em interseções e 

passagens de nível é infração ______, gerando como penalidade 

______. 

A) Gravíssima; multa (cinco vezes). 

B) Gravíssima; multa. 

C) Grave; multa (cinco vezes). 

D) Gravíssima; multa (três vezes). 

 

02) Na infração “avançar o sinal vermelho do semáforo” são 

computados os seguintes pontos: 

A) 3 (três). 

B) 5 (cinco). 

C) 4 (quatro). 

D) 7 (sete). 

 

03) Assinale a alternativa que corresponde à infração média: 

A) Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da 

velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo 

o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não 

o permitam, salvo se estiver na faixa da direita. 

B) Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com 

a segurança do trânsito à aproximação de animais na pista. 

C) Deixar de reduzir a velocidade do veículo sob chuva, neblina, 

cerração ou ventos fortes. 

D) Deixar de reduzir a velocidade do veículo quando houver má 

visibilidade. 

 

04) Constitui infração grave: 

A) Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o 

trânsito. 

B) Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos 

opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar 

operação de ultrapassagem. 

C) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito 

quando solicitado pela autoridade e seus agentes. 

D) Deixar de conservar o veículo, quando estiver em movimento, na 

faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em 

situações de emergência. 

 

05) Conduzir veículo com qualquer uma das placas de 

identificação sem condições de legibilidade ou visibilidade 

acarretará: 

A) Multa somente. 

B) Multa, recolhimento da habilitação e remoção do veículo. 

C) Multa, remoção do veículo e recolhimento do CRLV. 

D) Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. 

 

06) Terá suspenso o direito de dirigir, o condutor que cometer a 

infração: 

A) Dirigir veículo com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há 

mais de trinta dias. 

B) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via 

pública ou os demais veículos. 

C) Entregar ou confiar a direção do veículo a pessoa que, mesmo 

habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições 

de dirigi-lo com segurança. 

D) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito 

quando solicitado pela autoridade e seus agentes. 

 

 

07) Conduzir o veículo sem acionar o limpador de para-brisas 

durante a chuva é infração punida com: 

A) Advertência pelo agente de trânsito. 

B) Apreensão do veículo e multa. 

C) Multa e retenção do veículo. 

D) Remoção do veículo e multa. 

 

08) Transitar com o veículo desligado ou desengrenado, em declive, 

é uma infração: 

A) Média. 

B) Gravíssima. 

C) Grave. 

D) Leve. 

 

09) Durante o dia, conduzir motocicleta com o farol apagado, 

caracteriza: 

A) Infração média. 

B) Infração gravíssima. 

C) Infração grave. 

D) Infração leve. 

 

10) Ao proprietário de veículo que não comunicar ao órgão 

executivo de trânsito do Estado, no prazo determinado, a 

transferência de propriedade de seu veículo, cabe-lhe: 

A) A não responsabilidade pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação. 

B) Responsabilidade juntamente com o novo proprietário, pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 

C) Responsabilidade exclusiva pela penalidade de multa. 

D) A responsabilidade é única e exclusivamente do novo proprietário do 

veículo. 

 

11) O condutor que utilizar veículo de carga para transportar 

pessoas na carroceria, sem permissão da autoridade competente 

sobre a via, estará cometendo infração de natureza: 

A) Gravíssima. 

B) Grave. 

C) Média. 

D) Leve. 

 

12) Assinale a alternativa que completa a questão: Conduzir 

motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete de 

segurança com viseira ou óculos de proteção é infração __________ 

gerando como penalidade __________. 

A) Gravíssima; recolhimento do documento de habilitação. 

B) Grave; remoção do veículo. 

C) Grave; apreensão do veículo. 

D) Gravíssima; multa e suspensão do direito de dirigir. 

 

13) Constitui penalidade de suspensão do direito de dirigir conduzir 

motocicleta ou motoneta transportando criança: 

A) Com 7 anos de idade. 

B) Menor de 10 anos de idade. 

C) Menor de 9 anos de idade. 

D) Menor de 7 anos de idade. 

 

14) É infração que não acarreta a remoção do veículo: 

A) Estacionar na contramão de direção. 

B) Estacionar na área de cruzamento de vias. 

C) Estacionar nos viadutos. 

D) Estacionar onde houver guia de calçada rebaixada. 

 



 

 
1A, 2D, 3A, 4C, 5C, 6B, 7C, 8A, 9A, 10B, 11A, 12D, 13B, 14A, 15C, 16C, 17B, 18A, 19D, 20D, 21B, 22C, 23A, 24A, 25C, 26B, 27D, 28B, 29D, 30C 
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15) Os veículos removidos e não reclamadas pelo proprietário, 

poderão ser levados à hasta pública (leilão) em: 

A) 90 dias. 

B) 30 dias. 

C) 60 dias. 

D) 15 dias. 

 

16) Quando o condutor estiver dirigindo o veículo transportando 

pessoas, animais ou volume a sua esquerda ou entre os braços e 

pernas, será aplicada a penalidade: 

A) Multa e apreensão do veículo. 

B) Multa e suspensão do direito de dirigir. 

C) Multa. 

D) Multa e retenção do veículo. 

 

17) O condutor infrator será submetido a curso de reciclagem, 

quando: 

A) Cassada a sua Carteira Nacional de Habilitação. 

B) Suspenso o direito de dirigir. 

C) Cometer duas infrações de natureza média. 

D) Cometer qualquer infração de natureza grave. 

 

18) Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a 

circulação desta, constitui infração de natureza: 

A) Média. 

B) Grave. 

C) Leve. 

D) Gravíssima. 

 

19) Excetuando-se as infrações resultantes do excesso de peso, 

será sempre responsável pelo pagamento da penalidade de multa 

o: 

A) Condutor do veículo. 

B) Passageiro do veículo. 

C) Agente da autoridade de trânsito. 

D) Proprietário do veículo. 

 

20) O responsável pela infração relativa ao transporte de carga 

com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente 

de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total é o: 

A) Embarcador. 

B) Transportador e embarcador. 

C) Proprietário. 

D) Transportador. 

 

21) Não sendo possível identificar o infrator, a responsabilidade 

pela infração será: 

A) Do arrendante. 

B) Do proprietário do veículo. 

C) Do condutor. 

D) Não haverá um responsável, pois não foi possível identificar o 

infrator. 

 

22) Roberto foi surpreendido em 01/08/19 promovendo na via 

pública competição esportiva, sem permissão da autoridade de 

trânsito com circunscrição sobre a via. Se ele cometer a mesma 

infração em 01/07/20, será penalizado com: 

A) Multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. 

B) Multa, suspensão do direito de dirigir e retenção do veículo. 

C) Multa (x10), em dobro. 

D) Multa, cassação do documento de habilitação e retenção do veículo. 

 

23) A soma das pontuações relativas às infrações de natureza 

gravíssima, grave, média e leve, totalizam ________. 

A) 19 pontos. 

B) 20 pontos. 

C) 18 pontos. 

D) 17 pontos. 

 

24) A suspensão do direito de dirigir será aplicada ao condutor que 

exerce atividade remunerada (EAR) que no período de 12 meses 

atingir _______________ em seu prontuário. 

A) 40 pontos. 

B) 20 pontos. 

C) 30 pontos. 

D) 19 pontos. 

 

25) A cassação do documento de habilitação ocorrerá quando o 

condutor cometer a seguinte infração: 

A) Dirigir com velocidade superior a máxima em mais de 50%. 

B) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via 

pública ou os demais veículos. 

C) Conduzir veículo estando suspenso o direito de dirigir. 

D) Deixar de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito. 

 

26) Deverá ser imposta a advertência por escrito quando a infração 

for de natureza ________ ou _______ e o condutor não tiver 

cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. 

A) Grave ou gravíssima. 

B) Leve ou média. 

C) Leve ou gravíssima. 

D) Em nenhuma hipótese. 

 

27) O condutor infrator penalizado em 05 cinco pontos no seu 

prontuário, cometeu uma infração: 

A) Leve. 

B) Gravíssima. 

C) Média. 

D) Grave. 

 

28) O pedestre que desobedece às regras e a sinalização de trânsito 

específicas determinadas no art. 254 do CTB está praticando 

infração de natureza leve, sujeito a penalidade de _______, no valor 

de ________. 

A) Advertência por escrito; 40% do valor da infração de natureza leve. 

B) Multa; 50% do valor da infração de natureza leve. 

C) Frequência obrigatória em curso de reciclagem; 20% do valor da 

infração de natureza leve. 

D) Multa; 50% do valor da infração de natureza média. 

 

29) O condutor habilitado na categoria “B” que dirigir uma 

motocicleta será punido com: 

A) Multa e advertência pelo Diretor Geral do DETRAN. 

B) Multa e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. 

C) Multa e prisão. 

D) Multa gravíssima (x2) e retenção do veículo até a apresentação de 

condutor habilitado. 

 

30) A pena de detenção atribuída ao condutor que pratica lesão 

corporal culposa na direção de veículo automotor é de: 

A) 1 a 2 anos.  

B) 1 mês a 2 anos. 

C) 6 meses a 2 anos. 

D) 2 a 4 anos. 
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INFRAÇÕES E PENALIDADES 

01) Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou 

Permissão para Dirigir cassada ou com suspensão do direito de 

dirigir é infração __________, com fator agravante __________, 

tendo como medidas administrativas __________ e __________. 

A) Gravíssima; x5; apreensão do veículo. 

B) Grave; x5; recolhimento da habilitação; remoção do veículo. 

C) Gravíssima; x3; Recolhimento da habilitação e Retenção do veículo. 

D) Gravíssima; x2; recolhimento da habilitação; remoção do veículo. 

 

02) Dirigir veículo sem as adaptações impostas pela Comissão de 

Exames Especiais do DETRAN por ocasião da concessão ou da 

renovação da habilitação para dirigir, constitui infração 

_____________, gerando como penalidade ____________. 

A) Gravíssima; retenção do veículo. 

B) Gravíssima; multa. 

C) Grave; multa (três vezes). 

D) Grave; advertência por escrito. 

 

03) A multa reparatória, determinada pelo Código de Trânsito 

Brasileiro, destina-se a: 

A) Reparar ou indenizar prejuízo material que tenha resultado de crime. 

B) Indenizar qualquer prejuízo material. 

C) Suspender a penalidade de cassação da Carteira Nacional de 

Habilitação. 

D) Indenizar dano moral. 

 

04) O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do 

vencimento expressa na notificação, por: 

A) 100% do seu valor. 

B) 80% do seu valor. 

C) 50% do seu valor. 

D) 90% do seu valor. 

 

05) A advertência por escrito deverá ser aplicada pela autoridade 

de trânsito ao condutor do veículo quando: 

A) Ficar caracterizado que a infração foi involuntária e sem gravidade, 

mesmo que reincidente. 

B) O agente de trânsito assim o desejar. 

C) Se tratar de infração leve ou média, não tendo condutor cometido 

outra infração nos últimos doze meses. 

D) O condutor se arrepender. 

 

06) A fiscalização da gestão de trânsito poderá ser realizada com 

a utilização de aparelhos que, quanto ao modo de operação, 

podem ser classificados em: 

A) Automático e não automático. 

B) Eletrônico e audiovisual. 

C) Fixo e móvel. 

D) Todas estão corretas. 

 

07) A cassação da CNH é um procedimento que: 

A) O agente da autoridade de trânsito pode tomar quando julgar que o 

condutor do veículo cometeu uma infração gravíssima. 

B) Depende de decisão pessoal da autoridade de trânsito. 

C) O agente da autoridade de trânsito pode tomar, desde que 

comunique com antecedência à autoridade policial local. 

D) Deve ser adotado apenas pela autoridade de trânsito, conforme 

estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. 

 

08) A cada infração cometida de natureza grave, são computados 

os seguintes números de pontos: 

A) 5. 

B) 7. 

C) 3. 

D) 4. 

 

09) A critério do agente, não se dará a retenção imediata do veículo: 

A) De transporte de pessoas e suas bagagens. 

B) De transporte de valores. 

C) De transporte coletivo de passageiros e produtos perigosos e 

perecíveis. 

D) De transporte de passageiros. 

 

10) A frequência obrigatória em curso de reciclagem, ocorrerá se o 

condutor: 

A) Tiver suspenso o direito de dirigir. 

B) Se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído. 

C) For condenado judicialmente por delito de trânsito. 

D) Todas acima. 

 

11) Considerando o erro metrológico admitido para o etilômetro, 

a partir de quantos decigramas de álcool por litro de ar é 

considerado crime de trânsito? 

A) 0,27 mg/l. 

B) 0,28 mg/l. 

C) 0,34 mg/l. 

D) 0,50 mg/l. 

 

12) A pena de detenção atribuída ao condutor afasta-se do veículo 

do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil 

que lhe possa ser atribuída é de: 

A) 1 a 4 anos. 

B) 2 a 4 anos. 

C) 6 meses a 1 ano. 

D) 6 meses a 2 anos. 

 

13) A remoção do veículo ocorrerá quando o condutor: 

A) Transitar com o veículo sem nova vistoria, após acidente. 

B) Estacionar onde houver guia da calçada rebaixada, para entrada ou 

saída de veículo. 

C) Parar o veículo fora da posição estabelecida. 

D) Estacionar na frente de qualquer escola. 

 

14) A responsabilidade pelas infrações referente a atos praticados 

na direção dos veículos cabe: 

A) Ao proprietário do veículo. 

B) Ao proprietário do veículo e ao condutor. 

C) Aos pais ou responsáveis pelo condutor. 

D) Ao condutor. 

 

15) Ao condutor infrator, conforme o caso, podem ser aplicadas as 

seguintes penalidades: 

A) Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, 

cassação da CNH, cassação da PPD e frequência em curso de 

reciclagem. 

B) Multa, advertência, apreensão e remoção do veículo. 

C) Multa, apreensão e cassação da permissão para dirigir. 

D) Multa, advertência, cassação da CNH e apreensão do veículo, 

apenas. 

 



 

 
1C, 2B, 3A, 4B, 5C, 6A, 7D, 8A, 9C, 10D, 11C, 12C, 13B, 14D, 15A, 16C, 17A, 18D, 19D, 20B, 21C, 22D, 23B, 24B, 25D, 26B, 27C, 28B, 29A, 30B 
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16) Ao condutor que se evadir da fiscalização, não submetendo 

o veículo à pesagem obrigatória nos pontos de passagem, fixos 

ou móveis, será aplicado(a): 

A) Advertência por escrito e multa. 

B) Frequência obrigatória em curso de reciclagem. 

C) Multa, além da obrigação de retornar ao ponto de elevação para 

fim de pesagem obrigatória. 

D) Somente a obrigação de retornar ao ponto de elevação para fim 

de pesagem obrigatória. 

 

17) Após a devida constatação da condução de veículo sob o 

efeito do álcool, será lavrado o auto de infração e adotadas as 

providências de: 

A) Medidas administrativas previstas no CTB. 

B) Medidas paliativas. 

C) Medidas judiciais. 

D) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 

18) Após uma forte chuva você está trafegando por uma avenida 

e passa sobre uma poça d’água molhando alguns pedestres na 

calçada. Essa atitude é considerada pelas autoridades como: 

A) Uma brincadeira de mau gosto. 

B) Um grande desrespeito pelos pedestres. 

C) Uma infração leve sujeito somente a uma advertência verbal. 

D) Uma infração média com penalidade de multa. 

 

19) Caso a defesa prévia seja indeferida ou não apresentada, a 

autoridade de trânsito deverá aplicar a penalidade e notificar o 

proprietário do veículo em no máximo __________. 

A) 15 dias. 

B) 60 dias. 

C) 30 dias. 

D) 180 dias. 

 

20) Ao __________ caberá sempre a responsabilidade pela 

infração referente às características e componentes agregados 

do veículo, habilitação legal e compatível de seus condutores, 

quando esta for exigida. Assinale a alternativa que completa a 

questão: 

A) Transportador. 

B) Proprietário. 

C) Condutor. 

D) Passageiro. 

 

21) Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada 

obrigatória é infração ___________, gerando como penalidade 

___________. 

A) Grave; multa (três vezes). 

B) Grave; multa. 

C) Gravíssima; multa. 

D) Gravíssima; multa (três vezes). 

 

22) Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a 

circulação desta, ou de forma agressiva, é infração ________ 

gerando como medida administrativa ________. 

A) Leve; retenção da bicicleta. 

B) Grave; remoção da bicicleta. 

C) Média; retenção da bicicleta. 

D) Média; remoção da bicicleta. 

 

 

23) Buzinar em locais e horários proibidos por sinalização 

acarretará _________ e é uma infração _________. 

A) Advertência por escrito; leve. 

B) Multa; leve. 

C) Multa grave; retenção do veículo. 

D) Advertência verbal; recolhimento da habilitação. 

 

24) Conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório, 

acarretará: 

A) Multa e remoção do veículo. 

B) Multa e retenção do veículo para regularização. 

C) Multa e apreensão da CNH. 

D) Multa apenas. 

 

25) É considerado crime de trânsito: 

A) Dirigir com a CNH cassada ou com o direito de dirigir suspenso, 

gerando perigo de dano. 

B) Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir. 

C) Deixar o condutor de prestar ou providenciar socorro à vítima de 

acidente de trânsito, podendo fazê-lo. 

D) Todas as afirmativas acima estão corretas. 

 

26) É infração grave: 

A) Conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório. 

B) Deixar de dar preferência de passagem a veículos que vier da direita. 

C) Conduzir veículos com dispositivo antirradar. 

D) Avançar o sinal de parada obrigatória. 

 

27) Deixar de dar preferência de passagem a veículo que vier pela 

direita em interseção não sinalizada é considerado infração de 

natureza: 

A) Leve. 

B) Média. 

C) Grave. 

D) Gravíssima. 

 

28) Dirigir com CNH ou PPD de categoria diferente da do veículo que 

esteja conduzindo, terá como penalidade e medida administrativa: 

A) Multa e remoção do veículo. 

B) Multa (2 vezes) e retenção do veículo. 

C) Advertência por escrito ao proprietário do veículo e recolhimento do 

documento de habilitação. 

D) Apreensão do veículo e recolhimento da Carteira Nacional de 

Habilitação. 

 

29) Deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado, é 

infração: 

A) Média. 

B) Leve. 

C) Grave. 

D) Gravíssima. 

 

30) Dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou 

comprometa a utilização dos pedais, é infração: 

A) Leve. 

B) Média. 

C) Grave. 

D) Gravíssima. 

 



 
 19 

DIREÇÃO DEFENSIVA 

01) Assinale a alternativa correta. A força centrípeta, aderência e 

a transferência de massa, são: 

A) Condições adversas. 

B) Automatismos corretos. 

C) Leis da física que se relacionam ao ato de dirigir. 

D) Atos inseguros do motorista. 

 

02) Para evitar colisões nos cruzamentos é fundamental: 

A) Respeitar a preferência. 

B) Olhar primeiro para a direita e avançar. 

C) Aumentar a velocidade. 

D) Diminuir a velocidade e buzinar. 

 

03) É atitude do condutor defensivo, quando ingerir bebida 

alcoólica: 

A) Dirigir redobrando os cuidados. 

B) Dirigir somente se estiver acompanhado. 

C) Tomar banho bem frio ou molhar a cabeça para despertar, antes de 

começar a dirigir. 

D) Não dirigir o veículo, pedindo a outro condutor habilitado que realize 

tal atitude. 

 

04) Sobre acidentes de trânsito podemos afirmar que a maioria 

deles está associada a: 

A) Falhas mecânicas. 

B) Deficiência da via. 

C) Falta de sinalização. 

D) Falhas humanas. 

 

05) Assinale a alternativa INCORRETA. Dirigir na defensiva é: 

A) Dirigir atento às ações dos demais usuários. 

B) Dirigir impondo os seus direitos. 

C) Dirigir com educação e segurança. 

D) Dirigir respeitando a legislação. 

 

06) Tempo de reação é aquele que transcorre entre: 

A) O pisar no freio e a imobilização total do veículo. 

B) O acionar a embreagem e o freio. 

C) Ver o perigo e pisar no freio. 

D) Perceber o perigo e parar. 

 

07) Valorizar comportamentos relacionados à segurança no 

trânsito é: 

A) Uma demonstração de respeito à pessoa humana. 

B) Dever do Estado e não dos condutores. 

C) Desnecessário, pois não contribui para a diminuição dos acidentes. 

D) Necessário às diferenças individuais. 

 

08) Automatismo correto significa: 

A) Atenção fixa. 

B) Atenção dispersiva. 

C) Gesto inconsciente efetuado de forma segura. 

D) Indisciplina na condução do veículo. 

 

09) Fator que não altera a aderência é: 

A) Tipo de solo. 

B) Tipo de combustível. 

C) Chuva. 

D) Calibragem dos pneus. 

10) O condutor que, na direção do veículo, evita situações de 

acidentes ao trafegar com as devidas margens de segurança, está 

praticando uma direção defensiva: 

A) Corretiva. 

B) Avaliativa. 

C) Participativa. 

D) Preventiva. 

 

11) Assinale a alternativa que responda à questão. A chuva é 

condição adversa do ______, lâmina d’água na pista é condição 

adversa da ______, possibilitando a ocorrência de hidroplanagem 

que pode ser aumentada por determinadas condições adversas do 

______. 

A) Veículo; via; condutor. 

B) Tempo; via; veículo. 

C) Condutor; máquina; passageiro. 

D) Veículo; chuva; tempo. 

 

12) O procedimento correto em um declive acentuado é: 

A) Utilizar o ''ponto morto''. 

B) Utilizar a mesma marcha que seria necessária no caso de um aclive 

acentuado. 

C) Testar o acelerador e desengrenar o veículo. 

D) Desligar o motor do veículo. 

 

13) Chove forte e o limpador de para brisa de seu veículo não está 

sendo suficiente para manter a visibilidade. 

Nessa situação você: 

A) Abre as janelas e prossegue o trajeto. 

B) Acelera mais para dissipar os pingos de chuva. 

C) Para o veículo em local seguro e aguarda. 

D) Liga os faróis altos. 

 

14) Não é causa da diminuição da aderência do veículo: 

A) Óleo na pista. 

B) Excesso de velocidade. 

C) Pista escorregadia. 

D) Pneus em bom estado de conservação. 

 

15) Dirigindo um veículo, ao se aproximar de um cruzamento com 

sinal luminoso, você observa que a luz amarela está acessa. Neste 

caso, você deve: 

A) Diminuir a velocidade do veículo e passar. 

B) Diminuir a velocidade e parar o veículo. 

C) Observar o tráfego dos veículos e passar. 

D) Frear bruscamente o veículo. 

 

16) Direção defensiva é o ato de dirigir onde: 

A) O condutor se concentra na direção do seu veículo, não se 

preocupando com as ações do demais condutores. 

B) A utilização do pisca-alerta deve ser utilizada com frequência, nas 

mais diversas situações. 

C) A eliminação dos fatores de riscos pode diminuir a ocorrência de 

acidentes. 

D) A utilização do freio ocorre somente nas paradas de emergência. 

 

17) O condutor que dirige com segurança é aquele que: 

A) Circula com velocidade adequada às circunstâncias. 

B) Ultrapassa outro veículo pela direita. 

C) Circula em baixa velocidade em qualquer situação. 

D) Circula sempre pela faixa da direita. 



 

 
1C, 2A, 3D, 4D, 5B, 6C, 7A, 8C, 9B, 10D, 11B, 12B, 13C, 14D, 15B, 16C, 17A, 18C, 19A, 20A, 21A, 22B, 23A, 24B, 25D, 26C, 27C, 28D, 29D, 30D 
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18) Dirigindo um veículo, o condutor que encontrar crianças, 

pessoas idosas ou portadores de deficiência atravessando a via 

deve: 

A) Diminuir a velocidade, buzinar e seguir em frente. 

B) Diminuir a velocidade, desviar e seguir em frente. 

C) Parar o veículo e facilitar a travessia. 

D) Parar o veículo e ajudá-los atravessar. 

 

19) O acidente que envolve apenas um veículo e que não se 

conhecem suas possíveis causas chama-se: 

A) Colisão misteriosa. 

B) Colisão em uma passagem de nível (via férrea). 

C) Colisão com animais. 

D) Atropelamento. 

 

20) Uma das reações defensivas do condutor, ao perceber a 

iminência de uma colisão frontal, é: 

A) Encostar ao máximo para a direita da pista. 

B) Ligar o pisca-alerta. 

C) Deslocar-se para o acostamento da esquerda. 

D) Aumentar a velocidade. 

 

21) Nos dias chuvosos, não é recomendável: 

A) Trafegar com o pisca-alerta acionado. 

B) Aumentar a distância de segurança para com os veículos que 

seguem à frente. 

C) Acender pelo menos as luzes de posição. 

D) Sinalizar com maior abundância, suas intenções de manobras. 

 

22) O condutor de um veículo, ao deparar-se com outro agindo 

de forma incorreta, deve: 

A) Fazer valer seu direito. 

B) Ceder seu direito para evitar consequências maiores. 

C) Ceder a vez e logo à frente castigar o condutor infrator com uma 

''fechada''. 

D) Deixar que o acidente aconteça para fazê-lo pagar pelo erro. 

 

23) A atitude correta para o condutor defensivo evitar acidente 

com pedestre é: 

A) Ceder o direito de passagem ao pedestre. 

B) Buzinar, indicando perigo. 

C) Acender os faróis, quando avistar pedestres na pista. 

D) Respeitar o pedestre, apenas se o mesmo estiver atravessando 

na faixa apropriada. 

 

24) São tipos de direção defensiva: 

A) Disciplinar e Legal. 

B) Preventiva e Corretiva. 

C) Eficiente e Utilitária. 

D) Segura e Insegura. 

 

25) Quando estiver conduzindo um veículo lembre-se de que 

você, em outras circunstâncias, é passageiro ou pedestre. 

Assim, deve-se: 

A) Ultrapassar veículos parados em fila, que estejam aguardando a 

abertura do sinal luminoso. 

B) Ultrapassar outro veículo em pontes e viadutos. 

C) Dar passagem aos pedestres, apenas quando for passar sobre a 

calçada para entrar em algum estacionamento. 

D) Dar passagem aos pedestres que estiverem nas faixas de 

segurança, onde não existir sinal luminoso. 

26) Manter uma distância do veículo da frente é uma: 

A) Condição segura para que o condutor tenha tempo de reagir e acionar 

os freios bruscamente, diante de situação de emergência. 

B) Conduta desnecessária para a segurança no trânsito. 

C) Condição segura para que o condutor tenha tempo de reagir e acionar 

os freios diante de situação de emergência. 

D) Conduta que contraria as normas de direção defensiva.  

 

27) Direção Defensiva leva o condutor a: 

A) Dirigir indiferentemente quanto aos demais usuários. 

B) Dirigir com atenção dispersiva. 

C) Dirigir com educação, segurança e eficiência. 

D) Dirigir com atenção fixa. 

 

28) Não são técnicas adequadas para a realização de uma 

ultrapassagem segura: 

A) Realizar sinalização e redobrar a atenção. 

B) Manter distância de segurança, antes de iniciar a manobra. 

C) Planejar o espaço necessário para a manobra completa. 

D) Ultrapassar pelo acostamento quando o trânsito estiver muito lento. 

 

29) É correto afirmar que o condutor defensivo geralmente é: 

A) Um motorista profissional. 

B) Um motorista corretivo. 

C) Um especialista em trânsito. 

D) Um bom cidadão. 

 

30) “Enxergando” o perigo com antecedência, você estará: 

A) Prevendo a falta de responsabilidade dos pedestres. 

B) Prevendo a falta de responsabilidade dos outros motoristas. 

C) Trafegando com margens de segurança. 

D) Todas a afirmativas estão corretas. 
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DIREÇÃO DEFENSIVA 

01) O contato dos pneus com o solo é chamado de: 

A) Aderência. 

B) Derrapagem. 

C) Aquaplanagem. 

D) Hidroplanagem. 

 

02) “Horário de pico” é aquele com tráfego: 

A) Disperso e com alta velocidade. 

B) Denso e com baixa velocidade. 

C) Desenvolvido ao final da madrugada e início do dia. 

D) Menor em relação a movimentação de pedestres e veículos. 

 

03) A atitude prudente para se livrar de veículos “colados” na 

retaguarda é: 

A) Desviar para a esquerda, alertando o outro condutor. 

B) Aumentar a velocidade em relação ao outro veículo. 

C) Acender o pisca alerta, fazendo sinal de braço para o outro 

condutor. 

D) Encostar para a direita da pista, reduzindo a velocidade se 

necessário, dando passagem para o veículo. 

 

04) A cabeça do motociclista, mesmo quando o corpo for 

inclinado, deverá permanecer sempre na posição: 

A) Vertical. 

B) Não exige posição correta. 

C) Horizontal. 

D) Contrária à inclinação do corpo. 

 

05) A cegueira momentânea causada pelo excesso de luz 

provoca: 

A) Ofuscamento. 

B) Catarata. 

C) Penumbra. 

D) Nevoeiro. 

 

06) A colisão frontal é considerada a mais perigosa nos 

ensinamentos de direção defensiva porque: 

A) As velocidades se somam e o risco de morte aumenta. 

B) Em baixas velocidades, os danos materiais são muito altos. 

C) Só acontecem em rodovias federais. 

D) Os carros envolvidos, se de grande porte, não protegem os 

ocupantes. 

 

07) A desaceleração brusca e o uso incorreto dos freios podem 

provocar o desgarramento da parte traseira do veículo. Este tipo 

de reação é chamada de comportamento: 

A) Sub-esterçante. 

B) Inseguro. 

C) Sobre-esterçante. 

D) Inadequado. 

 

08) A monitoração prática de pilotagem de moto em via urbana ou 

rural visa ensinar o motociclista sobre os perigos da condução no 

trânsito. Sobre o motociclista, assinale a alternativa incorreta: 

A) Ele deve sinalizar suas intenções por gestos ou luzes. 

B) Manter a distância de seguimento evita ser surpreendido por 

buracos e 'bocas-de-lobo'. 

C) Evite se posicionar no 'ponto cego' dos automóveis. 

D) O capacete do garupa não precisa de viseira. 

09) A distância percorrida pelo veículo, logo após o condutor 

perceber efetivamente o perigo e acionar os freios, é denominada: 

A) Distância de reação. 

B) Distância de parada. 

C) Distância de frenagem. 

D) Distância de percepção. 

 

10) A finalidade da direção defensiva é a condução: 

A) Em alta velocidade. 

B) De forma educada e segura. 

C) De automatismos incorretos. 

D) Sem interferência do autocontrole. 

 

11) A maioria dos acidentes está associada à condição adversa do 

condutor. A grande maioria deles é causada por: 

A) Falhas mecânicas. 

B) Deficiência da via. 

C) Falta de sinalização. 

D) Falhas humanas. 

 

12) A principal causa da colisão frontal em vias retas é: 

A) Retorno à esquerda. 

B) Ultrapassagem incorreta. 

C) Conversão à direita. 

D) Ausência de sinalização. 

 

13) A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar 

em velocidade: 

A) Normal. 

B) Máxima permitida para o local. 

C) Reduzida e com os devidos cuidados de segurança. 

D) Todas as afirmativas acima estão corretas. 

 

14) A soma de ações técnicas e atitudes que permitem prever e 

evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros 

condutores, é chamada de: 

A) Direção correta. 

B) Direção corretiva. 

C) Direção defensiva. 

D) Direção de alto risco. 

 

15) A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser 

feita pela esquerda, observando-se a seguinte regra: 

A) Ao ser ultrapassado, o condutor deverá aumentar a velocidade do seu 

veículo. 

B) Após ultrapassar, o condutor deverá buzinar avisando que completou 

a ultrapassagem. 

C) Para ultrapassar, o condutor deverá ligar os faróis altos. 

D) Para ultrapassar, o condutor deverá ter certeza de que dispõe de 

espaço suficiente. 

 

16) A utilização correta do guia da cidade proporciona 

deslocamentos seguros, economia de tempo e de combustível. 

Logo, você deve: 

A) Guardar o guia em casa. 

B) Decorar o nome de todas as vias da cidade. 

C) Manter o guia no porta-luvas, utilizando-o de acordo com as 

instruções nele contidas. 

D) Manter o guia no porta-malas, junto com as ferramentas. 

 

 



 

 
1A, 2B, 3D, 4A, 5A, 6A, 7C, 8D, 9A, 10B, 11D, 12B, 13C, 14C, 15D, 16C, 17D, 18A, 19A, 20D, 21C, 22B, 23A, 24B, 25D, 26B, 27D, 28C, 29A, 30B 
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17) A única maneira de tirar algum proveito de acidente de 

trânsito é: 

A) Fazer ocorrência. 

B) Realizar perícia. 

C) Receber o seguro obrigatório. 

D) Aprender como agir para evitar que ele se repita. 

 

18) A velocidade que permite ao condutor reagir diante de um 

obstáculo, um pedestre ou outro veículo é: 

A) Compatível com as características da via onde está circulando. 

B) Máxima permitida para a via onde está circulando. 

C) Máxima de 80 km/h, de acordo com a legislação de trânsito. 

D) De 30 km/h, em qualquer via. 

 

19) Adequar a velocidade às diferentes características das vias, 

permite ao condutor dirigir numa velocidade segura. Por isso, 

você deve: 

A) Decidir em cada situação qual a velocidade segura, obedecendo 

o limite estabelecido, observando as suas próprias condições, as de 

seu veículo e da via. 

B) Verificar se outros veículos trafegam em velocidade segura e 

imprimir maior velocidade no seu. 

C) Confiar na sua habilidade de dirigir, pois dirige há anos. 

D) Saber que tem um veículo potente e que pode fazer percursos 

radicais. 

 

20) Ao adequar a velocidade às diferentes condições da via, do 

veículo, meteorológicas e a intensidade do trânsito, o condutor 

deve: 

A) Transitar sempre abaixo da metade da velocidade máxima 

estabelecida. 

B) Verificar se outros veículos trafegam em velocidade segura e 

imprimir maior velocidade no seu. 

C) Redobrar a atenção e aumentar a velocidade. 

D) Decidir em cada situação, qual a velocidade segura, dentro do 

limite estabelecido. 

 

21) Além de uma boa revisão no veículo, há outros cuidados a 

serem tomados para uma viagem tranquila e segura. Sobre isso, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Deve-se ajudar a evitar acidentes facilitando a ultrapassagem. 

B) Ficar atento aos sinais dos outros condutores. 

C) Dar seta à esquerda para indicar condição segura para 

ultrapassagem ao veículo de trás. 

D) Manter faróis baixos acesos durante o dia nas rodovias. 

 

22) Alguns fenômenos naturais reduzem a nossa capacidade 

visual e podem tornar-se tão extremos que nos impossibilitam 

ver outros veículos em condições adversas. A que esses 

fenômenos estão relacionados? 

A) Luz. 

B) Tempo. 

C) Estrada. 

D) Trânsito. 

 

23) Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor 

deve, exceto: 

A) Manter a velocidade. 

B) Transitar em velocidade reduzida. 

C) Transitar em velocidade moderada. 

D) Dar passagem a pedestres. 

24) Ao atravessar uma passagem de nível com uma ferrovia, sem 

cancela, você deve: 

A) Reduzir a velocidade e atravessar a via férrea. 

B) Parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento 

com segurança. 

C) Buzinar antes de atravessar. 

D) Acender os faróis do veículo. 

 

25) Ao atravessarmos por locais onde haja fumaça devemos: 

A) Diminuir a velocidade. 

B) Aumentar a velocidade. 

C) Fechar os vidros e ligar os faróis altos. 

D) Fechar os vidros, diminuir a velocidade e ligar os faróis baixos. 

 

26) Ao conduzir o veículo sob chuva de granizo, o condutor deve: 

A) Aumentar a velocidade para passar rápido pela chuva. 

B) Parar o veículo em local seguro e aguardar o término da chuva. 

C) Ligar o pisca-alerta e parar o veículo imediatamente. 

D) Parar o veículo debaixo de viaduto para evitar avaria na lataria do 

veículo. 

 

27) Ao passar sobre um ponto de alagamento e perceber que o freio 

começa a apresentar falhas, o condutor deve: 

A) Acelerar utilizando somente uma marcha. 

B) Engrenar a primeira marcha para manter o motor acelerado. 

C) Manter a velocidade constante até chegar ao destino. 

D) Reduzir a velocidade, testar o freio e, se necessário, sinalizar, parar 

e procurar socorro. 

 

28) Ao dirigir em uma rodovia, ocorre uma situação de ventos 

laterais fortes. Nessa situação, você: 

A) Fecha as janelas do veículo e continua com a mesma velocidade. 

B) Abre a janela do veículo e continua com a mesma velocidade. 

C) Reduz a marcha do veículo adotando uma velocidade compatível com 

a situação e abre os vidros. 

D) Mantém a velocidade normal. 

 

29) Ao notar árvores ou vegetação que possam estar encobrindo a 

sinalização, o condutor deve: 

A) Redobrar a atenção e reduzir a velocidade para identificar restrições 

de circulação. 

B) Efetuar a poda das árvores para identificar a sinalização. 

C) Solicitar ao agente de trânsito que efetue a poda das árvores. 

D) Redobrar a atenção, reduzir a velocidade e não se preocupar com a 

sinalização. 

 

30) Ao cruzar com outro veículo à noite, utilize a luz baixa. Evite a 

guerra de faróis. Em caso de ofuscamento, desvie sua visão para: 

A) Faixa central. 

B) A faixa da direita. 

C) A faixa da esquerda. 

D) O painel do veículo. 
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DIREÇÃO DEFENSIVA 

01) Ao perceber falhas na sua atenção, o condutor defensivo deve 

agir da seguinte forma: 

A) Beber água e continuar a viagem. 

B) Parar o veículo e procurar descansar. 

C) Aumentar a velocidade para chegar rápido. 

D) Ultrapassar os outros veículos com atenção. 

 

02) Aponte a hipótese de ocorrência de travamento de rodas: 

A) Quando o atrito do sistema de freios com as rodas é menor que o 

atrito dos pneus com o solo. 

B) Quando um veículo em desaceleração tende a 'sair de traseira' em 

uma curva. 

C) Quando o atrito do sistema de freios com as rodas é maior que o 

atrito dos pneus com o solo. 

D) Quando o atrito do sistema de freios com as rodas é igual ao atrito 

dos pneus com o solo. 

 

03) Após aguardar a abertura do semáforo em um cruzamento, 

você faz a conversão à direita e encontra um pedestre efetuando 

a travessia da via. Nessa situação você: 

A) Aguarda o pedestre concluir a travessia. 

B) Buzina para apressar o pedestre. 

C) Pisca os faróis para alertar o pedestre que você vai passar. 

D) Freia bruscamente para dar um susto no pedestre. 

 

04) Aquaplanagem é: 

A) Perda de estabilidade do veículo. 

B) Derrapagem do veículo em pista seca. 

C) Perda da aderência dos pneus em qualquer tipo de situação. 

D) Perda da aderência dos pneus devido a uma camada fina de água 

no solo. 

 

05) Às imprudências cometidas pelo condutor chamamos de ato: 

A) Consciente. 

B) Correto. 

C) Inseguro. 

D) Seguro. 

 

06) As margens de segurança se alteram dependendo das: 

A) Condições da via. 

B) Ações do condutor. 

C) Condições em que os veículos se encontram. 

D) Todas as afirmativas acima estão corretas. 

 

07) Assinale a alternativa correta. Frenagem de emergência é: 

A) Travamento das rodas. 

B) Redução imediata da velocidade do veículo no menor tempo 

possível. 

C) Redução moderada da velocidade do veículo. 

D) Arrastamento dos pneus, sem deixar marcas no solo. 

 

08) Assinale a alternativa incorreta relacionada ao 

comportamento do condutor preventivo: 

A) Procura a melhor posição no banco para alcançar todos comandos. 

B) Regula retrovisores para ter maior visibilidade. 

C) Nas manobras, move a cabeça lateralmente para ter maior 

visibilidade possível. 

D) Ele não se preocupa com o ponto cego do retrovisor. 

 

09) Assinale a alternativa correta: 

A) A aquaplanagem é a flutuação de veículos em rios e lagos. 

B) Frenagem é o mesmo que travamento das rodas. 

C) Ergonomia é a ciência que estuda a relação entre o homem e a 

máquina. 

D) Dirigir na defensiva é dirigir com rapidez. 

 

10) Assinale a alternativa incorreta: 

A) Aderência é a capacidade de atrito do pneu com o solo. 

B) Derrapagem é o deslocamento do veículo de sua trajetória. 

C) Força centrípeta é aquela que puxa o veículo para dentro da curva. 

D) Transferência de massa é a movimentação do corpo dentro do 

veículo. 

 

11) Assinale a alternativa incorreta: 

A) O ato de dirigir é sempre dinâmico, onde as situações modificam-se 

constantemente. 

B) Automatismo são gestos e ações efetuados pelo condutor de forma 

inconsciente. 

C) A força centrípeta tende a jogar o veículo para fora da curva. 

D) Automatismos são reflexos adquiridos na prática da direção veicular. 

 

12) Estando o condutor na direção do veículo e este se 

apresentando com os pneus gastos, freios desregulados, luz 

deficiente, significa exemplo de condição adversa do: 

A) Condutor. 

B) Trânsito. 

C) Equipamento de segurança. 

D) Veículo. 

 

13) Assinale a alternativa incorreta. O que é Direção Defensiva? 

A) Fazer valer seu direito, exigindo-o. 

B) Realizar uma viagem, sem infrações de trânsito. 

C) Realizar uma viagem sem faltar com a cortesia devida no trânsito. 

D) É uma maneira de encarar a tarefa de dirigir para reduzir a 

possibilidade de ser envolvido em acidentes. 

 

14) Assinale a definição correta de drogas psicoativas: 

A) Substâncias que alteram o sistema neuropsicomotor. 

B) Bebida com alto teor alcoólico. 

C) Substância que provocam sonolência. 

D) Bebidas alcoólicas misturadas. 

 

15) Com o acúmulo de água na pista pode ocorrer a aquaplanagem 

se o veículo estiver: 

A) Em velocidade muito reduzida. 

B) Em velocidade alta e pneus carecas. 

C) Com problemas nos freios. 

D) Com folga na direção. 

 

16) Constitui automatismo incorreto: 

A) Usar o pedal de freio antes de usar o pedal de embreagem. 

B) Observar a sinalização. 

C) Dirigir o veículo com o pé apoiado no pedal da embreagem. 

D) Engrenar as machas de acordo com a velocidade. 

 

17) Direção defensiva leva o condutor a: 

A) Dirigir com educação, segurança e eficiência. 

B) Dirigir indiferentemente quanto aos demais usuários. 

C) Dirigir com atenção dispersiva. 

D) Dirigir com atenção fixa. 



 

 
1B, 2C, 3A, 4D, 5C, 6D, 7B, 8D, 9C, 10D, 11C, 12D, 13A, 14A, 15B, 16C, 17A, 18D, 19A, 20A, 21A, 22B, 23B, 24B, 25D, 26D, 27A, 28A, 29B, 30C 
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18) Com relação às técnicas de prevenção da colisão quando 

em ultrapassagem, é incorreto: 

A) Estar atento às intenções dos condutores. 

B) Auxiliar o outro condutor, sinalizando claramente as intenções. 

C) Ter cuidados especiais com os pontos cegos dos veículos que 

conduzimos. 

D) Utilizar a faixa à esquerda da pista, sem atingir a contramão 

direcional evitando as tentativas de ultrapassagens perigosas 

realizadas por terceiros. 

 

19) Como o condutor deve se comportar nas curvas? 

A) Diminuir a velocidade com antecedência, usando o freio e, se 

necessário, reduzir a marcha antes de entrar na curva e de iniciar o 

movimento do volante. 

B) Acelerar bastante ao iniciar o trajeto. 

C) Pisar bruscamente no freio no início da curva. 

D) Fazer sempre movimentos bruscos. 

 

20) Complete a frase: Ao transitar com a motocicleta sob chuva, 

adote postura defensiva, antecipando-se a situações de risco 

freando bem antes do que seria usual, já que a pista molhada 

aumenta a ________. 

A) Distância de parada. 

B) Distância de seguimento. 

C) Distância de reação. 

D) Todas estão corretas. 

 

21) De todos os procedimentos no trânsito, esta é uma manobra 

a ser evitada, quando possível: 

A) Marcha à ré. 

B) Conversão. 

C) Baliza. 

D) Ultrapassagem. 

 

22) Dirigindo por uma via urbana, a uma distância de cerca de 

50 metros de um cruzamento, você percebe a luz amarela do 

semáforo. Nesta situação você deve: 

A) Aumentar a velocidade do seu veículo. 

B) Manter a atenção, reduzir a marcha do seu veículo e parar. 

C) Reduzir a velocidade do seu veículo e completar a travessia do 

cruzamento. 

D) Buzinar e completar a travessia. 

 

23) Dirigindo um veículo, o condutor que encontrar crianças, 

pessoas idosas ou deficientes físicas atravessando a via deve: 

A) Diminuir a velocidade, buzinar e seguir em frente. 

B) Parar o veículo e facilitar a travessia. 

C) Diminuir a velocidade, dar um sinal de luz e seguir em frente. 

D) Diminuir a velocidade, desviar e seguir em frente. 

 

24) Não constitui fundamento da direção defensiva: 

A) Decisão. 

B) Interação. 

C) Conhecimento. 

D) Atenção. 

 

25) Prever o perigo com antecedência significa: 

A) Definir o itinerário. 

B) Evitar indecisões nos cruzamentos. 

C) Definir opções de trajetos. 

D) Todas acima. 

26) É comportamento do motociclista quando precisa reduzir a 

velocidade para imobilizar a motocicleta em semáforo: 

A) Sinalizar fazendo gesto regulamentar do braço. 

B) Observar pelo retrovisor se o condutor de trás está fazendo o mesmo. 

C) Frear gradativamente. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

27) É falso afirmar que, para melhor ser notado no trânsito, o 

condutor deve: 

A) Ligar o limpador para-brisas frequentemente. 

B) Acender os faróis ou lanternas externas nos períodos de lusco-fusco. 

C) Utilizar o pisca-alerta e o triângulo de segurança quando parado nas 

margens das vias. 

D) Manter o capô do motor aberto e o triângulo de segurança posicionado 

atrás, quando este apresentar defeito mecânico. 

 

28) Em uma curva, a diminuição brusca da velocidade provoca 

transferência de massa fazendo com que o eixo dianteiro fique 

mais: 

A) Pesado que o eixo traseiro, tendendo a "desgarrar a traseira". 

B) Leve que o eixo traseiro, tendendo a "desgarrar a dianteira". 

C) Pesado que o eixo traseiro, tendendo a "desgarrar a dianteira". 

D) Leve que o eixo traseiro tendendo a "desgarrar a traseira". 

 

29) Em uma via onde existir dificuldade de deslocamentos com 

rapidez, devido ao engarrafamento no trânsito, o condutor deverá: 

A) Mudar de faixa de rolamento. 

B) Manter-se calmo. 

C) Desligar o veículo. 

D) Buzinar sem parar. 

 

30) Entre outros efeitos, a ingestão de álcool pode provocar no 

condutor: 

A) Visão difusa e agilidade. 

B) Melhor capacidade de raciocínio lógico. 

C) Diminuição da capacidade de visualização. 

D) Melhora da capacidade de raciocínio. 
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CIDADANIA E MEIO AMBIENTE 

01) As inspeções periódicas de emissão de gases, nos veículos 

automotores e indústrias, podem ajudar a melhorar as condições 

de vida dos habitantes dos centros urbanos, pois objetivam: 

A) Contribuir para a segurança dos veículos. 

B) Reduzir as emissões dos poluentes. 

C) Diminuir o desgaste do motor. 

D) Diminuir a emissão de ozônio. 

 

02) Substâncias corrosivas são aquelas: 

A) Que causam danos ambientais. 

B) Que não apresentam riscos para os seres vivos. 

C) Que não contém micro-organismos infecciosos. 

D) Que não oferecem perigo em contato com a pele. 

 

03) Os rótulos de risco são usados nos veículos destinados ao 

transporte de: 

A) Produtos artesanais. 

B) Cargas indivisíveis. 

C) Cargas perecíveis. 

D) Produtos perigosos. 

 

04) Um dos principais problemas urbanos é o excesso de emissão 

de ruídos (poluição sonora). Os proprietários de veículos podem 

ajudar na redução deste problema, desde que: 

A) Regulem periodicamente o motor. 

B) Mantenham o silenciador em bom estado. 

C) Não utilizem livremente os dispositivos sonoros dos veículos. 

D) Todas as respostas estão corretas. 

 

05) O órgão coordenador do meio ambiente em todo Território 

Nacional é o: 

A) INMETRO. 

B) CONAMA. 

C) DETRAN. 

D) DENATRAN. 

 

06) Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar 

são: 

A) As queimadas. 

B) A queima de carvão. 

C) Os automóveis e as indústrias. 

D) Os incineradores. 

 

07) Exercer a cidadania é, dentre outros: 

A) Manter sempre os faróis altos acesos. 

B) Jogar lixo ou qualquer objeto pela janela do veículo. 

C) Danificar as plantações às margens das vias rurais. 

D) Preservar a natureza, usufruindo dos recursos que nos é dado. 

 

08) Quando o acidente envolve cargas perigosas e liberação de 

produtos químicos no meio ambiente, deve-se primeiramente: 

A) Isolar rapidamente o local, avaliar os riscos secundários e para si 

mesmo, depois tentar o socorro. 

B) Acionar um caminhão pipa para jogar água, limpar e liberar 

rapidamente a rodovia. 

C) Tentar liberar parte da rodovia sinalizando o local. 

D) Se não houver risco de explosão, socorrer as vítimas sem outros 

receios. 

 

09) A chuva ácida provoca: 

A) Crescimento das florestas. 

B) Derretimento das calotas polares. 

C) Desertificação. 

D) Conservação das estruturas de metálicas. 

 

10) O condutor para transportar um produto perigoso deve passar 

pelo Curso de Treinamento, denominado: 

A) DD - Direção Defensiva, somente. 

B) TPP – Transporte de Produtos Perigosos. 

C) PS - Primeiros Socorros, apenas. 

D) MA - Meio Ambiente, somente. 

 

11) O meio ambiente engloba em seus estudos gerais: 

A) O homem, a natureza e os catalisadores. 

B) O homem, a natureza e os poluentes. 

C) O homem, as perspectivas teóricas e as mutações da fauna. 

D) O homem, a natureza e seus elementos. 

 

12) São fatores que contribuem para melhorar o meio ambiente: 

A) Redução de gases poluentes através da colocação de filtros. 

B) Fazer manutenção periódica no veículo. 

C) Reciclagem de materiais. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

13) A má conservação e a regulagem inadequada dos veículos: 

A) Contribuem, principalmente, para a poluição do ar e a poluição sonora. 

B) Contribuem para a poluição da água, apenas. 

C) Não agridem o meio ambiente. 

D) Acarretam, única e exclusivamente, o desgaste do veículo. 

 

14) Somos cidadãos, quando: 

A) Percebemos atitudes inadequadas dos outros e ignoramos as 

nossas. 

B) Buzinamos para avisar o condutor da frente que o sinal está aberto. 

C) Temos um comportamento positivo e eficaz, contribuindo para a 

segurança de todos. 

D) Só estacionamos em local proibido quando por alguns segundos. 

 

15) A partir de quantos decibéis, tornam-se irreversíveis os males à 

saúde humana? 

A) 80 decibéis. 

B) 60 decibéis. 

C) 100 decibéis. 

D) 120 decibéis. 

 

16) Assinale a alternativa correta. Dos elementos abaixo citados, 

não contribui para a poluição do ar: 

A) Fuligem. 

B) Vapor de água. 

C) Queimadas. 

D) Monóxido de carbono. 

 

17) A cidadania no trânsito pode ser definida como: 

A) Ato de transitar na via pública, comportando-se como lhe convier. 

B) Acesso ilimitado aos direitos estabelecidos, sem observar os deveres 

impostos. 

C) O exercício dos direitos que o Código de Trânsito Brasileiro lhe 

proporciona, bem como o respeito aos deveres impostos. 

D) Comportamento humano que não causa prejuízos a terceiros, mesmo 

que contrário à legislação vigente. 



 

 
1B, 2A, 3D, 4D, 5B, 6C, 7D, 8A, 9C, 10B, 11D, 12D, 13A, 14C, 15A, 16B, 17C, 18C, 19D, 20C, 21A, 22C, 23B, 24D, 25A, 26D, 27B, 28B, 29D, 30B 
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18) A educação para o trânsito é um direito de todos e tem por 

finalidade primordial: 

A) A formação dos infratores contumazes. 

B) Reciclar os trabalhadores da área de trânsito. 

C) Educar o comportamento dos condutores e pedestres para que 

haja respeito e cidadania no trânsito. 

D) Treinar candidatos à obtenção da CNH. 

 

19) Os gases emitidos pelos veículos são perigosos para a 

saúde da humanidade porque podem: 

A) Causar irritação nos olhos e garganta. 

B) Agravar moléstias respiratórias como asma e bronquite. 

C) Provocar dores de cabeça e enjoo. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

20) O veículo automotor, para não poluir o ambiente, precisa 

trafegar: 

A) Emitindo gases poluentes acima do permitido. 

B) Emitindo fuligem. 

C) Com o motor regulado. 

D) Com o sistema de escapamento danificado. 

 

21) A emissão de sons, ruídos e vibrações que prejudicam a 

saúde e o bem-estar público, estão relacionados com a: 

A) Poluição sonora. 

B) Poluição do solo. 

C) Poluição da água. 

D) Poluição do ar. 

 

22) O trânsito em condições seguras é um direito: 

A) Dos pedestres. 

B) Dos motoristas de transporte coletivo. 

C) De todos, e dever dos órgãos e entidades componentes do 

Sistema Nacional de Trânsito. 

D) Dos animais. 

 

23) Agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa: 

A) Fazer novos amigos. 

B) Respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante. 

C) Dar passagem aos outros condutores, ainda que o sinal esteja 

aberto para você. 

D) Sair do veículo e ajudar os pedestres a atravessar a rua. 

 

24) Alguns dispositivos existentes em seu veículo têm a 

finalidade de diminuir a poluição lançada ao ambiente. Isso é 

feito através da redução do consumo de combustível e melhor 

controle na emissão de gases poluentes. Qual dispositivo não 

agrega às funções acima mencionadas? 

A) A injeção eletrônica. 

B) A sonda lambda. 

C) O catalisador. 

D) O carburador. 

 

25) Respirar a fumaça produzida por caminhões ônibus e 

automóveis, traz prejuízos à saúde humana. Como o Código de 

Trânsito Brasileiro prevê ações que evitem esses danos? 

A) Controlando as emissões de gases e de ruídos. 

B) Determinando o uso de máscaras. 

C) Determinando rodízio nos grandes centros urbanos. 

D) Incentivando o uso de veículos a diesel. 

 

26) O CONAMA e as agências ambientais do Estado e Município têm 

como principais preocupações: 

A) A conservação dos equipamentos de segurança das estradas. 

B) A orientação do fluxo de veículos nas vias urbanas. 

C) A fiscalização da produção de veículos. 

D) A defesa da saúde e do meio ambiente. 

 

27) Com relação ao meio ambiente, as queimadas provocam: 

A) Reflorestamento natural. 

B) Aumento da emissão de gás carbônico. 

C) Insônia. 

D) Aumento dos clorofluorcarbonetos. 

 

28) A poluição do ar causa problemas de saúde que resultam, 

principalmente, em: 

A) Doenças do aparelho digestivo. 

B) Doenças respiratórias. 

C) Alterações visuais. 

D) Doenças do aparelho locomotor. 

 

29) A poluição característica dos veículos automotores movidos a 

óleo diesel é forte emissão de: 

A) Ozônio. 

B) Gás carbônico. 

C) Monóxido de carbono. 

D) Fumaça preta. 

 

30) Não constitui efeitos danosos do ruído: 

A) Insônia. 

B) Efeito estufa. 

C) Irritabilidade. 

D) Dores de cabeça. 
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CIDADANIA E MEIO AMBIENTE 

01) É uma vantagem da utilização do álcool como combustível: 

A) Maior consumo por quilômetro rodado. 

B) Apresenta problemas menores quando na partida a frio. 

C) Menos poluente. 

D) Diminui a corrosão interna do motor. 

 

02) A contaminação do ar por partículas originadas pela atividade 

humana significa: 

A) Poluição atmosférica. 

B) Poluição sonora. 

C) Meio de transporte. 

D) Ocorrência de fenômenos naturais. 

 

03) Cidadania é: 

A) A qualidade ou estado de cidadão. 

B) O conjunto de elementos naturais e a vida em todas as formas. 

C) O desenvolvimento desequilibrado do cidadão. 

D) O meio ambiente hostil. 

 

04) A emissão de fumaça preta por veículos movidos a óleo diesel 

é um dos principais problemas ambientais nas áreas urbanas 

porque esse poluente: 

A) Contém minúsculas partículas inaláveis de fuligem envolvidas por 

óleo altamente tóxico e pode causar doenças respiratórias. 

B) Contém gotículas de óleo que se depositam sobre a pele causando 

micose. 

C) Provoca alteração das funções motoras e causa problemas 

cardiovasculares. 

D) Provoca ataques cardíacos por seu elevado conteúdo em monóxido 

de carbono. 

 

05) Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar 

são: 

A) As queimadas. 

B) A queima do carvão. 

C) Os incineradores. 

D) Os veículos automotores e as indústrias. 

 

06) A poluição do ar causa problemas de saúde que resultam, 

principalmente em: 

A) Doenças do aparelho digestivo. 

B) Doenças respiratórias. 

C) Alterações visuais. 

D) Dores de cabeça. 

 

07) A poluição visual contribui para: 

A) Irritar e provocar mudanças de comportamento ao motorista. 

B) Intoxicar o ambiente. 

C) Desviar a atenção de pedestres e motoristas. 

D) Motoristas e pedestres circularem desordenadamente. 

 

08) Assinale a alternativa incorreta. Os atuais veículos que são 

equipados com motores a combustão, são agentes poluidores do 

meio ambiente porque: 

A) Consomem oxigênio do ar, indispensável para que haja combustão. 

B) Emitem gases nocivos e partículas sólidas. 

C) Provocam enchentes e erosão nas rodovias. 

D) Consomem combustíveis, geralmente derivados de petróleo, de 

onde provém a energia necessária ao seu funcionamento. 

09) A segurança no trânsito é um direito: 

A) Dos ciclistas apenas. 

B) Dos motoristas de ônibus apenas. 

C) Dos motociclistas apenas. 

D) De todo cidadão. 

 

10) A temperatura é uma das condições básicas para a existência 

da vida, ao qual é garantida também pela presença do carbono na 

atmosfera. Em nosso planeta, a temperatura gira em torno de 16 

graus. O excesso de gás carbônico aprisiona mais radiações 

infravermelhas produzindo: 

A) A chuva ácida. 

B) Material particulado. 

C) O efeito estufa. 

D) Todas estão corretas. 

 

11) Ruído é um tipo de poluição: 

A) Radioativa. 

B) Atmosférica. 

C) Sonora. 

D) Aquática. 

 

12) Além do óleo diesel, a gasolina e o álcool são amplamente 

utilizados como fonte de energia para locomoção dos veículos 

automotores. Os veículos a álcool poluem menos, pois expelem 

metade de ________ se comparados com os veículos movidos a 

gasolina. 

A) Monóxido de carbono. 

B) Hidrocarbonetos. 

C) Dióxido de enxofre. 

D) Dióxido de carbono. 

 

13) Alguns cuidados que devemos ter com os veículos para reduzir 

a poluição do meio ambiente: 

A) Regular o carburador ou sistema de injeção eletrônica. 

B) Manter em bom estado de funcionamento bobina, ignição eletrônica, 

distribuidor e vela. 

C) Verificar e revisar qualquer ruído estranho no escapamento. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

14) Em caso de acidente com o veículo transportando produtos 

inflamáveis, o procedimento correto do condutor é: 

A) Providenciar, o mais rápido possível, o escoamento do produto. 

B) Sinalizar o local com tochas de fogo. 

C) Isolar o local. 

D) Efetuar, primeiramente, a limpeza da pista. 

 

15) Analise os itens e marque o correto: 

A) O etanol combustível polui menos o meio ambiente do que a gasolina. 

B) O óleo diesel polui mais do que a gasolina. 

C) O gás natural, ainda pouco usado em nosso país, é o combustível que 

menos polui o meio ambiente. 

D) Todas estão corretas. 

 

16) Aplicar boas relações humanas no trânsito é também: 

A) Conversar bastante com os passageiros. 

B) Cumprimentar todos que estão na via. 

C) Ceder sempre a sua vez aos outros. 

D) Ser tolerante com os erros dos outros, priorizando sempre o aspecto 

segurança. 
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17) As inspeções de emissões de gases melhoram as condições 

de vida porque: 

A) Contribuem para o consumo excessivo de combustível e 

lubrificante. 

B) Reduzem a emissão de gases poluentes na atmosfera. 

C) Contribuem para a segurança dos veículos. 

D) Diminuem o desgaste do motor. 

 

18) Assinale a afirmativa correta. Cidadão consciente é, 

geralmente, um condutor responsável? 

A) Não, porque cidadão consciente é antônimo de condutor 

responsável. 

B) Sim, pois na maioria dos casos, os cidadãos conscientes utilizam-

se dos seus princípios na ação de dirigir. 

C) Não, porque o cidadão consciente é, geralmente, o maior 

causador de acidentes de trânsito. 

D) Sim, porque o cidadão consciente é aquele que se habilitou no 

melhor centro de formação de condutores. 

 

19) Assinale a alternativa correta: 

A) A evaporação do combustível ocorre com o veículo parado ou em 

movimento. 

B) O atrito dos pneus com o solo é outra fonte de poluição do ar. 

C) As montadoras vêm equipando os veículos com controle de 

emissão de poluentes. 

D) Todas acima. 

 

20) Assinale a alternativa incorreta: 

A) O ozônio é um gás sem utilidade para o meio ambiente. 

B) O ozônio é um gás que reage com os gases oriundos dos "sprays". 

C) A destruição da camada de ozônio pode provocar câncer de pele, 

através da exposição. 

D) O ozônio funciona como um filtro solar, protegendo a vida. 

 

21) Assinale a alternativa incorreta. A matéria prima para 

produção do álcool (etanol) no Brasil é: 

A) Cana-de-açúcar. 

B) Milho. 

C) Metanol. 

D) Eucalipto. 

 

22) A queima incompleta de fuligem, pode causar: 

A) Alergia. 

B) Asma. 

C) Bronquite crônica. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

23) Se um condutor de veículo deparar no trânsito com outro 

condutor agindo de forma incorreta e que venha a prejudicá-lo, 

deve: 

A) Deixar que o acidente aconteça para fazê-lo pagar pelo erro. 

B) Ceder seu direito para evitar consequências maiores. 

C) Fazer valer seu direito. 

D) Ceder a vez e logo à frente, castigar o condutor infrator com uma 

"fechada". 

 

 

 

 

 

 

24) Como pedestres ou como passageiros podemos colaborar para 

a melhoria do meio ambiente quando: 

A) Fazemos as revisões e manutenções recomendadas pelo fabricante. 

B) Evitamos paradas prolongadas com o motor funcionando. 

C) Quando não atiramos lixo, pontas de cigarros e latas nas vias 

públicas. 

D) Usamos sempre combustível e lubrificante de boa qualidade. 

25) Conduzir veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em 

níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN é: 

A) Tolerável e aceito pelas autoridades de trânsito. 

B) Agressão ao meio ambiente, sujeito a multa. 

C) Um tipo de poluição sonora. 

D) Perfeitamente legal. 

 

26) Conversor catalítico (catalisador), instalado no coletor de 

escapamento do veículo, é um: 

A) Acelerador de moléculas binárias opostas aos gases de 

escapamento. 

B) Filtro dos gases do escapamento que separa o vapor dos gases. 

C) Transforma os gases tóxicos mais nocivos. 

D) Transformador dos gases tóxicos em gases não-nocivos ao meio 

ambiente. 

 

27) Dos elementos abaixo, jogados pelo condutor em via pública, 

qual deles demora mais tempo para se decompor? 

A) Plástico. 

B) Papel. 

C) Papelão. 

D) Fumo de cigarro. 

 

28) É comportamento inadequado do condutor de veículo no 

trânsito: 

A) Preservar o meio ambiente. 

B) Manter regulados o motor e o escapamento. 

C) Jogar pontas de cigarro nas estradas. 

D) Evitar jogar lixo nas vias públicas. 

 

29) É correto afirmar que: 

A) Os processos industriais são todos controlados e não poluem. 

B) O monóxido de carbono, resultante da combustão da gasolina nos 

veículos automotores poluem a atmosfera, principalmente nas regiões 

urbanas. 

C) A fuligem não é tóxica. 

D) Os resíduos e detritos industriais não desequilibram o meio ambiente. 

 

30) É o gás incolor, sem cheiro ou gosto, resultante da queima 

incompleta de combustíveis: 

A) O monóxido de carbono. 

B) Os hidrocarbonetos. 

C) Os óxidos de nitrogênio. 

D) O gás de ozônio. 

 

 



 
 24 

CIDADANIA E MEIO AMBIENTE 

01) Ela ocorre quando, além de intenso o ruído, ele também é 

ininterrupto, com o qual o ouvido não se acostuma. Pode-se 

dormir sob barulho intenso, mas o sono não será reparador das 

energias gastas, como é a conclusão da ciência médica. Estamos 

falando de: 

A) Poluição sonora. 

B) Poluição hídrica. 

C) Poluição luminosa. 

D) Todas as afirmativas acima. 

 

02) Em caso de acidente com veículo transportando produtos 

inflamáveis, o procedimento correto do condutor é: 

A) Providenciar, o mais rápido possível, o escoamento do produto. 

B) Sinalizar o local com tochas de fogo. 

C) Efetuar, primeiramente, a limpeza do veículo. 

D) A via deve ser interditada e todo local evacuado. 

 

03) Foi criado por lei federal para o controle de emissão de 

poluentes por veículos automotores: 

A) CONAMA. 

B) IBAMA. 

C) PROCONVE. 

D) SISNAMA. 

 

04) Grande parte dos problemas de relacionamento humano no 

trânsito ocorre devido a uma série de fatores, como: 

A) Domínio aos impulsos indesejáveis. 

B) Inversão de valores. 

C) Respeito aos direitos alheios. 

D) Supervalorização da segurança viária. 

 

05) Indica que o veículo está produzindo níveis de poluição acima 

do permitido: 

A) Escapamento com fuligem. 

B) Cheiro de combustível no motor. 

C) Consumo excessivo de combustível. 

D) Todas acima. 

 

06) Marque a alternativa incorreta. A emissão de gases poluentes: 

A) Prejudica os reflexos. 

B) Não agrava doenças cardiovasculares. 

C) Diminui a capacidade de trabalho. 

D) Degrada a qualidade de vida. 

 

07) Não jogue pontas de cigarro nas estradas. Elas podem 

provocar: 

A) Derrapagem. 

B) Incêndios florestais. 

C) Contaminação das águas. 

D) Explosão em contato com o asfalto. 

 

08) No interior de túneis extensos é aconselhável instalar 

exaustores, porque nesse ambiente acumula-se: 

A) Partículas de fumaça, somente. 

B) Gases tóxicos, somente. 

C) Partículas de vapor d'água, somente. 

D) Gases e partículas de fumaça. 

 

 

 

09) No grupo social, o cidadão deve: 

A) Seguir a escolha de todos. 

B) Atuar sempre de forma individual. 

C) Adotar as características positivas que adquire no dia-a-dia. 

D) Aceitar pressões e cobranças. 

 

10) O atropelamento é o tipo de acidente de trânsito que mais atinge 

crianças na grande Belo Horizonte. No HPS, em 2006, 21 crianças 

morreram vítimas de acidentes de trânsito. São causas de 

atropelamento: 

A) Descuido dos pedestres. 

B) Pedestre "provocador" e condutor mal-educado. 

C) Falta de educação para a segurança no trânsito. 

D) Todas as afirmativas acima estão corretas. 

 

11) O CONAMA e as agências ambientais dos estados e municípios, 

têm como principais preocupações: 

A) A defesa da saúde e do meio ambiente. 

B) A conservação dos equipamentos de segurança das estradas. 

C) A orientação do fluxo de veículos nas vias urbanas. 

D) A fiscalização da produção de veículos. 

 

12) O condutor de veículo que se preocupa em avisar o outro que 

está rodando com o pneu murcho ou com a porta semifechada está: 

A) Cumprindo a legislação de trânsito. 

B) Cometendo uma infração. 

C) Perdendo tempo e perturbando o trânsito. 

D) Agindo com sentimento de solidariedade, cortesia e respeito. 

 

13) O condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às 

expectativas das pessoas, adotando uma postura adequada, sendo: 

A) Cuidadoso e atento. 

B) Decidido e agressivo. 

C) Cuidadoso e ligeiro. 

D) Agressivo e rápido. 

 

14) O condutor, ao assumir o volante do veículo automotor, deve: 

A) Adotar atitudes agressivas. 

B) Agir corretamente, somente quando lhe for conveniente. 

C) Respeitar as leis de trânsito. 

D) Descarregar suas frustrações e angústias. 

 

15) O controle de emissão de gases e de ruídos previsto no CTB é: 

A) Uma medida opcional.  

B) Obrigatório a todo veículo automotor. 

C) Uma medida não necessária. 

D) Necessário para caminhões e ônibus, apenas. 

 

16) O gás clorofluorcarbono (CFC) utilizado como propelente em 

vários tipos de sprays, chips de computadores e solventes usados 

pela indústria eletrônica. É um dos poluentes responsáveis pela 

ocorrência: 

A) Do aumento de temperatura. 

B) Da redução da camada de ozônio. 

C) Da chuva ácida. 

D) Do efeito estufa. 

 

17) O efeito estufa têm como consequência: 

A) A elevação da temperatura média do planeta. 

B) O excesso de gás clorofluorcarbono (CFC). 

C) A destruição das moléculas de ozônio na atmosfera. 

D) O excesso de gás carbônico na atmosfera. 
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18) O excesso de anúncios afixados em pontos estratégicos é 

uma poluição: 

A) Dispersiva. 

B) Visual. 

C) Provocativa. 

D) Deficiente. 

 

19) O Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores (PROCONVE) é o responsável pela especificação 

dos combustíveis comerciais em uso no Brasil. Sabendo-se que 

a gasolina é um combustível de alto potencial poluidor, assim 

como o diesel, esse programa determinou a adição de álcool à 

gasolina para: 

A) Aumentar o rendimento do combustível. 

B) Economizar derivados de petróleo. 

C) Diminuir a emissão de poluentes. 

D) Dar vazão à produção de álcool. 

 

20) O que é cidadania? 

A) É o direito à proteção, crescimento, ser reconhecido e tratado com 

dignidade sem preconceitos, com direitos civis, políticos e sociais. 

B) São as leis de quem mora na cidade. 

C) É o direito de falar o que quiser. 

D) É aquele cidadão que prestou serviço militar. 

 

21) O sistema de descarga é responsável por evitar, além do 

barulho, o consumo excessivo de combustível. Se há fumaça 

preta saindo da descarga do veículo é indício de que: 

A) Existe excesso de gás na câmara de combustão. 

B) O motor está com boa compressão 

C) O motor está queimando mais combustível que o normal. 

D) O condutor está acelerando mais do que devia. 

 

22) O trânsito pode provocar os seguintes problemas 

ambientais: 

A) Poluição sonora. 

B) Poluição hídrica. 

C) Poluição atmosférica. 

D) Todas as alternativas acima. 

 

23) O veículo torna-se um agente poluidor do meio ambiente 

quando: 

A) Emitem gases e partículas na atmosfera. 

B) Há o descarte de óleos lubrificantes e fluídos. 

C) Acidentam-se, envolvendo cargas tóxicas. 

D) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 

24) Os gases resultantes da combustão, junto com o óxido de 

nitrogênio, entram em contato com o oxigênio e o vapor de água 

na atmosfera e voltam a superfície sob a forma de: 

A) Raios. 

B) Trovões. 

C) Chuva ácida. 

D) Material particulado. 

 

25) Os gases emitidos pelos veículos são perigosos para a 

saúde do homem porque podem: 

A) Causar irritação nos olhos e garganta. 

B) Agravar moléstias respiratórias como asma e bronquite. 

C) Provocar dores de cabeça e enjoo. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

26) Os gases expelidos pelos veículos automotores, que poluem o 

ar são: 

A) Oxigênio, fumaça preta e óxido de enxofre. 

B) Hidrocarbonetos, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio. 

C) H2O e oxigênio. 

D) H2O e óxido de nitrogênio. 

 

27) Os ruídos emitidos pelo funcionamento do motor de um veículo 

são controlados pelo: 

A) Carburador. 

B) Radiador. 

C) Silenciador. 

D) Catalisador. 

 

28) Os veículos que apresentam maior potencial de poluição do ar 

são aqueles: 

A) Que utilizam como combustíveis o diesel ou a gasolina. 

B) Que utilizam o sistema elétrico. 

C) Movidos a propulsão humana. 

D) Movidos a tração animal. 

 

29) Os veículos que utilizam gasolina ou diesel como combustíveis 

são fontes importantes de poluentes do ar. Deve-se, para garantir 

uma menor emissão destes poluentes: 

A) Retirar o silenciador. 

B) Usar gasolina comum. 

C) Manter o radiador limpo. 

D) Manter o motor bem regulado. 

 

30) Para ajudar a manter as vias de trânsito limpas e em condições 

de uso devemos: 

A) Não jogar lixo ou qualquer objeto pela janela do veículo. 

B) Distribuir saco de lixo para todos os motoristas. 

C) Organizar um mutirão para consertar a via. 

D) Aumentar o número de lixeiras públicas. 
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PROVA GERAL 

01) Em que situação e como você deve soltar o cinto de segurança 

de uma vítima que sofreu um acidente? 

A) Quando o cinto de segurança dificultar a respiração, soltar sem 
movimentar o corpo da vítima. 

B) Para liberar os movimentos da vítima. 

C) Quando estiver muito calor. 

D) Em hipótese alguma deve-se retirar o cinto. 

 

02) As marcas que separam fluxos opostos e proíbem ao condutor 

ultrapassar outro veículo em movimento são: 

A) Contínuas e amarelas. 

B) Interrompidas ou seccionadas. 

C) Contínuas e brancas. 

D) Amarelas interrompidas. 

 

03) Advertência por escrito e frequência obrigatória em curso de 

reciclagem são consideradas: 

A) Infração de trânsito. 

B) Recurso administrativo. 

C) Penalidades. 

D) Medidas administrativas 

 

04) Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, 

aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir 

e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para dirigir e 

Carteira nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão 

federal competente, é de responsabilidade do: 

A) DENATRAN. 

B) DETRAN. 

C) CETRAN. 

D) CONTRAN. 

 

05) Assinale a alternativa correta. A força centrípeta, aderência e a 

transferência de massa, são: 

A) Condições adversas. 

B) Automatismos corretos. 

C) Leis da física que se relacionam ao ato de dirigir. 

D) Atos inseguros do motorista. 

 

06) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de 

trânsito quando solicitado pela autoridade de trânsito e seus 

agentes é infração: 

A) Gravíssima. 

B) Média. 

C) Leve. 

D) Grave. 

 

07) No acostamento é permitido: 

A) Estacionar em qualquer situação. 

B) Circular com bicicletas quando houver outro local apropriado. 

C) Parar ou estacionar veículo em situação de emergência, desde que 

devidamente sinalizado. 

D) Trafegar com veículos automotores. 

 

08) Dirigir com a validade da CNH vencida há mais de 30 dias, é 

infração: 

A) Gravíssima. 

B) Grave. 

C) Média. 

D) Leve. 

09) O acidente é considerado evitável quando: 

A) Ocorre porque o condutor deixou de fazer tudo que poderia ter feito 

para evitá-lo. 

B) O veículo colide, mesmo estando com velocidade reduzida. 

C) As condições adversas não interferiram. 

D) O condutor fez tudo que era razoavelmente possível fazer. 

 

10) Dirigindo um veículo em uma via de trânsito rápido, com várias 

faixas de trânsito no mesmo sentido, você poderá: 

A) Manter seu veículo na faixa da esquerda em velocidade mais 

reduzida. 

B) Fazer um retorno utilizando o acostamento. 

C) Entrar em uma rua lateral à esquerda ou à direita, desde que se 

obedeça às regras de preferência. 

D) Ultrapassar outro veículo pela esquerda quando as condições forem 

favoráveis. 

 

11) A poluição do ar causa problemas de saúde que resultam, 

principalmente, em: 

A) Doenças do aparelho digestivo. 

B) Doenças respiratórias. 

C) Alterações visuais. 

D) Doenças do aparelho locomotor. 

 

12) Quais são os documentos de porte obrigatório ao conduzir um 

veículo automotor ou elétrico em vias públicas: 

A) CRV, CRLV e PPD, somente. 

B) ACC, PPD ou CNH e CRLV-e. 

C) Carteira de identidade, CNH e CRV. 

D) LADV, PPD, CNH e CRV. 

 

13) A placa A-17 adverte o condutor do veículo da 

existência adiante de: 

A) Uma pista escorregadia. 

B) Um trecho de via perigosa pela irregularidade de 

sua superfície. 

C) Um trecho com lombada. 

D) Uma depressão. 

 

14) Para evitar colisões nos cruzamentos é fundamental: 

A) Aumentar a velocidade. 

B) Olhar primeiro para a direita e avançar. 

C) Respeitar a preferência. 

D) Diminuir a velocidade e buzinar. 

 

15) Não constitui equipamento obrigatório para as motocicletas: 

A) Velocímetro. 

B) Iluminação de placa traseira. 

C) Extintor de incêndio. 

D) Lanterna de freio de cor vermelha. 

 

16) Em um acidente com um caminhão que transporta produto 

químico, você constata que há um grande vazamento. Qual a sua 

atitude? 

A) Se aproxima do veículo e sinaliza o local independente do produto 

derramado na pista. 

B) Joga na pista, sobre o derramamento, serragem, areia ou outro 

produto similar que você puder dispor no momento, para evitar outros 

acidentes. 

C) Para o seu veículo perto do acidente. 

D) Vai embora do local sem prestar nenhuma ajuda. 
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17) A ordem do Agente da Autoridade de Trânsito, identificada na 

imagem, significa: 

A) Ordem de seguir para os veículos aos quais a luz é dirigida. 

B) Ordem de parada para veículos aos quais a luz é 

dirigida. 

C) Ordem de atenção.  

D) Ordem de diminuição da velocidade.  

 

18) Cidadania é: 

A) Conjunto de elementos naturais e da vida em todas as formas. 

B) O desenvolvimento desequilibrado do cidadão. 

C) Atuação incorreta na condução de veículo automotor. 

D) Qualidade ou estado de cidadão. 

 

19) Dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou 

comprometa a utilização dos pedais, é infração: 

A) Leve. 

B) Média. 

C) Grave. 

D) Gravíssima. 

 

20) A finalidade do carburador é: 

A) Bombear o combustível para o motor. 

B) Pressionar o ar para a câmara de combustão. 

C) Manter a temperatura do ar limpo e aquecido. 

D) Misturar o ar com o combustível na proporção recomendada. 

 

21) O condutor de veículo que estiver habilitado na categoria “D” 

poderá dirigir: 

A) Veículo motorizado de peso máximo maior que 3.500 kg, apenas. 

B) Veículo motorizado para transporte de cargas perigosas, no máximo. 

C) Motocicletas. 

D) Veículo motorizado para transporte de passageiros que tenha mais 

de 8 lugares, excluído o do condutor. 

 

22) É atitude do condutor defensivo, quando ingerir bebida 

alcoólica: 

A) Não dirigir o veículo, pedindo a outro condutor habilitado que realize 

tal atitude. 

B) Dirigir somente se estiver acompanhado. 

C) Tomar banho bem frio ou molhar a cabeça para despertar, antes de 

começar a dirigir. 

D) Dirigir redobrando os cuidados. 

 

23) Constituem alguns equipamentos e sistemas do veículo 

importantes para evitar situações de perigo que podem levar a 

acidentes de trânsito: 

A) Suspensão e sistema de direção. 

B) Iluminação e lanternas indicadoras de direção. 

C) Freios e pneus. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

24) O gás clorofluorcarbono (CFC) utilizado como propelente em 

vários tipos de sprays, chips de computadores e solventes usados 

pela indústria eletrônica. É um dos poluentes responsáveis pela 

ocorrência: 

A) Do aumento de temperatura. 

B) Da redução da camada de ozônio. 

C) Da chuva ácida. 

D) Do efeito estufa. 

25) A placa R-14 regulamenta:  

A) Peso bruto total limitado. 

B) Largura até o limite indicado na placa. 

C) Peso máximo por eixo. 

D) Nenhuma das anteriores. 

 

26) Nas retas, o motorista deve manter suas mãos no volante na 

posição: 

A) "Dez e dez" ou "oito e quinze". 

B) "Duas e trinta" ou "nove e quinze". 

C) "Nove e quinze" ou "dez e dez". 

D) "Dez e trinta" ou "nove e vinte". 

 

27) Dirigir um veículo ameaçando os pedestres que estejam 

atravessando a via pública é: 

A) Infração gravíssima. 

B) Infração grave. 

C) Infração média. 

D) Infração leve. 

 

28) Nas rodovias, encontrando um trecho sob nevoeiro intenso, 

com pouca visibilidade, o condutor deve: 

A) Acender o farol baixo do veículo. 

B) Orientar-se pela linha divisória da pista. 

C) Procurar um local seguro, fora da pista, onde possa aguardar o tempo 

melhorar. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

29) Em que situação o socorrista deve usar a pressão digital na 

artéria? 

A) Em pequenos sangramentos. 

B) Nas entroses. 

C) Nas contusões. 

D) Nos grandes sangramentos. 

 

30) O capacete adequado deve conter o selo do: 

A) CONTRAN. 

B) INMETRO. 

C) DENATRAN. 

D) CIRETRAN. 

  

 

http://www.autoescolaonline.net/wp-content/uploads/2014/08/gesto5.gif
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PROVA GERAL 

01) Dirigir um veículo com a validade da CNH vencida há mais de 

30 dias, caracteriza uma infração: 

A) Infração gravíssima, com multa e remoção do veículo. 

B) Infração grave, com multa e retenção do veículo. 

C) Infração gravíssima, com recolhimento da CNH e retenção do 
veículo. 

D) Infração gravíssima com multa somente. 

 

02) Sobre acidentes de trânsito podemos afirmar que a maioria 

deles está associada a: 

A) Falhas mecânicas. 

B) Deficiência da via. 

C) Falta de sinalização. 

D) Falhas humanas. 

 

03) Na impossibilidade da presença do resgate, o socorrista deve 

observar prioritariamente: 

A) Lesões contundentes. 

B) Queimaduras de primeiro grau. 

C) Hemorragias. 

D) Sinalizar o local. 

 

04) Agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa: 

A) Fazer novos amigos. 

B) Respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante. 

C) Dar passagem aos outros condutores, ainda que o sinal esteja aberto 

para você. 

D) Sair do veículo e ajudar os pedestres a atravessar a rua. 

 

05) Marque a alternativa errada para veículos de transporte de 

escolares: 

A) Registro como veículo de passageiros. 

B) Uma faixa escrita: "Transporte de Passageiros". 

C) Inspeção semestral (vistoria). 

D) Uso obrigatório de Tacógrafo. 

 

06) A função básica do sistema de suspensão nos veículos 

automotores é: 

A) Absorver os balanços do veículo, somente quando está fazendo uma 

curva. 

B) Melhorar o controle do carro em pistas escorregadias. 

C) Absorver os choques provocados pelo piso irregular com o veículo 

em movimento. 

D) Absorver impactos no momento de um acidente. 

 

07) Assinale a alternativa INCORRETA. Dirigir na defensiva é: 

A) Dirigir atento às ações dos demais usuários. 

B) Dirigir impondo os seus direitos. 

C) Dirigir com educação e segurança. 

D) Dirigir respeitando a legislação. 

 

08) Por interrupção de marcha entende-se: 

A) A parada do veículo durante o tempo necessário para 

embarque/desembarque de passageiros. 

B) A imobilização do veículo para atender circunstância momentânea do 

trânsito. 

C) A imobilização por problemas mecânicos. 

D) Manter o veículo no mesmo lugar por tempo superior ao necessário 

para embarque/desembarque de pessoas. 

09) As indicações que prevalecem sobre as demais são: 

A) As pinturas viárias. 

B) Os sinais luminosos. 

C) As placas de trânsito. 

D) As ordens dos agentes de trânsito. 

 

10) A sinalização horizontal se apresenta nas seguintes cores: 

A) Amarela, vermelha, branca, azul e preta. 

B) Apenas amarela e branca. 

C) Apenas amarela, vermelha e branca. 

D) Amarela, vermelha, branca, verde e preta. 

 

11) Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou 

Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que 

esteja conduzindo, é infração ________ tendo como medida 

administrativa ________. 

A) Grave; retenção do veículo. 

B) Grave; recolhimento do documento de habilitação. 

C) Gravíssima (x2); retenção do veículo. 

D) Gravíssima; recolhimento do documento da habilitação. 

 

12) A placa A-33b adverte o condutor do veículo da existência 

adiante de: 

A) Uma passagem sinalizada de escolares. 

B) Travessia de animais. 

C) Proibido passagem de pedestres. 

D) Passagem obrigatória para veículos escolares. 

 

13) Tempo de reação é aquele que transcorre entre: 

A) O pisar no freio e a imobilização total do veículo. 

B) O acionar a embreagem e o freio. 

C) Ver o perigo e pisar no freio. 

D) Perceber o perigo e parar. 

 

14) A qual veículo pertence a preferência? 

A) Ao veículo que vier pela esquerda. 

B) Ao veículo que seguir em frente. 

C) Ao veículo 1, que está à direita do 2. 

D) Ao veículo 2, porque o veículo 1 vai virar à 

esquerda. 

 

15) Marque a alternativa incorreta. A emissão de gases poluentes: 

A) Prejudica os reflexos. 

B) Não agrava doenças cardiovasculares. 

C) Diminui a capacidade de trabalho. 

D) Degrada a qualidade de vida. 

 

16) O candidato encontrado dirigindo sem a companhia do instrutor 

terá a Licença de Aprendizagem (LADV): 

A) Suspensa por 6 meses. 

B) Cassada por 24 meses. 

C) Apreendida por 6 meses. 

D) Recolhida e perderá todo o processo de habilitação, tendo que 

reiniciar. 

 

17) Na presença de sangramento abundante, qual o cuidado 

indicado? 

A) Garrotear (usar garrote). 

B) Fazer compressão no local do sangramento. 

C) Dar bastante líquido para a pessoa ir tomando. 

D) Jogar bastante água oxigenada para coagular e limpar o ferimento. 



 

 
1C, 2D, 3D, 4B, 5B, 6C, 7B, 8B, 9D, 10A, 11C, 12A, 13C, 14C, 15B, 16A, 17B, 18A, 19C, 20B, 21D, 22B, 23C, 24C, 25D, 26A, 27A, 28B, 29D, 30D 
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18) É infração gravíssima para o condutor de motocicleta, motoneta 

ou ciclomotor: 

A) Transportar criança menor de dez anos ou que não tenha condições 

de cuidar de sua própria segurança. 

B) Conduzir sem segurar o guidom com ambas as mãos, salvo 

eventualmente para indicação de manobras. 

C) Conduzir transportando carga incompatível com suas especificações. 

D) Conduzir rebocando outro veículo. 

 

19) Constituem equipamentos de uso obrigatório para automóveis, 

exceto: 

A) Espelhos retrovisores. 

B) Macaco. 

C) Ar condicionado. 

D) DRL – Luz de Rodagem Diurna. 

 

20) É penalidade que a autoridade de trânsito deve substituir pela 

advertência por escrito, não tendo o infrator outra infração nos 

últimos 12 meses: 

A) Curso de reciclagem. 

B) Multa, desde que seja de natureza leve ou média. 

C) Suspensão do direito de dirigir. 

D) Multa, sendo a infração grave ou gravíssima. 

 

21) A placa R-4b regulamenta: 

A) Proibido virar à esquerda. 

B) Proibido seguir em frente. 

C) Curva acentuada à direita. 

D) Proibido virar à direita. 

 

22) Não constitui fundamento da direção defensiva: 

A) Decisão. 

B) Interação. 

C) Conhecimento. 

D) Atenção. 

 

23) O condutor de veículo que estiver habilitado na categoria “C” 

poderá dirigir: 

A) Combinação de veículos motorizados para transporte de carga 

perigosa. 

B) Veículo motorizado de 2 rodas. 

C) Veículo motorizado para transporte de carga cujo peso máximo 

autorizado esteja acima de 3.500 kg. 

D) Veículo motorizado para transporte de carga de peso máximo de até 

1.500 kg, apenas. 

 

24) Fazem parte da direção defensiva os seguintes elementos 

básicos, exceto: 

A) Estar sempre alerta e consciente ao que se passa em torno do 

veículo. 

B) Agir de forma sensata e com rapidez nas situações críticas. 

C) Possuir alguma prática de direção, somente o suficiente para 

movimentar o veículo.  
D) Ter conhecimento da legislação vigente e das técnicas de prevenção. 

 

25) Não faz parte das partes fixas do motor: 

A) Bloco do motor. 

B) Cilindros. 

C) Cabeçote. 

D) Biela. 

 

 

26) O condutor de veículo só poderá fazer uso da buzina, desde que 

em toque breve, na seguinte situação: 

A) Fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um 

condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. 

B) Em qualquer situação. 

C) Fora das áreas urbanas somente quando avistar animal na pista. 

D) Ao trafegar perto de hospitais e escolas. 

 

27) Para melhorar o convívio e a qualidade de vida, existem alguns 

princípios que devem ser a base das nossas relações no trânsito. 

Indique abaixo qual princípio pode melhorar a nossa convivência 

no trânsito. 

A) Corresponsabilidade pela vida social: valorizar comportamentos 

necessários à segurança no trânsito e à efetivação do direito de 

mobilidade a todos os cidadãos. 

B) Dignidade da pessoa humana: Princípio que não valoriza os direitos 

humanos e as atitudes fundamentais. 

C) Igualdade de direitos: visa garantir a igualdade e não se preocupa 

com a solidariedade. 

D) Participação: mobilização das pessoas onde os problemas de trânsito 

não são de fundamental importância. 

 

28) Ao se deparar com um acidente num local onde o socorro seja 

prestado somente pelo Corpo de Bombeiros, você deverá ligar para 

o número: 

A) 191. 

B) 193. 

C) 190. 

D) 181. 

 

29) Nas alternativas abaixo, podemos classificar como imprudência 

e negligência, respectivamente: 

A) Falhas mecânicas previsíveis e alta velocidade. 

B) Falhas mecânicas previsíveis e dirigir com sono. 

C) Alta velocidade e desobediência à sinalização. 

D) Alta velocidade e falhas mecânicas previsíveis. 

 

30) É proibido a todo condutor de veículo: 

A) Parar o veículo no acostamento das estradas, quando não houver 

local apropriado para fazer o retorno. 

B) Dar passagem pela esquerda, quando solicitado. 

C) Aproximar o veículo do meio-fio para embarque de passageiros. 

D) Forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos 

opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. 
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PROVA GERAL 

01) Valorizar comportamentos relacionados à segurança no 

trânsito é: 

A) Desnecessário, pois não contribui para a diminuição dos acidentes. 

B) Dever do Estado e não dos condutores. 

C) Uma demonstração de respeito à pessoa humana. 

D) Necessário às diferenças individuais. 

 

02) É proibido o uso de buzina no perímetro urbano no horário 

compreendido entre: 

A) 22 horas e 6 horas. 

B) 20 horas e 7 horas. 

C) 18 horas e 6 horas. 

D) 6 horas e 22 horas. 

 

03) A placa SAU-18 indica a presença de: 

A) Uma área de estacionamento privado. 

B) Uma praça de pedágio. 

C) Um Drive Thru. 

D) Um posto para abastecer seu veículo à distância 

indicada na placa. 

 

04) Não constitui procedimento correto com uma vítima em estado 

de choque: 

A) Dar bastante líquido à vítima inconsciente que vomitou. 

B) Manter a vítima deitada com as pernas elevadas, se não houver 

fratura dos membros. 

C) Afrouxar suas roupas. 

D) Manter a respiração - se necessário usar respiração de socorro. 

 

05) Além do óleo diesel, a gasolina e o álcool são amplamente 

utilizados como fonte de energia para locomoção dos veículos 

automotores. Os veículos a álcool poluem menos, pois expelem 

metade de ________ se comparados com os veículos movidos a 

gasolina. 

A) Monóxido de carbono. 

B) Hidrocarbonetos. 

C) Dióxido de enxofre. 

D) Dióxido de carbono. 

 

06) Ao transferir a propriedade, mudar de município ou for alterada 

qualquer uma das características do veículo será obrigatória a 

expedição: 

A) de um novo CLV. 

B) de um novo CRLV. 

C) de um novo CRV. 

D) de um novo CRLV-e. 

 

07) Assinale a alternativa que responda à questão. A chuva é 

condição adversa do ______, lâmina d’água na pista é condição 

adversa da ______, possibilitando a ocorrência de hidroplanagem 

que pode ser aumentada por determinadas condições adversas do 

______. 

A) Veículo; via; condutor. 

B) Tempo; via; veículo. 

C) Condutor; máquina; passageiro. 

D) Veículo; chuva; tempo. 

 

 

 

08) A função do sistema de freios montados nos veículos é: 

A) Provocar a moderação da marcha, a redução de velocidade e a 

imobilização do veículo. 

B) Distribuir de forma homogênea a rotação do motor para as rodas. 

C) Aumentar o atrito entre as rodas, travando-as, ao ser acionado. 

D) Parar e acelerar o veículo. 

 

09) Qual é a posição adequada para posicionar o dispositivo auxiliar 

de retenção (bebê conforto) para uma criança de 0 a 1 ano? 

A) No meio do banco traseiro. 

B) No assoalho atrás do banco do motorista. 

C) De forma que o rosto da criança fique voltado para o vidro traseiro. 

D) Desde que se dirija devagar, preso no cinto de segurança do banco 

do carona. 

 

10) Em caso de acidente com veículo transportando produtos 

inflamáveis, o procedimento correto do condutor é: 

A) Providenciar, o mais rápido possível, o escoamento do produto. 

B) Sinalizar o local com tochas de fogo. 

C) Efetuar, primeiramente, a limpeza do veículo. 

D) A via deve ser interditada e todo local evacuado. 

 

11) Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 80 km/h, 

foi registrado por instrumento eletrônico um condutor dirigindo seu 

veículo a velocidade de 90 km/h. Esse condutor cometeu infração 

de natureza: 

A) Gravíssima. 

B) Média. 

C) Leve. 

D) Grave. 

 

12) Não constitui medida básica para prestar assistência à vítima de 

acidente, após ter sinalizado o local: 

A) Verificar, primeiramente, os sinais vitais. 

B) Determinar que o acidentado busque socorro. 

C) Assumir a situação. 

D) Proteger o acidentado. 

 

13) A placa R-20 regulamenta: 

A) Área hospitalar. 

B) Proibido ultrapassar. 

C) Passagem obrigatória. 

D) Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. 

 

14) O condutor que, na direção do veículo, evita situações de 

acidentes ao trafegar com as devidas margens de segurança, está 

praticando uma direção defensiva: 

A) Corretiva. 

B) Avaliativa. 

C) Participativa. 

D) Preventiva. 

 

15) Estacionar na pista de rolamento de estradas, rodovias, vias de 

trânsito rápido e vias dotadas de acostamento, é uma infração 

gravíssima. Qual a medida administrativa adotada para esta 

infração? 

A) Retenção do veículo. 

B) Apreensão do veículo. 

C) Recolhimento do documento de habilitação. 

D) Remoção do veículo. 

 



 

 
1C, 2A, 3B, 4A, 5A, 6D, 7B, 8A, 9C, 10D, 11B, 12B, 13D, 14D, 15D, 16C, 17C, 18A, 19D, 20A, 21D, 22D, 23B, 24B, 25C, 26C, 27B, 28C, 29C, 30D 
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16) É falso afirmar que o candidato à habilitação é uma pessoa que: 

A) Pode ser responsabilizada penalmente. 

B) Sabe ler e escrever. 

C) Tem ensino fundamental, no mínimo. 

D) Possui documento de identidade. 

 

17) Circular é a forma destinada às placas: 

A) De Advertência. 

B) De Indicação. 

C) De Regulamentação. 

D) Educativas. 

 

18) Segundo a classificação das vias urbanas, uma via destinada 

apenas ao acesso às áreas restritas é chamada: 

A) Local. 

B) Secundária. 

C) Particular. 

D) Preferencial. 

 

19) Estão previstas quatro categorias de infração. Cada uma 

corresponde a um certo número de pontos. Para a infração: 

A) Gravíssima são computados dez pontos. 

B) Leve são computados dois pontos. 

C) Grave são computados seis pontos. 

D) Média são computados quatro pontos. 

 

20) O conversor catalítico (catalisador), instalado no coletor de 

escapamento do veículo, é um: 

A) Transformador de gases tóxicos em gases não nocivos ao meio 

ambiente. 

B) Filtro dos gases do escapamento. 

C) Acelerador de molécula binárias, oposto aos gases de escapamento. 

D) Filtro dos gases do escapamento, que separa o vapor d'água dos 

gases. 

 

21) Estando o condutor na direção do veículo e este se 

apresentando com os pneus gastos, freios desregulados, luz 

deficiente, significa exemplo de condição adversa do: 

A) Condutor. 

B) Trânsito. 

C) Equipamento de segurança. 

D) Veículo. 

 

22) Marque a alternativa correta sobre a realização de testes de 

alcoolemia: 

A) O etilômetro mede o ar expelido pelos pulmões. 

B) É obrigatória a realização de teste de alcoolemia quando houver 

vítimas fatais de acidente de trânsito. 

C) O condutor não pode se recusar à realização de testes, senão 

incorrerá em infração de recusa (Art. 165-A). 

D) Todas as afirmativas acima estão corretas. 

 

23) Verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e 

retomar à posição anterior, são procedimentos para executar uma: 

A) Frenagem brusca. 

B) Ultrapassagem de outro veículo em movimento. 

C) Entrada em via arterial. 

D) Passagem de outro veículo em movimento. 

 

 

 

24) No motor a combustão, a mistura ar-combustível é lançada 

dentro do cilindro, resultando em energia que movimenta o veículo. 

Mas existem exceções quanto aos componentes utilizados. Qual 

tipo de motor dispensa distribuidor, velas e bobina? 

A) A álcool. 

B) A diesel. 

C) A Gás Natural Veicular. 

D) À gasolina. 

 

25) O condutor habilitado na categoria “B” só poderá dirigir: 

A) Ônibus. 

B) Caminhão. 

C) Veículos de carga de até 3.500 kg ou de passageiro com até 8 

lugares. 

D) Qualquer veículo de até 3.500 kg, inclusive moto. 

 

26) Não entre em pânico. Pensar é tão importante quanto agir! Essa 

frase refere-se: 

A) À direção defensiva. 

B) À direção preventiva. 

C) À prestação de socorros. 

D) Ao acionamento de recursos. 

 

27) A placa A-26a adverte: 

A) Passagem obrigatória. 

B) Sentido único. 

C) Sentido de circulação de via. 

D) Siga em frente. 

 

28) Manter uma distância do veículo da frente é uma: 

A) Conduta que contraria as normas de direção defensiva. 

B) Condição segura para que o condutor tenha tempo de reagir e acionar 

os faróis diante de situação de emergência. 

C) Condição segura para que o condutor tenha tempo de reagir e acionar 

os freios em situação de emergência. 

D) Conduta errada do condutor defensivo. 

 

29) Para prática do bom comportamento no trânsito, você precisa 

conviver harmoniosamente na sociedade. Como cidadão, o 

motorista precisa: 

A) Entender que seus direitos não têm limites. 

B) Ser intolerante e incompreensivo com os erros dos outros condutores 

e/ou pedestres. 

C) Evitar cometimento de infrações e comportamentos agressivos em 

benefício de todos que estão no trânsito. 

D) Não abrir mão dos próprios direitos. 

 

30) Na direção defensiva, é o resultado da prática mais o 

treinamento: 

A) Conhecimento. 

B) Decisão. 

C) Atenção. 

D) Habilidade. 
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PROVA GERAL 

01) A placa A-13b indica: 

A) Confluência à esquerda. 

B) Confluência à direita. 

C) Entroncamento oblíquo à esquerda. 

D) Entroncamento oblíquo à direita. 

 

02) No sistema de arrefecimento não se utiliza o seguinte 

componente: 

A) Filtro de óleo. 

B) Ventoinha ou ventilador. 

C) Radiador. 

D) Bomba d'água. 

 

03) A velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido 

sem sinalização é de: 

A) 30 km/h. 

B) 40 km/h. 

C) 80 km/h. 

D) 60 km/h. 

 

04) Automatismo correto significa: 

A) Atenção fixa. 

B) Atenção dispersiva. 

C) Gesto inconsciente efetuado de forma segura. 

D) Indisciplina na condução do veículo. 

 

05) A placa R-18 significa: 

A) Comprimento máximo permitido. 

B) Largura máxima permitida. 

C) Peso máximo permitido por eixo. 

D) Altura máxima permitida. 

 

06) Alguns cuidados que devemos ter com os veículos para reduzir 

a poluição do meio ambiente: 

A) Regular o carburador ou sistema de injeção eletrônica. 

B) Manter em bom estado de funcionamento bobina, ignição eletrônica, 

distribuidor e vela. 

C) Verificar e revisar qualquer ruído estranho no escapamento. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

07) Um condutor de ônibus foi flagrado trafegando em uma rodovia 

não sinalizada a 136 km/h. Qual a punição será aplicada? 

A) Infração gravíssima com multa agravada (3x) e suspensão do direito 

de dirigir. 

B) Infração grave e suspensão do direito de dirigir. 

C) Infração grave e apreensão do veículo. 

D) Infração gravíssima e cassação da CNH. 

 

08) Qual a validade da Permissão para Dirigir? 

A) 5 anos. 

B) 10 anos. 

C) 1 ano. 

D) A mesma do exame médico. 

 

09) O procedimento correto em um declive acentuado é: 

A) Utilizar o ''ponto morto''. 

B) Utilizar a mesma marcha que seria necessária no caso de um aclive 

acentuado. 

C) Testar o acelerador e desengrenar o veículo. 

D) Desligar o motor do veículo. 

10) Não é correto adotar a seguinte conduta para imobilização em 

caso de fratura: 

A) Manter a vítima deitada. 

B) O comprimento de uma tala deverá ser suficiente para imobilizar, 

também, a articulação. 

C) Antes de imobilizar, puxar o membro colocando-o na posição natural. 

D) Aplicar panos limpos sobre as fraturas expostas. 

 

11) Fator que não altera a aderência é: 

A) Tipo de solo. 

B) Tipo de combustível. 

C) Chuva. 

D) Calibragem dos pneus. 

 

12) Estacionar o veículo em desacordo com a regulamentação 

estabelecida pela autoridade de trânsito, acarretará: 

A) Multa e retenção da CNH. 

B) Retenção do veículo e da Carteira de Habilitação. 

C) Multa e remoção do veículo. 

D) Multa e retenção do veículo. 

 

13) No grupo social, o cidadão deve: 

A) Seguir a escolha de todos. 

B) Atuar sempre de forma individual. 

C) Aceitar pressões e cobranças. 

D) Adotar as características positivas que adquire no dia-a-dia. 

 

14) A placa TAR-03 indica: 

A) Praia. 

B) Parque urbano. 

C) Área de estacionamento. 

D) Patrimônio natural. 

 

15) Debrear é o mesmo que: 

A) Apoiar o pé no pedal de freio continuamente. 

B) Regular o cabo em todas as trocas de óleo. 

C) Acionar a embreagem. 

D) Acionar a alavanca de mudanças. 

 

16) Num acidente observamos que o ferimento de uma vítima 

esguicha sangue no mesmo ritmo de sua pulsação. Conclui-se que 

ocorreu o corte de: 

A) Uma veia. 

B) Uma artéria. 

C) Um músculo. 

D) Um nervo. 

 

17) Marcelo e Bárbara, passaram na prova de direção veicular dia 

19 de novembro de 2020. No dia 10 de dezembro do mesmo ano 

eles avançaram o sinal vermelho do semáforo enquanto se 

cumprimentavam. O que aconteceu com eles? 

A) Tiveram que pagar uma multa gravíssima, houve a suspensão da 

CNH e tiveram que frequentar o curso de reciclagem. 

B) Tiveram que pagar uma multa grave, houve a suspensão da PPD e 

tiveram que frequentar o curso de reciclagem. 

C) Tiveram que pagar uma multa gravíssima, a PPD foi cassada 

(cancelada) e tiveram que reiniciar o processo de habilitação. 

D) Tiveram que pagar uma multa média, a CNH foi suspensa e tiveram 

que reiniciar o processo de habilitação. 
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18) Entre outros efeitos, a ingestão de álcool pode provocar no 

condutor: 

A) Diminuição da capacidade de visualização. 

B) Melhor capacidade de raciocínio lógico. 

C) Visão difusa e agilidade. 

D) Melhora da capacidade de raciocínio. 

 

19) Para o licenciamento de um veículo é obrigatório: 

A) Pagar o IPVA. 

B) Pagar o DPVAT. 

C) Atender aos chamados de RECALL. 

D) Todas acima estão corretas. 

 

20) Não é considerado crime de trânsito: 

A) Dirigir em excesso de velocidade. 

B) Homicídio culposo. 

C) Omissão de socorro. 

D) Lesão corporal culposa. 

 

21) A indústria automobilística está em constante aperfeiçoamento 

nos veículos modernos. A direção que ajuda a diminuir o esforço 

físico é:  

A) Elétrica. 

B) Normal. 

C) Dinâmica. 

D) Mecânica. 

 

22) Qual modelo de óculos é obrigatório para uso com o capacete 

aberto e não deve ser substituído por qualquer outro modelo? 

A) Os óculos de proteção EPI. 

B) Óculos de sol. 

C) Óculos com lente de grau. 

D) Nenhuma das respostas acima está correta. 

 

23) Para reduzir a emissão de poluentes do ar, causados pelos 

veículos, é incorreto afirmar que se deve: 

A) Fazer uso de dispositivo de controle de emissão de gases 

(catalisador). 

B) Incentivar o uso de gás natural. 

C) Regular periodicamente o motor do veículo. 

D) Incentivar o transporte individual por veículos automotivos. 

 

24) O trabalho de remoção de um acidentado deve ser feito por 

pessoal especializado, com equipamentos apropriados. Mas se 

numa emergência, esse transporte precisar ser feito por você, qual 

procedimento pode ser considerado inadequado? 

A) Verificar se há deformações na coluna vertebral. 

B) Improvisar uma marca para transporte do acidentado. 

C) Remover a vítima do local de maneira mais rápida possível, pois esta 

necessita de atendimento urgente. 

D) Evitar freadas bruscas e excesso de velocidade que podem agravar 

o estado da vítima. 

 

25) Está provado que mais de 90% (noventa porcento) dos 

acidentes de trânsito são causados por falhas humanas. Quais as 

principais causas dos acidentes? 

A) Imperícia. 

B) Negligência. 

C) Imprudência. 

D) Todas acima. 

 

26) Prever o perigo com antecedência significa: 

A) Definir o itinerário. 

B) Evitar indecisões nos cruzamentos. 

C) Definir opções de trajetos. 

D) Todas acima. 

 

27) O órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito é: 

A) Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN.  

B) Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. 

C) Circunscrição Regional de Trânsito - CIRETRAN. 

D) Ministério da Justiça. 

 

28) Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário 

terá qual prazo para apresentá-lo? 

A) 15 dias. 

B) 45 dias. 

C) 30 dias. 

D) 48 horas. 

 

29) O procedimento correto do condutor de veículo diante da 

sinalização semafórica, ilustrada na imagem, é: 

A) Reduzir a velocidade, adotando as medidas de 

precaução para imobilizar o veículo. 

B) Frear bruscamente. 

C) Aumentar a velocidade para passar logo. 

D) Continuar na mesma velocidade. 

 

30) O condutor estando à noite em uma via urbana com iluminação 

pública deve: 

A) Manter as luzes do veículo apagadas para facilitar a visão dos outros 

condutores. 

B) Manter acesas apenas as luzes dos faroletes para facilitar a visão dos 

outros condutores. 

C) Usar o farol alto noturno, e opcionalmente, o diurno. 

D) Usar o farol baixo desde o pôr-do-sol até o amanhecer. 
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PROVA GERAL 

01) A via caraterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem 

interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros 

e sem travessia de pedestres em nível, cuja velocidade máxima 

permitida é de 80 km/h, é chamada de: 

A) Arterial. 

B) Coletora. 

C) Estrada. 

D) Trânsito rápido. 

 

02) Alguns dispositivos existentes em seu veículo têm a finalidade 

de diminuir a poluição lançada ao ambiente. Isso é feito através da 

redução do consumo de combustível e melhor controle na emissão 

de gases poluentes. Qual dispositivo não agrega às funções acima 

mencionadas? 

A) A injeção eletrônica. 

B) O carburador. 

C) O catalisador. 

D) A sonda lambda. 

 

03) O que regulamenta a placa R-24a? 

A) Virar à direita. 

B) Siga em frente. 

C) Passagem obrigatória. 

D) Sentido de circulação da via/pista. 

 

04) Estacionar o veículo em locais e horários de estacionamento e 

parada proibidos pela sinalização (placa: proibido parar e 

estacionar) é infração: 

A) Média. 

B) Gravíssima. 

C) Grave. 

D) Leve. 

 

05) Localize a metade inferior do osso esterno, subindo dois dedos 

a partir do início da costela. Esse é um dos procedimentos para 

executar a massagem cardíaca que deve ser repetida a cerca de ___ 

por minuto: 

A) 12 a 15 vezes. 

B) 30 a 60 vezes. 

C) 100 vezes. 

D) 60 a 120 vezes. 

 

06) Não é causa da diminuição da aderência do veículo: 

A) Óleo na pista. 

B) Excesso de velocidade. 

C) Pista escorregadia. 

D) Pneus em bom estado de conservação. 

 

07) A placa SAU-01 indica: 

A) Posto de socorro médico junto ou próximo à via. 

B) Escola próxima à via. 

C) Área de estacionamento. 

D) Hotel. 

 

08) RENAVAM é o: 

A) Registro Nacional de Veículos Motorizados. 

B) Registro Nacional de Veículos Automotores. 

C) Registro Nacional de Veículos Automotivos e Motorizados. 

D) Registro Nacional de Condutores Motorizados. 

09) Chove forte e o limpador de para brisa de seu veículo não está 

sendo suficiente para manter a visibilidade. 

Nessa situação você: 

A) Abre as janelas e prossegue o trajeto. 

B) Acelera mais para dissipar os pingos de chuva. 

C) Para o veículo em local seguro e aguarda. 

D) Liga os faróis altos. 

 

10) A placa A-14 adverte que, à frente, você vai encontrar: 

A) Um semáforo. 

B) Um canteiro de obras. 

C) Um cruzamento. 

D) Uma parada obrigatória. 

 

11) No interior de túneis extensos é aconselhável instalar 

exaustores, porque nesse ambiente acumula-se: 

A) Partículas de fumaça, somente. 

B) Gases tóxicos, somente. 

C) Partículas de vapor d'água, somente. 

D) Gases e partículas de fumaça. 

 

12) Quanto tempo de habilitação na categoria “B” um condutor 

precisa ter para habilitar-se na categoria “E”? 

A) Não é permitido mudar da categoria “B” diretamente para a “E”. 

B) 1 ano. 

C) 2 anos. 

D) Não existe interstício. 

 

13) O aparecimento de trepidação sentida no volante de direção 

sempre que o veículo alcançar uma determinada faixa de 

velocidade é sinal da necessidade do trabalho de manutenção 

indicada com: 

A) Balanceamento das rodas. 

B) Troca do fluído de freios. 

C) Lubrificação da caixa de direção. 

D) Verificação dos valores de cambagem. 

 

14) Terá preferência o veículo que se aproximar pela via à sua 

direita quando: 

A) Estiver transportando passageiros, apenas. 

B) O cruzamento for sinalizado com semáforo ou placa "PARE". 

C) Estiver transitando em maior velocidade que a sua. 

D) O cruzamento não for sinalizado. 

 

15) O condutor de veículo que deixar de dar preferência de 

passagem a pedestre portador de doença física, crianças e idosos 

que estejam concluindo a travessia, mesmo que ocorra sinal verde 

para o veículo, comete infração: 

A) Gravíssima. 

B) Grave. 

C) Média. 

D) Leve. 

 

16) No caso de cassação da CNH, poderá o condutor se reabilitar. 

Qual o procedimento necessário? 

A) Refazer os exames de sanidade física e mental. 

B) Refazer somente o exame de direção depois de 1 a 12 meses. 

C) Decorridos 6 meses, todos os exames deverão ser feitos. 

D) Após dois anos, deverá o condutor submeter-se a todos os exames 

que são exigidos para habilitação. 
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17) Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor é 

equipamento obrigatório para veículos: 

A) Reboques ou semirreboques. 

B) De propulsão humana e de tração animal. 

C) Automotores (motores a combustão). 

D) Elétricos. 

 

18) Em uma curva, a diminuição brusca da velocidade provoca 

transferência de massa fazendo com que o eixo dianteiro fique 

mais: 

A) Pesado que o eixo traseiro, tendendo a "desgarrar a traseira". 

B) Leve que o eixo traseiro, tendendo a "desgarrar a dianteira". 

C) Pesado que o eixo traseiro, tendendo a "desgarrar a dianteira". 

D) Leve que o eixo traseiro tendendo a "desgarrar a traseira". 

 

19) A seta direcional da cor branca, inscrita no pavimento significa: 

A) Retorne à esquerda. 

B) Siga em frente. 

C) Vire à esquerda. 

D) Siga em frente ou vire à esquerda. 

 

20) Dirigindo um veículo, ao se aproximar de um cruzamento com 

sinal luminoso, você observa que a luz amarela está acessa. Neste 

caso, você deve: 

A) Diminuir a velocidade do veículo e passar. 

B) Diminuir a velocidade e parar o veículo. 

C) Observar o tráfego dos veículos e passar. 

D) Frear bruscamente o veículo. 

 

21) A injeção eletrônica é uma das inovações da década de 90 e 

veio para substituir o “velho” carburador. Sobre ela, marque a 

incorreta: 

A) Sua manutenção deve ser feita a cada 20.000 km. 

B) Os bicos injetores são os elementos que mais precisam de reparos. 

C) Por ser um componente eletrônico, dispensa manutenção periódica. 

D) Agrega mais eficiência ao sistema de alimentação. 

 

22) Manter a cabeça mais baixa que o corpo é socorro prestado à 

vítima: 

A) Em estado de choque. 

B) Com ferimentos na cabeça. 

C) Com as pupilas dilatadas. 

D) Com temperatura baixa. 

 

23) Em uma situação de emergência, poucos condutores 

conseguem controlar a pressão sobre o pedal de freio. Na maioria 

das vezes, a força aplicada é superior ao atrito dos pneus com o 

solo. Isso provoca: 

A) Travamento das rodas. 

B) Derrapagem. 

C) Distância maior de frenagem. 

D) Todas estão corretas. 

 

24) O condutor que trafegar pela contramão em via de sentido 

único, comete uma infração: 

A) Leve. 

B) Gravíssima. 

C) Grave. 

D) Média. 

 

25) Diante da situação ilustrada na figura, o condutor do veículo 1 

(vermelho) poderá parar: 

A) Para realizar operações de carga e descarga de 

mercadorias. 

B) Por cerca de 5 minutos, desde que o condutor 

permaneça no veículo. 

C) Pelo tempo estritamente necessário para embarque e desembarque 

de passageiros. 

D) Por tempo indeterminado, desde que deixe o motor ligado. 

 

26) O condutor que participar de competição esportiva na via 

pública sem autorização, sofrerá as seguintes penalidades: 

A) Apreensão da CNH. 

B) Multa e apreensão dos veículos. 

C) Multa (10 vezes), suspensão do direito de dirigir e curso de 

reciclagem. 

D) Multa e retenção do veículo. 

 

27) O que é fratura exposta? 

A) Quando um pedaço do osso atravessa a pele, ficando exposto 

externamente. 

B) Luxação externa. 

C) Lesão onde o músculo aparece entre a pele. 

D) Fratura parcial dos ossos. 

 

28) Poluição ambiental é a alteração desfavorável do meio 

ambiente pelos subprodutos e resíduos químicos resultantes de 

atos da atividade humana. Suas consequências são: 

A) Aumento da produtividade industrial. 

B) Degradação da natureza. 

C) Benefícios aos rios e mares. 

D) Melhoria dos seres humanos. 

  

29) Escolha a alternativa que completa a frase: “Será conferido 

ao candidato, aprovado em todos os exames exigidos à 

habilitação, o documento denominado ________ com validade de 

________.” 

A) Autorização para conduzir ciclomotor ou Carteira Nacional de 

Habilitação; 01 ano. 

B) Autorização para conduzir ciclomotores ou Carteira Nacional de 

Habilitação; 05 anos. 

C) Autorização para conduzir qualquer veículo automotor; 01 ano. 

D) Autorização para Conduzir Ciclomotores provisória ou Permissão 

Para Dirigir (PPD); 01 ano. 

 

30) Em uma via onde existir dificuldade de deslocamentos com 

rapidez, devido ao engarrafamento no trânsito, o condutor deverá: 

A) Mudar de faixa de rolamento. 

B) Manter-se calmo. 

C) Desligar o veículo. 

D) Buzinar sem parar. 
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01) Direção defensiva é o ato de dirigir onde: 

A) O condutor se concentra na direção do seu veículo, não se 
preocupando com as ações do demais condutores. 

B) A utilização do pisca-alerta deve ser utilizada com frequência, nas 
mais diversas situações. 

C) A eliminação dos fatores de riscos pode diminuir a ocorrência de 
acidentes. 

D) A utilização do freio ocorre somente nas paradas de emergência. 

 

02) Sobre o Seguro Obrigatório DPVAT é correto afirmar: 

A) Indeniza acidentes ocorridos com ao menos um veículo automotor 
terrestre, em qualquer ponto do país. 

B) Indeniza apenas vítimas fatais. 

C) Indeniza apenas 1 vítima por acidente. 

D) Independente do número de vítimas, o seguro é pago apenas para o 
proprietário do veículo. 

 

03) Analise os itens e marque o correto: 

A) O etanol combustível polui menos o meio ambiente do que a gasolina. 

B) O óleo diesel polui mais do que a gasolina. 

C) O gás natural, ainda pouco usado em nosso país, é o combustível 

que menos polui o meio ambiente. 

D) Todas estão corretas. 

 

04) A luz do freio do seu veículo está apresentando problema. 

Nessa situação, você: 

A) Sai assim mesmo. 

B) Procura imediatamente um autoelétrico. 

C) Sinaliza de outra forma. 

D) Desconsidera o fato, pois o freio está normal. 

 

05) É obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo (CRLV-e) quando for alterada, por 

exemplo, a cor de um automóvel. Assim, o proprietário: 

A) Terá 10 dias úteis para adotar as devidas providências. 

B) Deve adotar, imediatamente, as devidas providências. 

C) Poderá aguardar o licenciamento anual para adotar as devidas 

providências. 

D) Terá 30 dias para adotar as devidas providências. 

 

06) Para cruzar a pista o pedestre deve sempre utilizar as faixas de 

passagens a ele destinadas sempre que essas existirem numa 

distância de até: 

A) 80 metros. 

B) 120 metros. 

C) 50 metros. 

D) 90 metros. 

 

07) O contato dos pneus com o solo é chamado de: 

A) Aderência. 

B) Derrapagem. 

C) Aquaplanagem. 

D) Hidroplanagem. 

 

08) A placa SAU-08 indica: 

A) Abastecimento. 

B) Serviço mecânico. 

C) Borracharia. 

D) Uso obrigatório de corrente. 

 

09) O condutor será multado quando: 

A) Usar luz baixa nas vias com iluminação pública. 

B) Trafegar em velocidade inferior à metade da velocidade máxima 

estabelecida para a via. 

C) Trafegar de acordo com a velocidade da via. 

D) Fizer retorno em local pouco iluminado. 

 

10) Entre as regras fundamentais para sinalizar o local do acidente 

de trânsito, destaca-se a de: 

A) Permitir que pessoas parem na pista. 

B) Não é necessário sinalizar nos dois sentidos. 

C) Iniciar a sinalização num ponto em que os condutores ainda não 

possam ver o acidente. 

D) Manter o tráfego parado nos dois sentidos. 

 

11) O atropelamento é o tipo de acidente de trânsito que mais atinge 

crianças na grande Belo Horizonte. No HPS, em 2006, 21 crianças 

morreram vítimas de acidentes de trânsito. São causas de 

atropelamento: 

A) Descuido dos pedestres. 

B) Pedestre "provocador" e condutor mal-educado. 

C) Falta de educação para a segurança no trânsito. 

D) Todas as afirmativas acima estão corretas. 

 

12) A placa A-20b alerta ao condutor que haverá 

um(a): 

A) Declive acentuado. 

B) Subida sinuosa. 

C) Aclive acentuado. 

D) Subida com estreitamento de pista. 

 

13) Dirigindo um veículo, o condutor que encontrar crianças, 

pessoas idosas ou portadores de deficiência atravessando a via 

deve: 

A) Diminuir a velocidade, buzinar e seguir em frente. 

B) Parar o veículo e facilitar a travessia. 

C) Diminuir a velocidade, desviar e seguir em frente. 

D) Parar o veículo e ajudá-los atravessar. 

 

14) Estacionar sobre áreas de cruzamento, interrompendo o 

trânsito da via transversal, acarretará: 

A) Cassação da CNH. 

B) Apreensão da CNH. 

C) Remoção do veículo. 

D) Retenção do veículo. 

 

15) O condutor poderá ultrapassar outro veículo pela direita 

quando: 

A) A via for de mão única, com retorno ou entrada à esquerda e o 

condutor do veículo que estiver à frente indicar, por sinal, que vai entrar 

para aquele lado. 

B) A via for de mão única com retorno ou entrada à direita. 

C) A via for de mão dupla com retorno à direita. 

D) O veículo à frente estiver desenvolvendo baixa velocidade. 

 

16) Indica incapacidade de movimentar pernas e braços após um 

acidente: 

A) Traumatismo craniano. 

B) Politraumatismo. 

C) Lesão na coluna. 

D) Lesão na cabeça. 



 

 
1C, 2A, 3D, 4B, 5B, 6C, 7A, 8C, 9B, 10C, 11D, 12C, 13B, 14C, 15A, 16C, 17D, 18C, 19A, 20A, 21D, 22B, 23A, 24A, 25B, 26B, 27D, 28D, 29A, 30D 

 

 30 

17) É a medida máxima permitida para trincas no para brisas fora 

da área crítica de visão em automóveis: 

A) 20 cm. 

B) 10 mm. 

C) 5 mm. 

D) 10 cm. 

 

18) É velocidade máxima permitida nas vias rurais sem 

sinalização, exceto: 

A) 60 km/h nas estradas para todos os veículos. 

B) 90 km/h para ônibus e micro-ônibus nas rodovias. 

C) 80 km/h para caminhões em rodovias. 

D) 110 km/h nas rodovias para utilitários. 

 

19) É dever de todo condutor de veículo: 

A) Transitar em velocidade compatível com a segurança nos 

cruzamentos sem sinalização. 

B) Dar passagem pela direita quando solicitado. 

C) Manter acesa a luz alta dos faróis nas vias com iluminação pública. 

D) Usar buzina para chamar alguém. 

 

20) Quais os direitos do cidadão? 

A) Proteção, crescimento, reconhecimento, tratamento com dignidade, 

justiça e oportunidades iguais. 

B) Proteção apenas. 

C) O cidadão não tem direito algum. 

D) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

21) A placa R-32 regulamenta: 

A) Proibido trânsito de veículos pesados. 

B) Estacionamento de ônibus. 

C) Ambulância. 

D) Circulação exclusiva de ônibus. 

 

22) A Carteira Nacional de Habilitação terá validade para a 

condução do veículo quando apresentada: 

A) Em cópia autenticada pelo DETRAN. 

B) Quando no modelo físico (original) ou no formato digital CNH-e. 

C) Junto com o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. 

D) Junto com a Carteira de Identidade. 

 

23) O condutor que transportar pessoas ou animais na parte 

externa do veículo estará sujeito a: 

A) Multa e retenção do veículo. 

B) Apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. 

C) Apreensão do veículo e da Carteira Nacional de Habilitação. 

D) Remoção do veículo e multa. 

 

24) As placas de sinalização vertical, classificadas de acordo com 

as suas funções, são agrupadas em: 

A) Sinalização de regulamentação, advertência e de indicação. 

B) Sinalização de regulamentação e advertência. 

C) Sinalização de indicação e especial para pedestres. 

D) Sinalização indicativa de serviços e atrativos turísticos. 

 

25) Nos veículos mais modernos, o carburador vem sendo 

substituído por: 

A) Ignição eletrônica. 

B) Injeção eletrônica. 

C) Bobina eletrônica. 

D) Bico eletrônico. 

26) O condutor se torna inabilitado para conduzir qualquer veículo 

automotor, exceto quando: 

A) O exame psicotécnico estiver vencido. 

B) Seu veículo for removido. 

C) Sua Carteira Nacional de Habilitação for perdida. 

D) Sua Carteira Nacional de Habilitação for cassada. 

 

27) É comportamento do motociclista quando precisa reduzir a 

velocidade para imobilizar a motocicleta em semáforo: 

A) Sinalizar fazendo gesto regulamentar do braço. 

B) Observar pelo retrovisor se o condutor de trás está fazendo o mesmo. 

C) Frear gradativamente. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

28) O condutor que estiver com sua Carteira Nacional de 

Habilitação cassada e for encontrado dirigindo, terá como 

penalidade: 

A) Remoção do veículo. 

B) Retenção do veículo. 

C) Apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. 

D) Multa (3 vezes). 

 

29) É falso afirmar que, para melhor ser notado no trânsito, o 

condutor deve: 

A) Ligar o limpador para-brisas frequentemente. 

B) Acender os faróis ou lanternas externas nos períodos de lusco-fusco. 

C) Utilizar o pisca-alerta e o triângulo de segurança quando parado nas 

margens das vias. 

D) Manter o capô do motor aberto e o triângulo de segurança 

posicionado atrás, quando este apresentar defeito mecânico. 

 

30) O que é hemorragia interna? 

A) É a visível perda de sangue através de um ferimento localizado na 

superfície corporal. 

B) É uma fratura do osso. 

C) É a perda de sangue por um ferimento. 

D) É a consequência de um ferimento profundo com lesão de órgãos 

internos ou rompimento de veias ou artérias. 
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01) Na infração “Estacionar o veículo afastado da guia da calçada 

(meio fio) a mais de um metro”, são computados os seguintes 

pontos: 

A) 7 (sete). 

B) 5 (cinco). 

C) 4 (quatro). 

D) 3 (três). 

 

02) Indique abaixo uma das técnicas que podem ser adotadas para 

conter uma hemorragia externa quando não for possível a presença 

do resgate: 

A) Fazer compressão no ferimento, utilizando gaze ou pano limpo. 

B) Aplicar torniquete. 

C) Fazer compressão utilizando as mãos diretamente no ferimento. 

D) Movimentar a vítima imediatamente. 

 

03) O acidente que envolve apenas um veículo e que não se 

conhecem suas possíveis causas chama-se: 

A) Colisão misteriosa. 

B) Colisão em uma passagem de nível (via férrea). 

C) Colisão com animais. 

D) Atropelamento. 

 

04) Na sinalização horizontal a cor utilizada para a regulação de 

fluxos de sentidos opostos é: 

A) Branca. 

B) Azul. 

C) Amarela. 

D) Preta. 

 

05) Aplicar boas relações humanas no trânsito é também: 

A) Conversar bastante com os passageiros. 

B) Cumprimentar todos que estão na via. 

C) Ceder sempre a sua vez aos outros. 

D) Ser tolerante com os erros dos outros, priorizando sempre o aspecto 

segurança. 

 

06) A legislação de trânsito no Brasil é formada por um conjunto de 

Leis e normas. Como são chamadas as normativas emitidas pelo 

órgão máximo normativo da União? 

A) Leis. 

B) Resoluções. 

C) Decretos. 

D) Informativos. 

 

07) Dirigindo por uma via urbana, a uma distância de cerca de 50 

metros de um cruzamento, você percebe a luz amarela do semáforo. 

Nesta situação você deve: 

A) Aumentar a velocidade do seu veículo. 

B) Manter a atenção, reduzir a marcha do seu veículo e parar. 

C) Reduzir a velocidade do seu veículo e completar a travessia do 

cruzamento. 

D) Buzinar e completar a travessia. 

 

08) A placa A-12 adverte: 

A) Proibido retornar. 

B) Passagem de nível sem barreira. 

C) Interseção em círculo. 

D) Sentido circular obrigatório. 

09) O CONAMA e as agências ambientais dos estados e municípios, 

têm como principais preocupações: 

A) A defesa da saúde e do meio ambiente. 

B) A conservação dos equipamentos de segurança das estradas. 

C) A orientação do fluxo de veículos nas vias urbanas. 

D) A fiscalização da produção de veículos. 

 

10) O condutor que envolver-se em acidente grave poderá ser 

submetido: 

A) ao exame toxicológico. 

B) à frequência obrigatória em curso de reciclagem. 

C) ao exame de direção veicular. 

D) aos exames médicos e psicológicos. 

 

11) É proibido a todo condutor de veículo: 

A) Dar passagem, pela esquerda, quando solicitado. 

B) Parar antes de entrar em via preferencial. 

C) Ouvir rádio enquanto dirige. 

D) Dirigir sem estar devidamente habilitado ou autorizado na forma da 

lei. 

 

12) O condutor que dirige com segurança é aquele que: 

A) Circula em baixa velocidade em qualquer situação. 

B) Ultrapassa outro veículo pela direita. 

C) Circula com velocidade adequada às circunstâncias. 

D) Circula sempre pela faixa da direita. 

 

13) As linhas amarelas contínuas, simples ou duplas, proíbem: 

A) Unicamente as ultrapassagens. 

B) A transposição de faixas. 

C) As ultrapassagens e os deslocamentos laterais (conversões e 

retornos). 

D) Somente os retornos. 

 

14) A suspensão do direito de dirigir e a cassação da CNH 

prescrevem em: 

A) 2 anos. 

B) 3 anos. 

C) 4 anos. 

D) 5 anos. 

 

15) O conjunto que atua nas curvas fazendo com que uma roda gire 

mais ou menos do que a outra, chama-se: 

A) Embreagem. 

B) Árvore de transmissão. 

C) Diferencial. 

D) Caixa de câmbio. 

 

16) O que significa a sigla “JARI”? 

A) Junta Pública de Recursos de Infração. 

B) Junta Administrativa de Recursos de Infrações. 

C) Junta Auxiliar de Recursos de Infração. 

D) Junta Executiva de Recursos de Infração. 

 

17) A placa R-6c regulamenta: 

A) Proibido parar. 

B) Proibido estacionar. 

C) Área de estacionamento. 

D) Proibido parar e estacionar. 

 

 



 

 
1B, 2A, 3A, 4C, 5D, 6B, 7B, 8C, 9A, 10B, 11D, 12C, 13C, 14D, 15C, 16B, 17D, 18D, 19A, 20A, 21A, 22B, 23C, 24D, 25C, 26B, 27A, 28A, 29C, 30A 
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18) Existem certas ações de emergência que podem ser realizadas 

por mais de um socorrista. Nos casos em que a vítima, além de não 

respirar, sofre parada cardíaca que deve ser aplicada massagem 

cardíaca associada à respiração artificial. A ressuscitação 

cardiopulmonar funciona melhor se executada por: 

A) 3 pessoas. 

B) 1 pessoa. 

C) 4 pessoas. 

D) 2 pessoas. 

 

19) Uma das reações defensivas do condutor, ao perceber a 

iminência de uma colisão frontal, é: 

A) Encostar ao máximo para a direita da pista. 

B) Ligar o pisca-alerta. 

C) Deslocar-se para o acostamento da esquerda. 

D) Aumentar a velocidade. 

 

20) Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória: 

A) Usar viseiras ou óculos de proteção. 

B) Não transportar crianças menores de 12 anos. 

C) Manter o farol acesso apenas durante a noite, para não ofuscar os 

demais condutores. 

D) Devem andar sempre na faixa da esquerda. 

 

21) De todos os procedimentos no trânsito, esta é uma manobra a 

ser evitada, quando possível: 

A) Marcha à ré. 

B) Conversão. 

C) Baliza. 

D) Ultrapassagem. 

 

22) A categoria B permite a condução de veículos com peso bruto 

total máximo não superior a 3.500 kg, mas há exceções. Indique a 

alternativa que as contenham: 

A) Caminhão pequeno, de até 4.536 kg, e caminhonete. 

B) Motor-casa de até 6.000 kg de PBT, com no máximo 8 lugares, 

excluído o motorista, e trator de rodas. 

C) Trator de esteiras e caminhão-trator, desde que este não tenha outro 

veículo acoplado. 

D) Caminhonete com dois reboques engatados, com no máximo 3.500 

kg de PBTC, e qualquer veículo oficial. 

 

23) Observar se existem ferimentos na cabeça, tórax, abdômen, 

queimadura, fraturas e se há lesão na coluna. Ao efetuar estes 

procedimentos, o socorrista está realizando uma análise: 

A) Primária. 

B) De risco. 

C) Secundária. 

D) De rotina. 

 

24) O recolhimento do CRLV-e poderá ocorrer: 

A) Quando estiver com adesivos de caráter publicitário afixados no para-

brisa do veículo. 

B) Em todos os casos que ocasionam a remoção do veículo. 

C) Quando estacionar em calçadas e sobre faixas destinadas a 

pedestres. 

D) No caso do veículo alienado, não for transferida sua propriedade em 

30 dias junto ao órgão de trânsito. 

 

 

 

25) O julgamento das penalidades de trânsito se dará através de 

um(a): 

A) Identificação do infrator. 

B) Notificação de autuação. 

C) Processo administrativo. 

D) Auto de infração. 

 

26) É considerado como equipamento de segurança (obrigatório): 

A) Cortina nos vidros traseiros. 

B) Encosto de cabeça. 

C) Alarme. 

D) Direção hidráulica. 

 

27) Direção defensiva leva o condutor a: 

A) Dirigir com educação, segurança e eficiência. 

B) Dirigir indiferentemente quanto aos demais usuários. 

C) Dirigir com atenção dispersiva. 

D) Dirigir com atenção fixa. 

 

28) Respirar a fumaça produzida por caminhões ônibus e 

automóveis, traz prejuízos à saúde humana. Como o Código de 

Trânsito Brasileiro prevê ações que evitem esses danos? 

A) Controlando as emissões de gases e de ruídos. 

B) Determinando o uso de máscaras. 

C) Determinando rodízio nos grandes centros urbanos. 

D) Incentivando o uso de veículos a diesel. 

 

29) Diante da situação ilustrada, de quem é a 

preferência? 

A) Do veículo azul, porque está indo praticamente 

em linha reta. 

B) Do veículo azul, porque o veículo laranja fará uma 

conversão. 

C) Do veículo laranja, pois está à direita do veículo azul. 

D) A regra não trata deste caso. 

 

30) A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo: 

A) Odômetro. 

B) Velocímetro. 

C) Manômetro. 

D) Conta-giros. 
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01) O condutor de veículo que se preocupa em avisar o outro que 

está rodando com o pneu murcho ou com a porta semifechada está: 

A) Cumprindo a legislação de trânsito. 

B) Cometendo uma infração. 

C) Perdendo tempo e perturbando o trânsito. 

D) Agindo com sentimento de solidariedade, cortesia e respeito. 

 

02) A placa A-35 adverte o condutor do veículo da 

existência adiante de: 

A) Maquinário agrícola. 

B) Trecho de via ao longo no qual o condutor poderá 
deparar-se com animais. 

C) Área onde é proibido o trânsito de animais. 

D) Área onde é proibido o trânsito de veículos de tração animal. 

 

03) Complete a frase: 

O condutor deverá, a todo momento, ter __________ de seu veículo, 

dirigindo-o com __________ e cuidados indispensáveis à 

__________ do trânsito. 

A) Domínio; rapidez; agilidade. 

B) Domínio; atenção; segurança. 

C) Zelo; velocidade máxima; rapidez. 

D) Seguro; lentidão; preservação. 

 

04) O infrator será submetido ao curso de reciclagem quando: 

A) For necessário à sua reeducação. 

B) Suspenso o direito de dirigir. 

C) Colocar em risco à segurança do trânsito. 

D) Todas as afirmativas acima. 

 

05) Em um acidente, vítima inconsciente e identificada uma parada 

respiratória e cardíaca, exige-se do socorrista: 

A) Fazer respiração boca-a-boca. 

B) Movimentar a vítima para que a mesma recupere a consciência. 

C) Fazer ressuscitação cardiopulmonar. 

D) Treinamento prático e específico. 

 

06) As placas de advertência destinam-se a: 

A) Identificar as vias.  
B) Advertir os usuários das obrigações ou restrições no uso das vias. 

C) Alertar o usuário da existência e natureza de perigo na via. 

D) Fornecer ao usuário informações úteis ao seu deslocamento. 

 

07) Nos dias chuvosos, não é recomendável: 

A) Trafegar com o pisca-alerta acionado. 

B) Aumentar a distância de segurança para com os veículos que seguem 

à frente. 

C) Acender os faróis. 

D) Sinalizar com maior abundância, suas intenções de manobras. 

 

08) Faz parte das atribuições dos Departamentos Estaduais de 

Trânsito (DETRANs): 

A) Elaborar normas para os municípios. 

B) Organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. 

C) Julgar os recursos interpostos contra decisões das JARIs. 

D) Executar a fiscalização de trânsito. 

 

 

 

09) Ao adequar a velocidade às diferentes condições da via, do 

veículo, meteorológicas e a intensidade do trânsito, o condutor 

deve: 

A) Transitar sempre abaixo da metade da velocidade máxima 

estabelecida. 

B) Verificar se outros veículos trafegam em velocidade segura e imprimir 

maior velocidade no seu. 

C) Redobrar a atenção e aumentar a velocidade. 

D) Decidir em cada situação, qual a velocidade segura, dentro do limite 

estabelecido. 

 

10) As inspeções de emissões de gases melhoram as condições de 

vida porque: 

A) Contribuem para o consumo excessivo de combustível e lubrificante. 

B) Reduzem a emissão de gases poluentes na atmosfera. 

C) Contribuem para a segurança dos veículos. 

D) Diminuem o desgaste do motor. 

 

11) A válvula termostática fica localizada entre o radiador e o motor, 

ajudando a controlar o calor produzido pela queima da mistura ar-

combustível. Esta peça é componente do sistema de: 

A) Ignição. 

B) Arrefecimento. 

C) Elétrico. 

D) Alimentação. 

 

12) O condutor de um veículo, ao deparar-se com outro agindo de 

forma incorreta, deve: 

A) Fazer valer seu direito. 

B) Ceder seu direito para evitar consequências maiores. 

C) Ceder a vez e logo à frente castigar o condutor infrator com uma 

''fechada''. 

D) Deixar que o acidente aconteça para fazê-lo pagar pelo erro. 

 

13) Sobre a preferência, é falso afirmar: 

A) Em um cruzamento não sinalizado, a preferência é de quem está na 

rodovia. 

B) Os veículos que se deslocam sobre trilhos têm preferência sobre os 

demais. 

C) No caso da rotatória, o que estiver circulando por ela terá preferência. 

D) Num cruzamento não sinalizado de avenida com rua, a preferência é 

do veículo que circula na avenida. 

 

14) A ordem do Agente da Autoridade de Trânsito, identificada na 

imagem, significa ordem de: 

A) Retorno para os veículos que estão à 

esquerda. 

B) Parada obrigatória para todos os veículos. 

C) Diminuição da velocidade para todos os 

veículos. 

D) Seguir para todos os veículos. 

 

15) Complete a frase: Ao transitar com a motocicleta sob chuva, 

adote postura defensiva, antecipando-se a situações de risco 

freando bem antes do que seria usual, já que a pista molhada 

aumenta a ________. 

A) Distância de parada. 

B) Distância de seguimento. 

C) Distância de reação. 

D) Todas estão corretas. 

 



 

 
1D, 2B, 3B, 4D, 5C, 6C, 7A, 8D, 9D, 10B, 11B, 12B, 13D, 14D, 15A, 16C, 17A, 18A, 19A, 20B, 21C, 22B, 23D, 24A, 25A, 26C, 27C, 28B, 29D, 30A 
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16) O responsável pela infração relativa ao transporte de carga com 

excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais 

de um embarcador ultrapassar o peso bruto total é o: 

A) Transportador e embarcador. 

B) Proprietário. 

C) Transportador. 

D) Embarcador. 

 

17) A atitude correta para o condutor defensivo evitar acidente com 

pedestre é: 

A) Ceder o direito de passagem ao pedestre. 

B) Buzinar, indicando perigo. 

C) Acender os faróis, quando avistar pedestres na pista. 

D) Respeitar o pedestre, apenas se o mesmo estiver atravessando na 

faixa apropriada. 

 

18) Em um acidente, deve-se evitar atitudes que possam colocar a 

vítima em perigo ocasionando maiores danos. Qual das atitudes 

está incorreta? 

A) Levar a vítima imediatamente ao hospital, sem perder mais tempo. 

B) Verificar sua respiração, pulsação e sangramento. 

C) Sinalizar o local para evitar outros acidentes. 

D) Prestar auxílio e chamar resgate. 

 

19) Como o condutor deve se comportar nas curvas? 

A) Diminuir a velocidade com antecedência, usando o freio e, se 

necessário, reduzir a marcha antes de entrar na curva e de iniciar o 

movimento do volante. 

B) Acelerar bastante ao iniciar o trajeto. 

C) Pisar bruscamente no freio no início da curva. 

D) Fazer sempre movimentos bruscos. 

 

20) É dispositivo de segurança veicular montado no interior das 

portas do veículo, cuja função é proteger a região da bacia dos 

ocupantes: 

A) O encosto da cabeça. 

B) As barras laterais. 

C) A carroceria deformável. 

D) O airbag. 

 

21) O tipo de infração, o local, a data e a hora, a identificação do 

agente, entre outros, faz parte: 

A) Do processo administrativo. 

B) Das medidas administrativas. 

C) Do auto de infração. 

D) Das penalidades. 

 

22) Qual a categoria mínima necessária para conduzir um 

caminhão-trator com um semirreboque apoiado que transporte 40 

passageiros? 

A) "C". 

B) "E". 

C) "D". 

D) "B". 

 

23) São distúrbios provocados aos seres humanos causados pela 

exposição em excesso ao ruído: 

A) Deficiência auditiva. 

B) Irritabilidade e agressividade. 

C) Insônia, agitação e dispersão. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

24) Ser aprovado no exame de direção veicular é a última exigência 

para o candidato obter sua habilitação. Neste exame, uma falta 

média corresponde a quantos pontos negativos? 

A) Dois. 

B) Quatro. 

C) Três. 

D) Um. 

 

25) Quando um condutor está dirigindo à frente de outro veículo e 

o mesmo pede passagem, o comportamento correto do condutor 

da frente será: 

A) Facilitar a passagem pelo lado esquerdo da via. 

B) Somente diminuir a velocidade. 

C) Aumentar a velocidade. 

D) Manter-se na mesma faixa. 

 

26) O defeito mais comum no carburador caracteriza-se por: 

A) Velas queimadas. 

B) Filtro de ar furado. 

C) Entupimento. 

D) Tanque de combustível furado. 

 

27) O transbordo do excesso de carga é uma: 

A) Penalidade. 

B) Infração cuja responsabilidade é do condutor. 

C) Medida administrativa. 

D) Medida educativa. 

 

28) Orientar quanto ao local, a gravidade do caso, o número de 

veículos envolvidos e, se possível, o estado das vítimas é atitude 

que corresponde: 

A) Às ações realizadas por agentes qualificados. 

B) Ao acionamento de recursos. 

C) À primeira opção do socorrista. 

D) À atitude dos auxiliares. 

 

29) O uso do farol de xenônio em desacordo com as normas 

estabelecidas pelo CONTRAN será considerado infração: 

A) Média. 

B) Leve. 

C) Gravíssima. 

D) Grave. 

 

30) A placa R-11 significa: 

A) Proibido trânsito de veículos de tração animal. 

B) Proibido trânsito de carroça. 

C) Proibido trânsito de animais. 

D) Proibido animais de tração. 
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01) A verificação de eventual complementação do nível de água do 

radiador deve ser feita: 

A) Em qualquer hora do dia. 

B) Com motor quente. 

C) Com o motor frio. 

D) No final de sua jornada diária. 

 

02) São tipos de direção defensiva: 

A) Disciplinar e Legal. 

B) Preventiva e Corretiva. 

C) Eficiente e Utilitária. 

D) Segura e Insegura. 

 

03) Ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, sinalizado ou 

não, o condutor deve: 

A) Ter domínio do veículo e parar sempre. 

B) Parar obrigatoriamente. 

C) Ter segurança e acelerar rapidamente. 

D) Ser prudente e reduzir a velocidade. 
 

04) O condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às 

expectativas das pessoas, adotando uma postura adequada, 

sendo: 

A) Agressivo e rápido. 

B) Decidido e agressivo. 

C) Cuidadoso e ligeiro. 

D) Cuidadoso e atento. 

 

05) O uso do pisca-alerta ou a luz baixa e alta de forma intermitente 

incorretamente, é infração: 

A) Leve. 

B) Média. 

C) Grave. 

D) Gravíssima. 

 

06) Qual o valor máximo pago pelo seguro DPVAT em caso de 

reembolso por despesas hospitalares? 

A) R$15.652,00. 

B) Até R$ 2.700,00. 

C) R$ 13.500,00. 

D) 50 salários mínimos. 

 

07) Manter uma distância do veículo da frente é uma: 

A) Condição segura para que o condutor tenha tempo de reagir e acionar 

os freios bruscamente, diante de situação de emergência. 

B) Conduta desnecessária para a segurança no trânsito. 

C) Condição segura para que o condutor tenha tempo de reagir e acionar 

os freios diante de situação de emergência. 

D) Conduta que contraria as normas de direção defensiva. 

 

08) Se um condutor de veículo deparar no trânsito com outro 

condutor agindo de forma incorreta e que venha a prejudicá-lo, 

deve: 

A) Deixar que o acidente aconteça para fazê-lo pagar pelo erro. 

B) Ceder seu direito para evitar consequências maiores. 

C) Fazer valer seu direito. 

D) Ceder a vez e logo à frente, castigar o condutor infrator com uma 

"fechada". 

 

09) Embora cada acidente tenha suas circunstâncias peculiares, 

algumas medidas devem ser tomadas pelo socorrista, dentre elas: 

A) Aliviar a dor, oferecendo analgésico à vítima. 

B) Transportar a vítima em qualquer situação. 

C) Oferecer líquido à vítima. 

D) Assumir a situação de emergência. 

 

10) A placa A-10b adverte sobre: 

A) Entroncamento oblíquo à direita. 

B) Junção de pistas. 

C) Entroncamento oblíquo à esquerda. 

D) Divisão da pista. 

 

11) Assinale a afirmativa correta. Cidadão consciente é, 

geralmente, um condutor responsável? 

A) Não, porque cidadão consciente é antônimo de condutor responsável. 

B) Sim, pois na maioria dos casos, os cidadãos conscientes utilizam-se 

dos seus princípios na ação de dirigir. 

C) Não, porque o cidadão consciente é, geralmente, o maior causador 

de acidentes de trânsito. 

D) Sim, porque o cidadão consciente é aquele que se habilitou no melhor 

centro de formação de condutores. 

 

12) É equipamento obrigatório para as motocicletas, exceto: 

A) Farol dianteiro de cor branca ou amarela. 

B) Espelhos retrovisores. 

C) Para-brisas. 

D) Iluminação da placa traseira. 

 

13) O veículo que transitar com suas dimensões ou de sua carga 

superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela 

sinalização, sem autorização, estará sujeito a: 

A) Remoção do veículo. 

B) Recolhimento do veículo. 

C) Retenção do veículo. 

D) Recolhimento do CRLV. 

 

14) Dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na sinalização 

de vias e veículos denomina-se: 

A) Olho de Gato. 

B) Catadióptrico. 

C) Indicadores luminosos. 

D) Tachão de asfalto. 

 

15) Direção Defensiva leva o condutor a: 

A) Dirigir indiferentemente quanto aos demais usuários. 

B) Dirigir com atenção dispersiva. 

C) Dirigir com educação, segurança e eficiência. 

D) Dirigir com atenção fixa. 

 

16) O distribuidor faz parte do sistema: 

A) Elétrico. 

B) Arrefecimento. 

C) Transmissão. 

D) Direção. 

 

17) Assinale a definição correta de drogas psicoativas: 

A) Substâncias que alteram o sistema neuropsicomotor. 

B) Bebida com alto teor alcoólico. 

C) Substância que provocam sonolência. 

D) Bebidas alcoólicas misturadas. 



 

 
1C, 2B, 3D, 4D, 5B, 6B, 7C, 8B, 9D, 10A, 11B, 12C, 13C, 14B, 15C, 16A, 17A, 18D, 19B, 20B, 21A, 22D, 23B, 24D, 25C, 26A, 27A, 28A, 29D, 30C 
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18) Os Primeiros Socorros envolvem: 

A) O atendimento após a chegada do socorro profissional. 

B) O atendimento inicial e temporário realizado por profissional 

especializado. 

C) As técnicas que somente pessoa treinada pode realizar. 

D) O atendimento inicial e temporário, até a chegada de um socorro 

profissional. 

 

19) Para se candidatar a condutor de veículos de transportes 

escolares, o motorista_________: 

A) deve ser habilitado na categoria “C”, ter mais de 21 anos. 

B) deve ser habilitado na categoria “D” e ter pelo menos 21 anos e não 

ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. 

C) Deve ser habilitado na categoria “C” e ter mais de 21 anos. 

D) Não ter cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. 

 

20) Dirigindo um veículo, o condutor que encontrar crianças, 

pessoas idosas ou deficientes físicas atravessando a via deve: 

A) Diminuir a velocidade, buzinar e seguir em frente. 

B) Parar o veículo e facilitar a travessia. 

C) Diminuir a velocidade, dar um sinal de luz e seguir em frente. 

D) Diminuir a velocidade, desviar e seguir em frente. 

 

21) Onde é permitido parar? 

A) Nos acostamentos. 

B) A menos de 5 metros das esquinas. 

C) Na contramão de direção. 

D) Afastado da guia da calçada, além de 50 cm. 

 

22) Enquanto se aguarda socorro especializado para atender a 

vítima que apresenta queimaduras, o procedimento adequado 

consiste em aplicar: 

A) Algodão embebido em álcool. 

B) Algodão embebido em óleo mineral. 

C) Pomada curativa e anestésica. 

D) Compressas de água fria com pano limpo. 

 

23) Com o acúmulo de água na pista pode ocorrer a aquaplanagem 

se o veículo estiver: 

A) Em velocidade muito reduzida. 

B) Em velocidade alta e pneus carecas. 

C) Com problemas nos freios. 

D) Com folga na direção. 

 

24) Constitui objetivo do Sistema Nacional de Trânsito: 

A) Realizar ações em defesa da vida. 

B) Administração do trânsito. 

C) Policiamento ostensivo de trânsito. 

D) Todas as afirmativas acima estão corretas. 

 

25) Quanto ao uso de luzes em veículo automotor, é correto afirmar 

que: 

A) Durante a noite, em circulação, a luz de placa traseira será acionada, 

se necessário. 

B) É necessário que todos os veículos em via pública, mantenham, 

durante o dia, os faróis acesos. 

C) O condutor utilizará o pisca-alerta em imobilização ou situações de 

emergência. 

D) Nos túneis providos de iluminação pública, não poderá manter 

acessos os faróis do veículo automotor. 

 

26) A placa R-28 regulamenta: 

A) Duplo sentido de circulação. 

B) Mão dupla à frente. 

C) Início de pista dupla. 

D) Mão inglesa. 

 

27) Para o condutor que ultrapassar pela contramão em aclives sem 

visibilidade e faixa contínua, será aplicada a infração __________ e 

penalidade __________. 

A) Gravíssima; multa (5x). 

B) Grave; multa. 

C) Gravíssima; cassação da CNH. 

D) Grave; suspensão do direito de dirigir. 

 

28) As placas indicativas de sentido (direção) e de distância, de 

forma retangular, são apresentadas nas cores: 

A) Verde e azul. 

B) Preta e verde. 

C) Preta e branca. 

D) Branca e azul. 

 

29) Com relação às técnicas de prevenção da colisão quando em 

ultrapassagem, é incorreto: 

A) Estar atento às intenções dos condutores. 

B) Auxiliar o outro condutor, sinalizando claramente as intenções. 

C) Ter cuidados especiais com os pontos cegos dos veículos que 

conduzimos. 

D) Utilizar a faixa à esquerda da pista, sem atingir a contramão direcional 

evitando as tentativas de ultrapassagens perigosas realizadas por 

terceiros. 

 

30) Parar o veículo nas esquinas e a menos de cinco metros do 

bordo do alinhamento da via é infração __________, gerando como 

penalidade __________. 

A) Gravíssima; remoção do veículo. 

B) Média; suspensão do direito de dirigir. 

C) Média; multa. 

D) Grave; advertência por escrito. 
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PROVA GERAL 

01) Onde houver marca longitudinal amarela dupla contínua a 

ultrapassagem é: 

A) Permitida para os dois sentidos. 

B) Proibida para um dos sentidos. 

C) Proibida para os dois sentidos. 

D) Permitida para um dos sentidos. 

 

02) Qual alternativa NÃO corresponde a uma medida administrativa 

prevista no CTB? 

A) Retenção do veículo. 

B) Remoção do veículo. 

C) Recolhimento da CNH. 

D) Cassação da CNH. 

 

03) João deu de presente para seu filho um ciclomotor. Para 

registrá-lo e licenciá-lo, ele deverá obedecer à regulamentação 

estabelecida pela legislação: 

A) Estadual. 

B) Federal. 

C) Do CETRAN. 

D) Municipal. 

 

04) Ao se deparar com a marcação de área de cruzamento com faixa 

exclusiva, na cor amarela, você saberá que haverá um cruzamento 

com: 

A) Faixa exclusiva de bicicletas. 

B) Faixa exclusiva no fluxo. 

C) Faixa elevada para travessia de pedestres. 

D) Faixa exclusiva no contrafluxo. 

 

05) As crianças que devem ser transportadas nos bancos traseiros 

dos veículos automotores são aquelas com idade inferior a: 

A) 10 anos. 

B) 8 anos. 

C) 7 anos. 

D) 9 anos. 

 

06) Assinale a alternativa correta: 

A) A evaporação do combustível ocorre com o veículo parado ou em 

movimento. 

B) O atrito dos pneus com o solo é outra fonte de poluição do ar. 

C) As montadoras vêm equipando os veículos com controle de emissão 

de poluentes. 

D) Todas acima. 

 

07) Diante da placa R-5b, você entende que é proibido: 

A) Realizar retorno à direita. 

B) Entrar no estacionamento. 

C) Realizar retorno à esquerda. 

D) Dar meia volta. 

 

08) Absorve os vapores dos gases emitidos pelo tanque de 

combustível: 

A) Injeção eletrônica. 

B) Cânister. 

C) Canalizador. 

D) Todas as afirmativas acima. 

 

 

09) Quando estiver conduzindo um veículo lembre-se de que você, 

em outras circunstâncias, é passageiro ou pedestre. Assim, deve-

se: 

A) Ultrapassar veículos parados em fila, que estejam aguardando a 

abertura do sinal luminoso. 

B) Ultrapassar outro veículo em pontes e viadutos. 

C) Dar passagem aos pedestres, apenas quando for passar sobre a 

calçada para entrar em algum estacionamento. 

D) Dar passagem aos pedestres que estiverem nas faixas de segurança, 

onde não existir sinal luminoso. 

 

10) Quando o auto de infração será arquivado e seu registro julgado 

insubsistente (sem valor)? 

A) Quando assim entender o agente de trânsito. 

B) Quando o infrator for menor de 18 anos. 

C) Quando a autuação for irregular ou se no prazo de trinta dias não for 

expedida a notificação. 

D) Quando a notificação for devolvida por desatualização de endereço. 

 

11) Assinale a alternativa incorreta: o pedestre, ao iniciar a 

travessia, deverá observar: 

A) A visibilidade. 

B) A distância dos veículos. 

C) A velocidade dos veículos. 

D) As faixas ou passarelas, distantes em até 100 metros. 

 

12) Não são técnicas adequadas para a realização de uma 

ultrapassagem segura: 

A) Ultrapassar pelo acostamento quando o trânsito estiver muito lento. 

B) Manter distância de segurança, antes de iniciar a manobra. 

C) Planejar o espaço necessário para a manobra completa. 

D) Realizar sinalização e redobrar a atenção. 

 

13) Em um acidente de trânsito, deverá receber os primeiros 

socorros, primeiramente, a vítima que estiver: 

A) Gritando com muita dor. 

B) Com muitas fraturas. 

C) Presa às ferragens. 

D) Respirando com dificuldade. 

 

14) Qual é a concentração de álcool no SANGUE, comprovado por 

exames, que é considerado crime de trânsito? 

A) 5 dc/L de sangue. 

B) 6 dc/L de sangue. 

C) 2 dc/L de sangue. 

D) 0,34 ml/L de ar. 

 

15) Quando o condutor circular com o veículo danificando a via, 

suas instalações e equipamentos, será punido com: 

A) Advertência por escrito e remoção do veículo. 

B) Multa e retenção do veículo. 

C) Apreensão do veículo e recolhimento do CRLV. 

D) Multa e remoção do veículo. 

 

16) Quando o condutor estacionar o veículo junto aos pontos de 

embarque e desembarque de coletivo devidamente sinalizado, será 

punido com: 

A) Remoção do veículo e multa. 

B) Retenção da CNH e do veículo. 

C) Apreensão da CNH e Multa. 

D) Retenção do veículo e multa. 



 

 
1C, 2D, 3B, 4D, 5A, 6D, 7A, 8B, 9D, 10C, 11D, 12A, 13D, 14B, 15B, 16A, 17B, 18C, 19C, 20C, 21D, 22B, 23B, 24D, 25A, 26A, 27B, 28A, 29C, 30D 
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17) Considere as seguintes afirmações sobre as normas de 

conduta no trânsito: 

I. A conduta dos usuários de vias terrestres é regida por um 

conjunto de leis, decretos, resoluções e portarias das autoridades 

de trânsito. 

II. O código de trânsito Brasileiro não prevê responsabilidade civil 

e criminal por ações incorretas realizadas no trânsito. 

III. A legislação de trânsito encontra fundamento na Constituição 

Federal, que é Lei máxima no país. 

É correto o que se afirma apenas em: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) I. 

D) III. 

 

18) O condutor, ao assumir o volante do veículo automotor, deve: 

A) Adotar atitudes agressivas. 

B) Agir corretamente, somente quando lhe for conveniente. 

C) Respeitar as leis de trânsito. 

D) Descarregar suas frustrações e angústias. 

 

19) Em um acidente de trânsito em que haja fios de rede elétrica 

sobre o veículo, você deve: 

A) Instruir os ocupantes para que saiam do veículo. 

B) Tentar remover os fios com pedaço de pau. 

C) Instruir os ocupantes para que permaneçam dentro do veículo e 

chamar o resgate. 

D) Retirar os ocupantes do veículo imediatamente. 

 

20) O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transporte) é o responsável por planejar, projetar, regulamentar e 

operar o trânsito nas: 

A) Rodovias e Estradas municipais. 

B) Vias dentro do município. 

C) Rodovias e Estradas federais. 

D) Rodovias e Estradas estaduais. 

 

21) Assinale a alternativa incorreta: 

A) O ato de dirigir é sempre dinâmico, onde as situações modificam-se 

constantemente. 

B) Automatismo são gestos e ações efetuados pelo condutor de forma 

inconsciente. 

C) Automatismos são reflexos adquiridos na prática da direção veicular. 

D) A força centrípeta tende a jogar o veículo para fora da curva. 

 

22) Equipamento obrigatório que oferece ao condutor segurança ao 

efetuar manobras: 

A) Faróis principais dianteiros. 

B) Luz de ré. 

C) Luzes de posição dianteiras. 

D) Lanternas de posição traseiras. 

 

23) Todo cidadão tem o direito de: 

A) Fiscalizar o trânsito no bairro em que mora. 

B) Solicitar aos órgãos e entidades do SNT sinalização, fiscalização, 

implantação de equipamentos de segurança. 

C) Instalar obstáculos na rua em que mora. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

24) Indique o nome correto da placa A-28: 

A) Pista com óleo. 

B) Pista sinuosa. 

C) Pista deslizante. 

D) Pista escorregadia. 

 

25) Assinale a alternativa incorreta. Dirigir na defensiva é: 

A) Dirigir impondo seus direitos. 

B) Dirigir atento às ações imprevisíveis dos demais usuários. 

C) Dirigir educado e seguro. 

D) Dirigir respeitando a legislação. 

 

26) Qual sinal vital não varia conforme a idade? 

A) Temperatura. 

B) Batimentos cardíacos. 

C) Pressão arterial. 

D) Respiração. 

 

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

via, todo condutor deverá: 

A) Somente ligar a seta e converter. 

B) Sinalizar, certificar-se de que pode realizar a manobra sem perigo 

para os demais usuários da via e converter. 

C) Dar um toque breve na buzina e converter. 

D) Diminuir a velocidade, buzinar e converter. 

 

28) Assinale a alternativa incorreta. O que é Direção Defensiva? 

A) Fazer valer seu direito, exigindo-o. 

B) Realizar uma viagem, sem infrações de trânsito. 

C) Realizar uma viagem sem faltar com a cortesia devida no trânsito. 

D) É uma maneira de encarar a tarefa de dirigir para reduzir a 

possibilidade de ser envolvido em acidentes. 

 

29) O extintor de incêndio é equipamento obrigatório: 

A) Para os veículos automotores, exceto motocicletas. 

B) Somente por ocasião do licenciamento do veículo. 

C) Caminhão, caminhão-trator, micro-ônibus, veículos destinados a 

transporte de produtos inflamáveis e de coletivo de passageiros. 

D) Apenas para veículos novos. 

 

30) É correto afirmar que o condutor defensivo geralmente é: 

A) Um motorista profissional. 

B) Um motorista corretivo. 

C) Um especialista em trânsito. 

D) Um bom cidadão. 
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PROVA GERAL 

01) Para conduzir um caminhão de 8.000 kg com um reboque de 

5.000 kg engatado atrás é necessário estar habilitado, no mínimo, 

na categoria: 

A) "C". 

B) "D". 

C) "B". 

D) "E". 

 

02) A atitude prudente para se livrar de veículos “colados” na 

retaguarda é: 

A) Desviar para a esquerda, alertando o outro condutor. 

B) Aumentar a velocidade em relação ao outro veículo. 

C) Acender o pisca alerta, fazendo sinal de braço para o outro condutor. 

D) Encostar para a direita da pista, reduzindo a velocidade se 

necessário, dando passagem para o veículo. 

 

03) Em relação às condições adotadas durante o dia, a distância 

para sinalizar o local de um acidente à noite ou sob chuva deverá 

ser: 

A) Corresponde a mais 10 passos. 

B) A mesma. 

C) Dobrada e com a utilização de dispositivos luminosos. 

D) Com chuva contamos no máximo 40 passos. 

 

04) Veículo automotor cuja carroçaria seja fechada e destinada a 

alojamento, escritório, comércio ou finalidades análogas: 

A) Carrocinha. 

B) Reboque. 

C) Motor-casa. 

D) Trailer. 

 

05) O condutor que estiver circulando pela faixa da esquerda, ao 

perceber que outro veículo que o segue tem o propósito de 

ultrapassá-lo, deverá: 

A) Deslocar-se para a faixa da direita, acelerando a marcha. 

B) Não deixar ultrapassar. 

C) Deslocar para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. 

D) Nenhuma das respostas está correta. 

 

06) Em caso de hemorragia, o uso de uma compressa limpa serve 

para: 

A) Estancar hemorragia interna. 

B) Estancar hemorragia externa. 

C) Manter a temperatura normal do corpo. 

D) Imobilizar a fratura. 

 

07) “Enxergando” o perigo com antecedência, você estará: 

A) Prevendo a falta de responsabilidade dos pedestres. 

B) Prevendo a falta de responsabilidade dos outros motoristas. 

C) Trafegando com margens de segurança. 

D) Todas a afirmativas estão corretas. 

 

08) Diante da placa SAU-12 você entende que existe: 

A) Um aeroporto nas proximidades. 

B) Um restaurante. 

C) Uma loja de conveniência próxima à via. 

D) Uma passagem protegida, elevada ou 

subterrânea, para a travessia da via por pedestres. 

 

09) “Horário de pico” é aquele com tráfego: 

A) Disperso e com alta velocidade. 

B) Denso e com baixa velocidade. 

C) Desenvolvido ao final da madrugada e início do dia. 

D) Menor em relação a movimentação de pedestres e veículos. 

 

10) Os pneus deverão ter sulcos de no mínimo: 

A) 1,06 milímetros de profundidade. 

B) 1,6 milímetros de profundidade. 

C) 0,5 milímetros de profundidade. 

D) 1,0 milímetros de profundidade. 

 

11) Quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo 

nas curvas ou sobre faixas de pedestres, será punido com: 

A) Multa. 

B) Retenção do veículo e multa. 

C) Multa e suspensão do direito de dirigir. 

D) Apreensão do veículo e multa. 

 

12) Quando o condutor estacionar o veículo nos viadutos, pontes e 

túneis será punido com: 

A) Retenção do veículo. 

B) Remoção do veículo e multa. 

C) Multa, apenas. 

D) Recolhimento do CRV e multa. 

 

13) Dirigindo um veículo na via pública urbana, o condutor que 

tenha o propósito de entrar à esquerda deverá: 

A) Sinalizar e deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à 

esquerda da sua mão de direção. 

B) Sinalizar e aguardar no acostamento a oportunidade de realizar a 

manobra com segurança. 

C) Sinalizar e deslocar com antecedência o veículo para a esquerda ou 

mais à direita da sua mão de direção. 

D) Sinalizar, observar e deslocar sempre com antecedência para a 

direita considerando sua mão de direção. 

 

14) Assinale a alternativa incorreta: 

A) O ozônio funciona como um filtro solar, protegendo a vida. 

B) O ozônio é um gás que reage com os gases oriundos dos "sprays". 

C) A destruição da camada de ozônio pode provocar câncer de pele, 

através da exposição. 

D) O ozônio é um gás sem utilidade para o meio ambiente. 

 

15) Em um acidente a vítima está dentro do veículo que tem fumaça 

em seu interior. Nesta situação, o que fazer após chegar à 

conclusão de que não há risco pessoal? 

A) Retirar a pessoa de dentro do carro, após imobilizá-la da melhor forma 

possível. 

B) Deixar a vítima sentada dentro do veículo e oferecer muito leite a ela, 

aguardando a dissipação da fumaça. 

C) Afastar-se rapidamente chamando o resgate. 

D) Jogar água no veículo e até na vítima para resfriar o local. 

 

16) É um circuito que tem como função provocar uma faísca na 

câmara de combustão: 

A) Ignição. 

B) Arrefecimento. 

C) Alimentação. 

D) Injeção. 
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17) O controle de emissão de gases e de ruídos previsto no CTB é: 

A) Uma medida opcional. 

B) Obrigatório a todo veículo automotor. 

C) Uma medida não necessária. 

D) Necessário para caminhões e ônibus, apenas. 

 

18) Quando o condutor usar a buzina sucessivamente, a qualquer 

pretexto, estará sujeito à infração e à penalidade: 

A) Gravíssima e multa. 

B) Média e multa. 

C) Grave e multa. 

D) Leve e multa. 

 

19) Assinale a alternativa correta: 

A) A aquaplanagem é a flutuação de veículos em rios e lagos. 

B) Frenagem é o mesmo que travamento das rodas. 

C) Dirigir na defensiva é dirigir com rapidez. 

D) Ergonomia é a ciência que estuda a relação entre o homem e a 

máquina. 

 

20) Os veículos destinados a socorro como polícia e ambulância 

têm: 

A) Dever de passagem. 

B) Preferência de passagem. 

C) Prioridade de passagem. 

D) Nenhuma das alternativas. 

 

21) A placa A-42c adverte o condutor sobre: 

A) Trânsito interrompido. 

B) Pista dividida. 

C) Túnel. 

D) Canteiro central. 

 

22) Assinale a alternativa incorreta relacionada ao comportamento 

do condutor preventivo: 

A) Procura a melhor posição no banco para alcançar todos comandos. 

B) Regula retrovisores para ter maior visibilidade. 

C) Nas manobras, move a cabeça lateralmente para ter maior 

visibilidade possível. 

D) Ele não se preocupa com o ponto cego do retrovisor. 

 

23) Quando um condutor cometer, simultaneamente, duas ou mais 

infrações: 

A) Será aplicada apenas a multa sobre a infração mais grave. 

B) Será aplicada apenas uma multa com o valor dobrado. 

C) Será aplicada apenas uma multa pela infração mais leve. 

D) Serão aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades. 

 

24) As placas indicativas de serviços auxiliares tornam-se mais 

necessárias nas vias: 

A) Rurais, onde os serviços forem escassos. 

B) Urbanas, devido ao excesso destes serviços. 

C) Rurais e urbanas, obrigatoriamente, sem distinção. 

D) De trânsito rápido, onde não houver acessos especiais. 

 

25) Substâncias infectantes são aquelas que: 

A) Contém micro-organismos infecciosos. 

B) Alteram sua propriedade com o calor. 

C) Contém corrosivos. 

D) Liberam gás carbônico. 

 

26) Uma vez preenchidos os requisitos para integração do 

município ao Sistema Nacional de Trânsito, ele assume a 

responsabilidade pelo planejamento, o projeto, a operação e a 

fiscalização, não apenas no perímetro urbano, mas também nas 

estradas municipais. Caso não esteja integrado ao SNT, o 

município não poderá: 

A) Permitir que os veículos transitem em suas vias. 

B) Conceder licenças para construção em lotes lindeiros ao longo da via. 

C) Pavimentar as vias da cidade. 

D) Desempenhar tarefas de sinalização, fiscalização, aplicação de 

penalidades e educação de trânsito. 

 

27) Diante da placa R-19, você entende que: 

A) Deverá trafegar a, no mínimo, na velocidade 

estabelecida. 

B) Deverá manter, obrigatoriamente, a velocidade 

estabelecida. 

C) Deverá regular sua velocidade de acordo com as situações do 

momento, não ultrapassando o limite. 

D) Deverá reduzir para a velocidade estabelecida sempre que encontrar 

fiscalização. 

 

28) Assinale a alternativa incorreta: 

A) Aderência é a capacidade de atrito do pneu com o solo. 

B) Derrapagem é o deslocamento do veículo de sua trajetória. 

C) Força centrípeta é aquela que puxa o veículo para dentro da curva. 

D) Transferência de massa é a movimentação do corpo dentro do 

veículo. 

 

29) Airbag é um equipamento obrigatório para prevenir: 

A) Superaquecimento do motor. 

B) Problemas de postura. 

C) Ferimentos graves em casos de colisão. 

D) Falhas eletrônicas. 

 

30) Quando, a qualquer tempo, se for constatado que o condutor 

está colocando em risco a segurança do trânsito, este será 

submetido à: 

A) Curso de direção defensiva. 

B) Exame de aptidão física e mental. 

C) Curso de reciclagem. 

D) Avaliação psicológica. 
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01) A identificação interna dos veículos é feita por: 

A) Por caracteres gravados no chassi ou monobloco. 

B) Pela documentação portada pelo condutor. 

C) Pelo manual do proprietário, correspondente ao modelo do veículo. 

D) Não há identificação interna. Somente externa, feita pelas placas. 

 

02) A placa A-24 adverte que, à frente, o trecho sinalizado: 

A) Possui muitos pedestres. 

B) Encontra-se em obras de execução ou recuperação 
no leito da via. 

C) Encontra-se uma loja de materiais de construção. 

D) Encontra-se limpa, devendo o condutor do veículo 
manter velocidade constante. 

 

03) Quando o motorista estacionar junto ou sobre hidrantes de 

incêndio, registro de água ou tampas de poços de visita de galerias 

subterrâneas, desde que devidamente identificados, será punido 

com: 

A) Multa. 

B) Retenção do veículo e multa. 

C) Remoção do veículo e multa. 

D) Apreensão da CNH. 

 

04) A forma de sinalização existente que prevalece sobre as regras 

de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito são 

os gestos: 

A) Dos condutores de veículos. 

B) Dos pedestres para executar a travessia da via. 

C) Dos sinais luminosos. 

D) Dos agentes de trânsito. 

 

05) A cabeça do motociclista, mesmo quando o corpo for inclinado, 

deverá permanecer sempre na posição: 

A) Vertical. 

B) Não exige posição correta. 

C) Horizontal. 

D) Contrária à inclinação do corpo. 

 

06) Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, 

quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, e os ciclos 

motorizados, deverão utilizar-se de farol de: 

A) Luz baixa somente durante o dia. 

B) Luz baixa durante o dia e a noite. 

C) Luz alta durante o dia e a noite. 

D) Luz baixa durante o dia e luz alta durante a noite. 

 

07) A colisão frontal é considerada a mais perigosa nos 

ensinamentos de direção defensiva porque: 

A) Os carros envolvidos, se de grande porte, não protegem os 

ocupantes. 

B) Em baixas velocidades, os danos materiais são muito altos. 

C) Só acontecem em rodovias federais. 

D) As velocidades se somam e o risco de morte aumenta. 

 

08) A placa TIT-04 indica: 

A) Artesanato. 

B) Zoológico. 

C) Área de descanso. 

D) Gruta. 

09) A cegueira momentânea causada pelo excesso de luz provoca: 

A) Ofuscamento. 

B) Catarata. 

C) Penumbra. 

D) Nevoeiro. 

 

10) Fazem parte dos equipamentos de segurança obrigatórios no 

veículo: 

A) Cinto de segurança, válvula de expansão e triângulo. 

B) Triângulo, macaco e tapete. 

C) Macaco, ar condicionado e pneu reserva. 

D) Airbags, cintos de segurança e encosto de cabeça. 

 

11) São penalidades aplicadas aos veículos: 

A) Retenção do veículo. 

B) Remoção do veículo. 

C) Recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual. 

D) Todas afirmativas estão erradas. 

 

12) Como é chamado o exame complementar exigido quando da 

renovação ou mudança para as categorias “C”, “D” ou “E”? 

A) Toxicológico. 

B) Perícia. 

C) Antidoping. 

D) Teste de alcoolemia. 

 

13) Em uma estrada, um automóvel circula a 80 km/h, um caminhão 

circula a 60 km/h e uma motocicleta circula a 70 km/h. A velocidade 

máxima permitida para essa via está sendo desrespeitada: 

A) Por todos os veículos. 

B) Somente pelo automóvel. 

C) Pelo automóvel e pela motocicleta. 

D) Somente pela motocicleta. 

 

14) Um veículo para transportar substâncias tóxicas precisa, dentre 

outros, de: 

A) Contar com a presença de dois condutores, alternadamente. 

B) Possuir certificado de Capacitação do INMETRO. 

C) Ser equipado com extintor de oxigênio puro. 

D) Tanque com refrigeração. 

 

15) Assinale a alternativa correta: 

A) Amperímetro: indica o nível da água no radiador. 

B) Odômetro: indica o nível de combustível. 

C) Tacógrafo: registra a pressão dos pneus. 

D) Manômetro: indica a pressão do óleo do motor. 

 

16) Em que posição o extintor de incêndio deve ser usado? 

A) Deitado. 

B) Na posição vertical. 

C) Na posição horizontal. 

D) De cabeça para baixo. 

 

17) Se o proprietário não identificar o condutor que dirigia o veículo 

autuado no prazo de trinta dias do recebimento da notificação, 

quem será o responsável pela infração? 

A) O proprietário do veículo. 

B) Qualquer pessoa não habilitada que assumir a responsabilidade pela 

infração. 

C) Os pais do proprietário do veículo. 

D) O proprietário do veículo e o condutor. 
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18) Em qual situação devemos retirar uma vítima do veículo, antes 

da chegada do socorro profissional? 

A) Em qualquer situação. 

B) Quando for conveniente. 

C) Quando houver perigo imediato de incêndio ou outros riscos 

evidentes. 

D) Para liberar a pista. 

 

19) Assinale a alternativa correta. Frenagem de emergência é: 

A) Travamento das rodas. 

B) Arrastamento dos pneus, sem deixar marcas no solo. 

C) Redução moderada da velocidade do veículo. 

D) Redução imediata da velocidade do veículo no menor tempo possível. 

 

20) A energia mecânica necessária para movimentar um veículo é 

gerada pelo: 

A) Motor. 

B) Sistema de transmissão. 

C) Motor de arranque. 

D) Bateria. 

 

21) As margens de segurança se alteram dependendo das: 

A) Condições da via. 

B) Ações do condutor. 

C) Condições em que os veículos se encontram. 

D) Todas as afirmativas acima estão corretas. 

 

22) Se você ultrapassar outro veículo pelo acostamento, 

cruzamentos ou passagem de nível, você será autuado por infração 

________ e pagará uma multa no valor de ________: 

A) Leve; R$ 88,38. 

B) Grave; R$ 195,23. 

C) Gravíssima; R$ 1.467,35. 

D) Média; R$ 293,47. 

 

23) Às imprudências cometidas pelo condutor chamamos de ato: 

A) Consciente. 

B) Correto. 

C) Seguro. 

D) Inseguro. 

 

24) Em caso de primeiros socorros, o colar cervical serve para: 

A) Liberar o movimento cervical. 

B) Limitar os movimentos das pernas. 

C) Imobilizar a coluna cervical. 

D) Estancar hemorragia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25) Se nos últimos 12 meses o condutor atingir 20 pontos em seu 

prontuário, tendo duas ou mais infrações gravíssimas, será 

aplicada: 

A) a suspensão do direito de dirigir, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e, 

no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) 

meses a 2 (dois) anos. 

B) a suspensão do direito dirigir, de 2 (dois) a 8 (oito) meses, exceto para 

as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e, no caso de 

reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) a 18 (dezoito) 

meses. 

C) a suspensão do direito dirigir, sempre por 12 meses e, no caso de 

reincidência no período de 12 (doze) meses, por 2 (dois) anos. 

D) a suspensão do direito de dirigir será aplicada por 24 meses. Após 

esse prazo o condutor poderá se candidatar à reabilitação. 

 

26) Não jogue pontas de cigarro nas estradas. Elas podem 

provocar: 

A) Derrapagem. 

B) Incêndios florestais. 

C) Contaminação das águas. 

D) Explosão em contato com o asfalto. 

 

27) A placa R-15 regulamenta: 

A) Carga máxima permitida. 

B) Altura máxima permitida. 

C) Altura limitada. 

D) Largura máxima permitida. 

 

28) Será considerado aprovado no exame teórico-técnico para 

obtenção da PPD, o candidato que obtiver o aproveitamento 

mínimo de: 

A) 50% de acertos. 

B) 60% de acertos. 

C) 70% de acertos. 

D) 80% de acertos. 

 

29) Os ruídos emitidos pelo funcionamento do motor de um veículo 

são controlados pelo: 

A) Carburador. 

B) Radiador. 

C) Catalisador. 

D) Silenciador. 

 

30) Realizando uma mudança de faixa, você como condutor, dirá 

que a preferência é: 

A) Dos veículos que estão circulando na faixa em que você vai entrar. 

B) Do seu veículo, porque você está fazendo a mudança de faixa e 

sinalizou comunicando a sua intenção. 

C) Dos veículos que estiverem transportando passageiros. 

D) Dos veículos que vierem da direita. 
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01) Quando o veículo estiver estacionado na calçada ou sobre as 

faixas destinadas a pedestres, o condutor será punido com: 

A) Multa, apenas. 

B) Recolhimento da CNH e multa. 

C) Remoção do veículo e multa. 

D) Apreensão da CNH e multa. 

 

02) A placa A-11a adverte: 

A) Junções sucessivas contrárias, primeira à direita. 

B) Vias alternadas. 

C) Vias laterais sucessivas. 

D) Junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. 

 

03) As cores das placas identificam a categoria do veículo. Uma van 

que é utilizada para realizar Transporte Escolar deverá ter a placa 

da seguinte forma: 

A) Cinza com caracteres pretos (caracteres pretos, no padrão Mercosul). 

B) Vermelha com caracteres brancos (caracteres vermelhos, no padrão 

Mercosul). 

C) Branca com caracteres vermelhos (caracteres vermelhos, no padrão 

Mercosul). 

D) Branca com caracteres pretos (caracteres azuis, no padrão Mercosul). 

 

04) A temperatura é uma das condições básicas para a existência 

da vida, ao qual é garantida também pela presença do carbono na 

atmosfera. Em nosso planeta, a temperatura gira em torno de 16 

graus. O excesso de gás carbônico aprisiona mais radiações 

infravermelhas produzindo: 

A) A chuva ácida. 

B) Material particulado. 

C) O efeito estufa. 

D) Todas estão corretas. 

 

05) Em caso de acidente: 

A) É obrigação de todos sempre prestar auxílio à vítima, mesmo que não 

saiba fazer. 

B) É obrigação de todos prestarem auxílio, desde que não haja risco 

pessoal. 

C) É obrigação de todos prestarem auxílio, mesmo com risco pessoal. 

D) Não existe obrigação legal em socorrer. 

 

06) A desaceleração brusca e o uso incorreto dos freios podem 

provocar o desgarramento da parte traseira do veículo. Este tipo de 

reação é chamada de comportamento: 

A) Sub-esterçante. 

B) Inseguro. 

C) Sobre-esterçante. 

D) Inadequado. 

 

07) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível é 

infração ____________ gerando como medida administrativa a 

____________. 

A) Média; remoção do veículo. 

B) Grave; remoção do veículo. 

C) Gravíssima; recolhimento do documento e da habilitação. 

D) Grave; retenção do veículo. 

 

08) A placa R-7 regulamenta a todos os condutores, que neste 

trecho da via é: 

A) Proibido o trânsito de veículos automotores. 

B) Proibido ultrapassar pela direita. 

C) Mão única. 

D) Proibido ultrapassar. 

 

09) A distância percorrida pelo veículo, logo após o condutor 

perceber efetivamente o perigo e acionar os freios, é denominada: 

A) Distância de reação. 

B) Distância de parada. 

C) Distância de frenagem. 

D) Distância de percepção. 

 

10) Em um acidente com vítimas, quando possível, devemos 

manter o tráfego fluindo por vários motivos. Para a vítima, o motivo 

mais importante é: 

A) Não atrapalhar os usuários da via. 

B) Não congestionar a via. 

C) Não atrasar os compromissos dos motoristas. 

D) Possibilitar a chegada mais rápida de uma equipe de socorro. 

 

11) Sobre aplicação das penalidades, verifique qual das 

alternativas abaixo é incorreta: 

A) Serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo ao 

embarcador e/ou ao transportador. 

B) Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário terá 30 

dias, de prazo para apresentá-lo. 

C) Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário terá 15 

dias de prazo para apresentá-lo. 

D) A penalidade de multa poderá ser transformada em advertência por 

escrito. 

 

12) A finalidade da direção defensiva é a condução: 

A) De forma educada e segura. 

B) Em alta velocidade. 

C) De automatismos incorretos. 

D) Sem interferência do autocontrole. 

 

13) Indica problemas na queima de combustível: 

A) Queima incompleta do óleo do motor. 

B) Emissão de fumaça pelo escapamento. 

C) Gases e partículas na atmosfera. 

D) Regulagem eletrônica do veículo. 

 

14) Aponte a hipótese de ocorrência de travamento de rodas: 

A) Quando o atrito do sistema de freios com as rodas é menor que o 

atrito dos pneus com o solo. 

B) Quando um veículo em desaceleração tende a 'sair de traseira' em 

uma curva. 

C) Quando o atrito do sistema de freios com as rodas é maior que o atrito 

dos pneus com o solo. 

D) Quando o atrito do sistema de freios com as rodas é igual ao atrito 

dos pneus com o solo. 

 

15) Indica que o veículo está produzindo níveis de poluição acima 

do permitido: 

A) Escapamento com fuligem. 

B) Cheiro de combustível no motor. 

C) Consumo excessivo de combustível. 

D) Todas acima. 
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16) A imobilização de veículos por tempo superior ao necessário 

para embarque ou desembarque de passageiros denomina-se: 

A) Transposição de faixas. 

B) Estacionamento. 

C) Parada. 

D) Ultrapassagem. 

 

17) Atualmente são adotados no Brasil três tipos de cinto de 

segurança. Qual deles oferece maior proteção? 

A) O transversal. 

B) O abdominal. 

C) O de três pontos. 

D) Todos os cintos oferecem proteção com a mesma intensidade. 

 

18) Terá removido o veículo, o condutor que: 

A) Conduzir o veículo com velocidade compatível com a via. 

B) Estacionar na esquina, a menos de 5 metros do alinhamento da via 

transversal. 

C) Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória. 

D) Transportar crianças menores de 10 anos no banco da frente. 

 

19) A linha branca simples contínua indica: 

A) Mão dupla e proíbe a ultrapassagem. 

B) Mão dupla, mas permite mudar de faixa. 

C) Indica mão única e a permissão para transposição de faixa. 

D) Indica mão única e proíbe mudar de faixa. 

 

20) São veículos sem prioridade de passagem: 

A) Os prestadores de serviço de utilidade pública. 

B) Os destinados a socorro de salvamento. 

C) Os precedidos por batedores. 

D) Os de operação de trânsito. 

 

21) Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, os candidatos 

poderão habilitar-se nas categorias de: 

A) "A" e "B", somente. 

B) "A" a "D". 

C) "A" a "E". 

D) "B" a "E". 

 

22) Para ajudar a manter as vias de trânsito limpas e em condições 

de uso devemos: 

A) Aumentar o número de lixeiras públicas. 

B) Distribuir saco de lixo para todos os motoristas. 

C) Organizar um mutirão para consertar a via. 

D) Não jogar lixo ou qualquer objeto pela janela do veículo. 

 

23) Identifique o significado do gesto do condutor expresso no 

desenho: 

A) Dobrar à direita. 

B) Motoristas apostos. 

C) Dobrar à esquerda. 

D) Parar. 

 

24) Após aguardar a abertura do semáforo em um cruzamento, você 

faz a conversão à direita e encontra um pedestre efetuando a 

travessia da via. Nessa situação você: 

A) Aguarda o pedestre concluir a travessia. 

B) Buzina para apressar o pedestre. 

C) Pisca os faróis para alertar o pedestre que você vai passar. 

D) Freia bruscamente para dar um susto no pedestre. 

25) A estabilidade do veículo também está condicionada aos pneus. 

O condutor deve conferir regularmente: 

A) A calibragem dos pneus. 

B) O desgaste dos pneus. 

C) A existência de possíveis deformações na carcaça. 

D) Todas acima estão corretas. 

 

26) É dever de todo condutor de veículo: 

A) Nas vias urbanas, deslocar com antecedência o veículo para a direita 

da via quando for entrar para esquerda. 

B) Circular com o veículo somente pela faixa da direita. 

C) Portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os 

documentos exigidos por lei. 

D) Ultrapassar outro veículo em movimento somente pela direita. 

 

27) Transbordo em excesso de carga é uma medida administrativa 

que ocorre quando a carga: 

A) Está sendo transportada juntamente com passageiros. 

B) Excede no peso ou na capacidade de tração. 

C) Está sendo transportada sem a cobertura necessária. 

D) Está acarretando risco de acidente. 

 

28) Aquaplanagem é: 

A) Perda da aderência dos pneus devido a uma camada fina de água no 

solo. 

B) Derrapagem do veículo em pista seca. 

C) Perda da aderência dos pneus em qualquer tipo de situação. 

D) Perda de estabilidade do veículo. 

 

29) Sobre a PID (Permissão Internacional para Dirigir), vinculada à 

habilitação brasileira, é incorreto afirmar: 

A) É necessária para dirigir em um dos mais de 100 países, signatários 

da Convenção de Viena de 1968. 

B) Válida por até 3 anos, ou até a validade da PPD ou CNH. 

C) Pode ser requerida durante a Permissão Para Dirigir. 

D) Deve ser requerida no país de destino. 

 

30) Em caso de ferimentos nos olhos, não se deve: 

A) Lavar o olho com água limpa. 

B) Retirar corpos estranhos encravados. 

C) Cobrir o olho ferido com gaze ou pano limpo. 

D) Pedir que a vítima feche o outro olho. 
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01) O que adverte a placa A-39? 

A) Cruz de Santo André. 

B) Passagem de nível sem barreira. 

C) Passagem de nível com barreira. 

D) Pista dividida. 

 

02) A maioria dos acidentes está associada à condição adversa do 

condutor. A grande maioria deles é causada por: 

A) Falhas mecânicas. 

B) Deficiência da via. 

C) Falta de sinalização. 

D) Falhas humanas. 

 

03) A sinalização semafórica de advertência, assinala ao condutor 

que: 

A) Tenha a atenção redobrada. 

B) Aumente a velocidade. 

C) Siga em frente. 

D) Pare. 

 

04) Transitar em qualquer tipo em velocidade superior à máxima em 

até vinte por cento é infração __________, gerando como 

penalidade __________: 

A) Grave; multa (cinco vezes) e apreensão do veículo. 

B) Grave; multa e cassação da CNH. 

C) Média; multa. 

D) Gravíssima; multa (três vezes). 

 

05) Em determinada situação, que era necessário contar 60 passos 

longos para sinalizar o local de um acidente e na contagem de 30 

passos longos a pessoa que estava sinalizando encontrou uma 

curva, ela deve: 

A) Parar a contagem, caminhar até o fim da curva e recomeçar a 

contagem a partir do zero. 

B) Continuar a contagem normalmente. 

C) Aumentar mais 10 passos na contagem. 

D) Parar de contar e, após a curva, recomeçar de onde parou até contar 

os 60 passos. 

 

06) A principal causa da colisão frontal em vias retas é: 

A) Retorno à esquerda. 

B) Ultrapassagem incorreta. 

C) Conversão à direita. 

D) Ausência de sinalização. 

 

07) A finalidade da sangria no sistema de freios é: 

A) Aumentar a pressão do pedal de freio. 

B) Melhorar a sua lubrificação. 

C) Manter a altura do pedal constante. 

D) Eliminar bolhas de ar do sistema de freios. 

 

08) Um condutor está dirigindo o veículo e realizando uma cobrança 

de tarifa ao mesmo tempo. Com isso, ele está cometendo uma 

infração: 

A) Média. 

B) Leve. 

C) Grave. 

D) Gravíssima. 

 

09) O condutor que estiver habilitado na categoria “E” não poderá 

conduzir: 

A) Automóveis. 

B) Motocicletas. 

C) Veículo motorizado com mais de 3.500 de PBT. 

D) Veículo com capacidade para mais de 8 passageiros. 

 

10) Transitar em velocidade incompatível com a segurança diante 

de escolas ou onde haja movimentação de pedestres, gerando 

risco de dano, é considerado: 

A) Infração e crime de trânsito. 

B) Irresponsabilidade e crime do código civil. 

C) Imprudência e crime do código penal. 

D) Somente falta de atenção. 

 

11) A placa R-36b regulamenta: 

A) Pedestres à esquerda, ciclistas à direita. 

B) Pedestres à direita, ciclistas à esquerda. 

C) Circulação exclusiva de pedestre. 

D) Circulação exclusiva de ciclistas. 

 

12) Em acidente envolvendo motociclista, o procedimento 

adequado é: 

A) Remover o capacete somente em caso de muita dor. 

B) Mudar a posição do motociclista para acomodá-lo melhor. 

C) Remover o capacete para facilitar a respiração. 

D) Aguardar socorro especializado e não remover o capacete. 

 

13) Os veículos que utilizam gasolina ou diesel como combustíveis 

são fontes importantes de poluentes do ar. Deve-se, para garantir 

uma menor emissão destes poluentes: 

A) Retirar o silenciador. 

B) Usar gasolina comum. 

C) Manter o motor bem regulado. 

D) Manter o radiador limpo. 

 

14) O condutor que estiver circulando pela faixa do meio, em uma 

via de três faixas, ao perceber que outro que o segue tem o 

propósito de ultrapassá-lo, deverá: 

A) Deslocar-se para a faixa da direita, acelerando a marcha. 

B) Deslocar-se para a faixa da esquerda, acelerando a marcha. 

C) Manter-se na pista, acelerando a marcha. 

D) Manter-se na faixa que está circulando, sem acelerar a marcha. 

 

15) A monitoração prática de pilotagem de moto em via urbana ou 

rural visa ensinar o motociclista sobre os perigos da condução no 

trânsito. Sobre o motociclista, assinale a alternativa incorreta: 

A) Ele deve sinalizar suas intenções por gestos ou luzes. 

B) Manter a distância de seguimento evita ser surpreendido por buracos 

e 'bocas-de-lobo'. 

C) O capacete do garupa não precisa de viseira. 

D) Evite se posicionar no 'ponto cego' dos automóveis. 

 

16) Assinale a alternativa que contenham tipos de veículos que 

possam pertencer simultaneamente às espécies de passageiros e 

cargas: 

A) Bicicleta, ciclomotor, automóvel, camioneta e caminhonete. 

B) Motocicleta, caminhão, micro-ônibus, utilitário e charrete. 

C) Motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, reboque e semirreboque. 

D) Não há a possibilidade de veículos pertencerem a uma ou outra 

espécie. 



 

 
1B, 2D, 3A, 4C, 5D, 6B, 7D, 8A, 9B, 10A, 11A, 12D, 13C, 14D, 15C, 16C, 17D, 18C, 19D, 20B, 21A, 22B, 23A, 24B, 25D, 26A, 27D, 28C, 29A, 30B 
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17) Banda de rodagem, carcaça de lonas, talões e flancos fazem 

parte do: 

A) Motor. 

B) Freio. 

C) Roda. 

D) Pneu. 

 

18) A segurança no trânsito é um direito: 

A) Dos ciclistas apenas. 

B) Dos motoristas de ônibus apenas. 

C) De todo cidadão. 

D) Dos motociclistas apenas. 

 

19) Usar a buzina para apressar o pedestre na travessia da via 

pública ou para chamar alguém é infração punível com: 

A) Multa e apreensão do veículo. 

B) Apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e multa. 

C) Multa e remoção do veículo. 

D) Multa. 

 

20) A velocidade máxima permitida em uma via coletora sem 

sinalização é de: 

A) 30 km/h. 

B) 40 km/h. 

C) 50 km/h. 

D) 60 km/h. 

 

21) No caso de transferência de residência ou domicílio, o CRLV-e 

de origem: 

A) é válido, durante o exercício. 

B) é válido somente por 30 dias. 

C) não será admitido, devendo licenciar no novo estado, pagando todas 

as devidas taxas. 

D) é válido somente até o final do ano corrente. 

 

22) Grande parte dos problemas de relacionamento humano no 

trânsito ocorre devido a uma série de fatores, como: 

A) Domínio aos impulsos indesejáveis. 

B) Inversão de valores. 

C) Respeito aos direitos alheios. 

D) Supervalorização da segurança viária. 

 

23) Instrumento do painel que indica a temperatura do motor: 

A) Termômetro. 

B) Amperímetro. 

C) Odômetro. 

D) Manômetro. 

 

24) A transposição de faixas pode ser realizada pela faixa: 

A) Da esquerda. 

B) Da direita ou da esquerda. 

C) Da direita. 

D) Central. 

 

25) Ao passar sobre um ponto de alagamento e perceber que o freio 

começa a apresentar falhas, o condutor deve: 

A) Acelerar utilizando somente uma marcha. 

B) Engrenar a primeira marcha para manter o motor acelerado. 

C) Manter a velocidade constante até chegar ao destino. 

D) Reduzir a velocidade, testar o freio e, se necessário, sinalizar, parar 

e procurar socorro. 

26) Correntes elétricas podem ocasionar queimaduras, mesmo que 

a pele aparente estar normal. Nesta situação, recomenda-se: 

A) Levar a vítima para o hospital. 

B) Observar a evolução, sem fazer nada. 

C) Umedecer a região com algum creme hidratante. 

D) Lavar a região e cobrir com gaze. 

 

27) A placa TIT-01 indica: 

A) Teatro. 

B) Rodeio. 

C) Local proibido para veículos. 

D) Festas populares. 

 

28) Em casos de recursos de multas em 2° instância, a qual órgão 

deve-se recorrer? 

A) JARI. 

B) DENATRAN. 

C) CETRAN. 

D) CIRETRAN. 

 

29) Ao notar árvores ou vegetação que possam estar encobrindo a 

sinalização, o condutor deve: 

A) Redobrar a atenção e reduzir a velocidade para identificar restrições 

de circulação. 

B) Efetuar a poda das árvores para identificar a sinalização. 

C) Solicitar ao agente de trânsito que efetue a poda das árvores. 

D) Redobrar a atenção, reduzir a velocidade e não se preocupar com a 

sinalização. 

 

30) Ao perceber falhas na sua atenção, o condutor defensivo deve 

agir da seguinte forma: 

A) Beber água e continuar a viagem. 

B) Parar o veículo e procurar descansar. 

C) Aumentar a velocidade para chegar rápido. 

D) Ultrapassar os outros veículos com atenção. 
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PROVA GERAL 

01) A Carteira Nacional de Habilitação se tornará inválida quando: 

A) O veículo for removido. 

B) A Carteira Nacional de Habilitação for cassada. 

C) A Carteira Nacional de Habilitação for roubada. 

D) O veículo for retido. 

 

02) Diante de uma vítima de trânsito, não sendo possível a presença 

do profissional socorrista, deve-se primeiramente, verificar se: 

A) Ocorreu a obstrução de vias aéreas. 

B) Ocorreram fraturas. 

C) A vítima consegue ficar em pé e andar sozinha. 

D) Ocorreu sangramento abundante. 

 

03) Transitar pela contramão de direção em vias com duplo sentido 

de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo apenas pelo 

tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar 

em sentido contrário é infração ________, gerando como 

penalidade ________. 

A) Gravíssima; multa. 

B) Grave; multa (cinco vezes). 

C) Gravíssima; multa (três vezes). 

D) Grave; multa. 

 

04) A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar 

em velocidade: 

A) Normal. 

B) Máxima permitida para o local. 

C) Reduzida e com os devidos cuidados de segurança. 

D) Todas as afirmativas acima estão corretas. 

 

05) Um veículo com a intenção de entrar em uma rodovia, estando 

à direita terá: 

A) Preferência de passagem. 

B) Prioridade de passagem. 

C) Que aguardar, pois a preferência é do veículo que circula pela rodovia. 

D) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

06) A queima incompleta de fuligem, pode causar: 

A) Alergia. 

B) Asma. 

C) Bronquite crônica. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

07) Como se desenvolve o processo de oxidação? 

A) Deixando de usar óleo no motor. 

B) Deixando de usar óleo no carburador. 

C) Deixando de usar aditivo na água do radiador. 

D) Nenhuma das questões acima. 

 

08) A soma de ações técnicas e atitudes que permitem prever e 

evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros 

condutores, é chamada de: 

A) Direção correta. 

B) Direção corretiva. 

C) Direção defensiva. 

D) Direção de alto risco. 

09) A placa A-41 adverte: 

A) Cruz de Santo André. 

B) Pista dividida. 

C) Comprimento máximo permitido. 

D) Passagem de nível sem barreira. 

 

10) Ao conduzir o veículo sob chuva de granizo, o condutor deve: 

A) Aumentar a velocidade para passar rápido pela chuva. 

B) Parar o veículo em local seguro e aguardar o término da chuva. 

C) Ligar o pisca-alerta e parar o veículo imediatamente. 

D) Parar o veículo debaixo de viaduto para evitar avaria na lataria do 

veículo. 

 

11) Marque a incorreta: 

A regulagem correta da luz é de muita importância para a segurança 

do condutor. Na luz baixa, o farol do lado direito deve ter uma 

elevação de quinze graus em relação ao farol do lado esquerdo. 

Esse desnível permite: 

A) Iluminar a margem direita da via. 

B) Tornar visíveis as placas de sinalização. 

C) Ter um alcance de até 750 metros. 

D) Ter um alcance de até 750 metros. 

 

12) Uma infração cometida com o veículo licenciado no exterior, 

estando em trânsito no território nacional, a respectiva multa: 

A) Não existe multa para veículo licenciado no exterior. 

B) Deverá ser paga antes da saída do país. 

C) Não precisa ser paga. 

D) Deverá ser paga, após a sua saída do país. 

 

13) Complete a frase. Nos casos de parada cardíaca os lábios ficam 

imediatamente azulados, as pupilas encontram-se ______ e a vítima 

apresenta palidez acentuada. 

A) Contraías. 

B) Enrijecidas. 

C) Dilatadas. 

D) Rígidas. 

 

14) A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser 

feita pela esquerda, observando-se a seguinte regra: 

A) Para ultrapassar, o condutor deverá ter certeza de que dispõe de 

espaço suficiente. 

B) Após ultrapassar, o condutor deverá buzinar avisando que completou 

a ultrapassagem. 

C) Para ultrapassar, o condutor deverá ligar os faróis altos. 

D) Ao ser ultrapassado, o condutor deverá aumentar a velocidade do seu 

veículo. 

 

15) Quanto aos veículos com prioridade, podemos afirmar: 

A) À aproximação dos veículos, devemos deixar livre a passagem pela 

faixa da esquerda. 

B) Os pedestres deverão aguardar no passeio. 

C) A passagem no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida. 

D) Todas as afirmativas acima estão corretas. 

 

16) Os veículos que apresentam maior potencial de poluição do ar 

são aqueles: 

A) Que utilizam como combustíveis o diesel ou a gasolina. 

B) Que utilizam o sistema elétrico. 

C) Movidos a propulsão humana. 

D) Movidos a tração animal. 



 

 
1B, 2A, 3D, 4C, 5C, 6D, 7C, 8C, 9A, 10B, 11B, 12B, 13C, 14A, 15D, 16A, 17C, 18B, 19D, 20A, 21D, 22B, 23D, 24D, 25D, 26C, 27D, 28C, 29C, 30A 
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17) A placa R-23 assinala que os condutores de veículos, quando 

em movimento: 

A) São proibidos de trafegar com veículos 

automotores. 

B) Deverão permanecer no acostamento da pista de 

rolamento. 

C) Deverão conservar-se à direita da pista de 

rolamento. 

D) É proibido a ultrapassagem pela direita. 

 

18) Considere as seguintes condutas: 

I. Conduzir estando suspenso o direito de dirigir; 

II. Conduzir com categoria diferente da do veículo que esteja 

conduzindo, reincidentemente em 12 meses; 

III. Conduzir sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar 

de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo. 

Terá sua CNH cassada quem for flagrado conduzindo nos itens: 

A) I, apenas. 

B) I e II. 

C) II, apenas. 

D) I, II e III. 

 

19) Interromper o funcionamento do motor sem justa razão (deixar 

o veículo “morrer”), após o início da prova, é falta: 

A) Leve - 3 pontos. 

B) Eliminatória - 4 pontos. 

C) Grave - 1 ponto. 

D) Média - 2 pontos. 

 

20) O trânsito de bicicletas e ciclomotores não é permitido nas 

calçadas das vias: 

A) Terrestres. 

B) Coletoras. 

C) Locais. 

D) De trânsito rápido. 

 

21) Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, 

salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que 

o veículo esteja devidamente sinalizado: 

A) Infração média. 

B) Infração grave, se em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito 

rápido. 

C) Infração leve, nas vias que não forem rodovias e vias de trânsito 

rápido. 

D) Alternativas "B" e "C" estão corretas. 

 

22) Ao cruzar com outro veículo á noite, utilize a luz baixa. Evite a 

guerra de faróis. Em caso de ofuscamento, desvie sua visão para: 

A) Faixa central. 

B) A faixa da direita. 

C) A faixa da esquerda. 

D) O painel do veículo. 

 

23) A finalidade da suspensão e dos amortecedores é: 

A) Manter as características da fábrica do veículo. 

B) Contribuir para o desgaste prematuro dos pneus. 

C) Causar a perda de controle do veículo. 

D) Manter a estabilidade do veículo. 

 

 

24) Foi criado por lei federal para o controle de emissão de 

poluentes por veículos automotores: 

A) CONAMA. 

B) IBAMA. 

C) SISNAMA. 

D) PROCONVE. 

 

25) A sinalização através de inscrições no solo serve para: 

A) Regulamentar as vias preferenciais. 

B) Reduzir os perigos existentes na via. 

C) Indicar cruzamento com vias locais. 

D) Melhorar a percepção do condutor quanto às condições de operação 

da via. 

 

26) 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: 

A) É falta de bom senso. 

B) É infração de trânsito de natureza leve com remoção do veículo. 

C) É infração de trânsito de natureza média. 

D) É necessário até a chegada de perícia. 

 

27) A placa TIT-06 indica: 

A) Animal selvagem. 

B) Exposição agropecuária. 

C) Planetário. 

D) Zoossafari. 

 

28) Ao dirigir em uma rodovia, ocorre uma situação de ventos 

laterais fortes. Nessa situação, você: 

A) Fecha as janelas do veículo e continua com a mesma velocidade. 

B) Abre a janela do veículo e continua com a mesma velocidade. 

C) Reduz a marcha do veículo adotando uma velocidade compatível com 

a situação e abre os vidros. 

D) Mantém a velocidade normal. 

 

29) É órgão recursal: 

A) Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN. 

B) Polícia Rodoviária Federal - PRF. 

C) Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI. 

D) Departamento de Trânsito - DETRAN. 

 

30) São tipos de hemorragia: 

A) Hemorragia externa e interna. 

B) Hemorragia aberta e fechada. 

C) Hemorragia externa e aberta. 

D) Hemorragia interna e fechada. 
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PROVA GERAL 

01) Os veículos destinados a socorros de incêndio e salvamento, 

polícia, ambulância, fiscalização e operação de trânsito: 

A) Gozam de livre trânsito e estacionamento em qualquer situação. 

B) Devem obedecer às normas de circulação e a legislação de trânsito 
como qualquer ouro tipo de veículo, mesmo devidamente identificado 
em estado de urgência. 

C) Só tem prioridade e trânsito livre quando estiverem protegidos por 
batedores. 

D) Além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, 
estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e 
devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme 
sonoro e iluminação vermelha intermitente. 

 

02) A poluição do ar causa problemas de saúde que resultam, 

principalmente em: 

A) Doenças do aparelho digestivo. 

B) Doenças respiratórias. 

C) Alterações visuais. 

D) Dores de cabeça. 

 

03) Qual o objetivo do SINIAV (Sistema Nacional de Identificação 

Automática de Veículos)? 

A) Indenizar vítimas de acidentes de trânsito. 

B) Acabar com os acidentes de trânsito. 

C) Diminuir as filas dos DETRANs, devido ao licenciamento dos 

veículos. 

D) Aperfeiçoar a gestão do tráfego e a fiscalização de veículos. 

 

04) Assinale a opção incorreta: 

A) Paralisia é a incapacidade de movimentação dos membros. 

B) A dormência nas extremidades pode ocorrer após lesões na coluna 

cervical. 

C) Sensibilidade é a capacidade de não sentir dor. 

D) O manuseio incorreto da vítima pode agravar a situação. 

 

05) A única maneira de tirar algum proveito de acidente de trânsito 

é: 

A) Fazer ocorrência. 

B) Realizar perícia. 

C) Receber o seguro obrigatório. 

D) Aprender como agir para evitar que ele se repita. 

 

06) Como se prevenir contra incêndios? 

A) Realize manutenções preventivas periódicas nos sistemas de 

arrefecimento, de alimentação de combustível, de lubrificação e elétrico. 

B) Evite adaptações ou improvisos em instalações. 

C) Nunca se distraia com cigarro, nem aqueça alimentos no interior do 

veículo. 

D) Todas acima estão corretas. 

 

07) A utilização correta do guia da cidade proporciona 

deslocamentos seguros, economia de tempo e de combustível. 

Logo, você deve: 

A) Guardar o guia em casa. 

B) Decorar o nome de todas as vias da cidade. 

C) Manter o guia no porta-malas, junto com as ferramentas. 

D) Manter o guia no porta-luvas, utilizando-o de acordo com as 

instruções nele contidas. 

 

 

08) Analise as seguintes infrações: 

- Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de 

habilitação do condutor. 

- Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, 

licenciamento ou habilitação. 

A natureza delas é, respectivamente: 

A) Grave, ambas. 

B) Leve e gravíssima. 

C) Média e grave. 

D) Gravíssima e grave. 

 

09) Indique qual dos documentos abaixo serve como comprovação 

de que o veículo encontra-se licenciado para circular na via pública: 

A) ATPV. 

B) CRV. 

C) CRLV-e no formato digital ou impresso. 

D) RENAVAM. 

 

10) A notificação de infração devolvida por desatualização do 

endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-

la será: 

A) Será arquivada e seu registro julgado insubsistente. 

B) Considerada culpa assumida. 

C) Considerada válida para todos os efeitos. 

D) Aplicada em dobro. 

 

11) Diante da placa A-5a, o condutor entende que irá encontrar: 

A) Duas curvas sucessivas em S, sendo a primeira para 

a esquerda e a segunda para direita. 

B) Saliência ou lombada à frente. 

C) Uma depressão na pista de rolamento. 

D) Duas curvas sucessivas em S, sendo a primeira para 

a direita e outra para a esquerda. 

 

12) Ao motofretista e ao mototaxista é exigido Curso Especializado 

de 30 horas-aulas. Dentre os requisitos para a realização do curso, 

é necessário: 

A) Ter no mínimo 25 anos e 1 ano na categoria “A”. 

B) Ter no mínimo 20 anos e 2 anos na categoria “B”. 

C) Ter no mínimo 21 anos e 2 anos na categoria “A”. 

D) Ter no mínimo 18 anos e 1 ano na categoria “A”. 

 

13) Sabemos que ultrapassagem e transposição de faixas são 

manobras que devem ser efetuadas com segurança. Sobre isso, é 

incorreto dizer que: 

A) O condutor deve indicar a manobra com antecedência. 

B) A transposição de faixas pode ser realizada tanto pela faixa da 

esquerda, quanto pela da direita. 

C) Estando na faixa da esquerda, ao perceber que o condutor que o 

segue quer ultrapassá-lo, mantenha-se em sua faixa. 

D) Só se pode ultrapassar pela direita se o condutor à sua frente indicar 

a intenção de entrar à esquerda. 

 

14) A velocidade que permite ao condutor reagir diante de um 

obstáculo, um pedestre ou outro veículo é: 

A) Compatível com as características da via onde está circulando. 

B) Máxima permitida para a via onde está circulando. 

C) Máxima de 80 km/h, de acordo com a legislação de trânsito. 

D) De 30 km/h, em qualquer via. 



 

 
1D, 2B, 3D, 4C, 5D, 6D, 7D, 8B, 9C, 10C, 11A, 12C, 13C, 14A, 15C, 16B, 17A, 18D, 19D, 20B, 21B, 22A, 23C, 24B, 25A, 26A, 27A, 28D, 29B, 30D 
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15) A placa de Serviços Auxiliares SAU-26, indica: 

A) Estacionamento de ônibus. 

B) Ponto exclusivo de ônibus. 

C) Ponto de parada. 

D) Rodoviária. 

 

16) Assinale a opção incorreta quanto a ferimentos abdominais 

abertos: 

A) Encaminhar imediatamente para o hospital após o atendimento. 

B) Se ocorrer exposição de intestino e estômago colocar novamente na 

cavidade. 

C) Não tocar o ferimento com os dedos ou material sujo. 

D) Cobrir com compressas úmidas o órgão exposto. 

 

17) É o gás incolor, sem cheiro ou gosto, resultante da queima 

incompleta de combustíveis: 

A) O monóxido de carbono. 

B) Os hidrocarbonetos. 

C) Os óxidos de nitrogênio. 

D) O gás de ozônio. 

 

18) A finalidade da válvula termostática é: 

A) Diminuir o fluxo da água. 

B) Impedir a passagem da água do radiador para o carburador. 

C) Indicar a temperatura quando o fluxo de água diminuir. 

D) Permitir a passagem de água do motor para o radiador quando a 

temperatura ideal for atingida. 

 

19) O pedestre que, estando a uma distância igual ou menor que 50 

metros de uma faixa de pedestres, passarela, passagem aérea ou 

subterrânea e não se dirigir até estes locais para atravessar, estará 

sujeito à multa no valor de: 

A) R$ 88,38. 

B) R$ 130,16. 

C) R$ 195,23. 

D) R$ 44,19. 

 

20) Ao atravessar uma passagem de nível com uma ferrovia, sem 

cancela, você deve: 

A) Reduzir a velocidade e atravessar a via férrea. 

B) Parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento 

com segurança. 

C) Buzinar antes de atravessar. 

D) Acender os faróis do veículo. 

 

21) Conduzir veículo com qualquer das placas falsificadas, 

caracterizará: 

A) Infração gravíssima (3 vezes), multa e recolhimento da CNH. 

B) Infração gravíssima, multa e remoção do veículo. 

C) Infração grave, multa e recolhimento das placas. 

D) Infração leve, multa e retenção do veículo. 

 

22) Mesmo sabendo ser uma infração, muitas pessoas cortam as 

molas do veículo para deixá-lo mais baixo. Esse procedimento 

prejudica diretamente: 

A) A estabilidade do veículo. 

B) O desempenho das lonas. 

C) As peças móveis do motor. 

D) A vida útil do disco de fricção. 

 

 

23) A poluição visual contribui para: 

A) Irritar e provocar mudanças de comportamento ao motorista. 

B) Intoxicar o ambiente. 

C) Desviar a atenção de pedestres e motoristas. 

D) Motoristas e pedestres circularem desordenadamente. 

 

24) Como proceder diante de um motociclista acidentado? 

A) Tirar o capacete imediatamente. 

B) Não retirar o capacete, porque movimentar a cabeça pode agravar 

uma lesão na coluna, e esperar o resgate. 

C) Mover o motociclista para o passeio. 

D) Dar água para passar o susto. 

 

25) Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor 

deve, exceto: 

A) Manter a velocidade. 

B) Transitar em velocidade reduzida. 

C) Transitar em velocidade moderada. 

D) Dar passagem a pedestres. 

 

26) Transitar com o veículo desligado ou desengrenado, em 

declive, gerará: 

A) Multa média, retenção do veículo e aumento no consumo de 

combustível. 

B) Multa leve e aumento no consumo de combustível. 

C) Multa grave e economia de combustível. 

D) Multa gravíssima, remoção do veículo e economia de combustível. 

 

27) Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita: 

A) Nos locais determinados ou que ofereçam condições de segurança 

e fluidez. 

B) Nas passagens de nível. 

C) Nas pontes. 

D) Utilizando-se do acostamento. 

 

28) A placa R-16 significa: 

A) Largura permitida por eixo. 

B) Largura limitada. 

C) Largura máxima por eixo. 

D) Largura máxima permitida. 

 

29) Ao atravessarmos por locais onde haja fumaça devemos: 

A) Diminuir a velocidade. 

B) Fechar os vidros, diminuir a velocidade e ligar os faróis baixos. 

C) Fechar os vidros e ligar os faróis altos. 

D) Aumentar a velocidade. 

 

30) De acordo com os sinais sonoros dos agentes de trânsito, 

marque a resposta que corresponda a determinação de mandar o 

veículo seguir: 

A) Três silvos breves. 

B) Um silvo longo. 

C) Dois silvos breves. 

D) Um silvo breve. 

 

  

 


