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PROVA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL  

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 

 

 
Questão 51. E. 
 

ERRADA.  
NESSE CASO SERÁ ABERTO INQUÉRITO POLICIAL, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 291 § 1º INCISO II E §2º DO CTB, ALÉM 
DA PREVISÃO DE CRIME NO ARTIGO 308 DO CTB.  
ART. 291 § 1o  Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei no 9.099, de 
26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver 
        II - participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de 
perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente;          
           § 2o  Nas hipóteses previstas no § 1o deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da 
infração penal.   

 
 
Questão 52. C. 
 

CERTA. 
A QUESTÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ARTIGO 308 DO CTB, DESCRITO ABAIXO: 
Art. 308.  Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística 
ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade 
competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada:             
Penas - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 
para dirigir veículo automotor.           
 § 1o  Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave, e as circunstâncias 
demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de 
reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.        

 
 
Questão 53. C. 
 

A QUESTÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ARTIGO 308 DO CTB, DESCRITO ABAIXO: 
Art. 308.  Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística 
ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade 
competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada:             
§ 1o  Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave, e as circunstâncias demonstrarem 
que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão, de 3 
(três) a 6 (seis) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.        

 
 
Questão 54. E. 
 

ERRADA.  
A QUESTÃO FICOU ERRADA POIS, SEGUNDO O ARTIGO 291 DO CTB, É POSSÍVEL A AUTORIDADE JUDICIÁRIA ESTABELECER 
A PENA RESTRITIVA DE DIREITO E APLICAR A SITUAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 312-A DO CTB, TENDO EM VISTA QUE O 
CRIME DESCRITO NO ARTIGO 307 DO CTB ESTABELECE PENA DE DETENÇÃO DE 06 MESES A 01 ANO (DENTRO DO QUE 
ESTABELECE A LEI 9.099/95). VEJA OS ARTIGOS CITADOS ABAIXO: 
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 Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais 
do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, no que couber. 
Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta 
com fundamento neste Código: 
        Penas - detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou 
de proibição. 
        Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no § 1º do art. 
293, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação. 
Art. 312-A.  Para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição 
de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a 
entidades públicas, em uma das seguintes atividades:          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)       
I - trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis 
especializadas no atendimento a vítimas de trânsito;            
II - trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e 
politraumatizados;            
III - trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito;            

IV - outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito.  
 
Questão 55. C. 
 

CERTA. 
A QUESTÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 298 DO CTB (CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES PARA OS CRIMES), 
CONFORME DESCRITO ABAIXO: 
 Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido 
a infração: 
        
II - utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas; 
IV - com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria diferente da do veículo; 

 
 
Questão 56. C. 
 

CERTA. 
A QUESTÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 302 E 303 DO CTB, CONFORME DESCRITOS ABAIXO: 
ART. 302 § 1o  No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à 
metade, se o agente:          (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)      
I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;          
II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;          
III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente; 
IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.   
ART. 303 § 1o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1o do art. 302. 

 
 
Questão 57. E. 
 

ERRADA.  
O CONDUTOR RESPONDE MESMO QUE OUTRA PESSOA PRESTE O DEVIDO SOCORRO, CONFORME DESCRITO NO ARTIGO 
304 DO CTB. 
  Art. 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo 
fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública: 
        Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. 
        Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida 
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por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. 
 
 
Questão 58. E. 
 

ERRADA.  
SOMENTE SE CARACTERIZA CRIME SE GERAR PERIGO DE TRÂNSITO, CONFORME DESCRITO NO ARTIGO 309 DO CTB, 
DESCRITO ABAIXO: 
Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se 
cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: 
        Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

 
 
Questão 59. E. 
 

ERRADA. 
NESSE CASO, PARA SE CARACTERIZAR O CRIME DO ARTIGO 310 DO CTB NÃO É PRECISO GERAR PERIGO DE DANO. VEJA O 
ARTIGO ABAIXO: 
rt. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou 
com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não 
esteja em condições de conduzi-lo com segurança: 
        Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

 
 
Questão 60. E. 
 

ERRADA. 
NO CASO DE CNH VENCIDA HÁ MAIS DE 30 DIAS NÃO PREVISÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO E SIM DE RETENÇÃO, 
CONFORME DESCREVE O ARTIGO 162 INCISO V DO CTB. 
Art. 162. Dirigir veículo: 
V - com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias: 
        Infração - gravíssima; 
        Penalidade - multa; 
        Medida administrativa - recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e retenção do veículo até a apresentação 
de condutor habilitado; 

 
Questão 61. C. 
 

CERTA. 
ESTACIONAR AFASTADO DA GUIA DA CALÇADA É INFRAÇÃO NO ARTIGO 181 DO CTB, DESCRITO ABAIXO: 
 Art. 181. Estacionar o veículo: 
        II - afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinqüenta centímetros a um metro: 
        Infração - leve; 
        Penalidade - multa; 
        Medida administrativa - remoção do veículo; 
        III - afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de um metro: 
        Infração - grave; 
        Penalidade - multa; 
        Medida administrativa - remoção do veículo; 
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Questão 62. C. 
 

CERTA. OBS.: PORÉM É PASSÍVEL DE RECURSO, CONFORME DESCRITO ABAIXO. 
A QUESTÃO ESTÁ DE ACORDO COM O ARTIGO 167 DO CTB, PORÉM O EXAMINADOR FOI INFELIZ AO AFIRMAR QUE O 
POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL PODE APLICAR MULTA, POIS QUEM MULTA É A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, CONFORME 
DESCREVE O ARTIGO 256 DO CTB. O PRF SOMENTE FAZ A AUTUAÇÃO. 
Art. 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65: 
        Infração - grave; 
        Penalidade - multa; 
        Medida administrativa - retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator. 
 
Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, 
deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades: 
        I - advertência por escrito; 
        II - multa; 

 
 
Questão 63. E. 
 

ERRADA. 
NÃO É CRIME PREVISTO NO CTB. O FATO CARACTERIZA-SE SOMENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO ARTIGO 231 INCISO III 
DO CTB, DESCRITO ABAIXO: 
 Art. 231. Transitar com o veículo: 
        III - produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN; 
        Infração - grave; 
        Penalidade - multa; 
        Medida administrativa - retenção do veículo para regularização; 

 
 
Questão 64. C. 
 

CERTA. OBS.: PORÉM É PASSÍVEL DE RECURSO, CONFORME DESCRITO ABAIXO. 
A QUESTÃO ESTÁ DE ACORDO COM O ARTIGO 202 INCISO I DO CTB, PORÉM O EXAMINADOR FOI INFELIZ AO AFIRMAR 
QUE O POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL PODE APLICAR MULTA, POIS QUEM MULTA É A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, 
CONFORME DESCREVE O ARTIGO 256 DO CTB. O PRF SOMENTE FAZ A AUTUAÇÃO. 
Art. 202. Ultrapassar outro veículo: 
        I - pelo acostamento; 
        II - em interseções e passagens de nível; 
        Infração - gravíssima;             
        Penalidade - multa (cinco vezes).  
 
Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, 
deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades: 
        I - advertência por escrito; 
        II - multa; 

 
 
Questão 65. E. 
 

ERRADA. 
A INFRAÇÃO COMETIDA POR VEÍCULO ESTRANGEIRO CIRCULANDO NO BRASIL DEVE SER PAGA ANTES DA SAÍDA DO PAÍS, 
CONFORME DESCREVE O ARTIGO 119 DO CTB.   
ARTIGOG 119 § 1º  Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento ou 
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o depósito, judicial ou administrativo, dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas e ao ressarcimento 
de danos que tiverem causado ao patrimônio público ou de particulares, independentemente da fase do processo 
administrativo ou judicial envolvendo a questão.  

 
 
Questão 66. E. 
 

ERRADA. 
A PESSOA JURÍDICA CITADA TEM O DIREITO DE SER INFORMADA DOS PONTOS ATRIBUÍDOS, CONFORME DESCRITO NO 
ARTIGO 261 § 8º DO CTB, TRANSCRITO ABAIXO. 
ARTIGO 261 § 8o A pessoa jurídica concessionária ou permissionária de serviço público tem o direito de ser informada dos 

pontos atribuídos, na forma do art. 259, aos motoristas que integrem seu quadro funcional, exercendo atividade 

remunerada ao volante, na forma que dispuser o Contran.          (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015) 

 
 
Questão 67. C. 
 

CERTA. 

A QUESTÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ARTIGO 89 DO CTB. 

Art. 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: 

        I - as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais; 

        II - as indicações do semáforo sobre os demais sinais; 

        III - as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. 

 
 
Questão 68. C. 
 

CERTA. 

A QUESTÃO ESTÁ CORRETA, CONFORME DESCRITO NO ARTIGO 61 DO CTB, APESAR DO EXAMINADOR NÃO TER CITADO 

QUE ISSO OCORRE NAS RODOVIAS NÃO SINALIZADAS. 

Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características 

técnicas e as condições de trânsito. 

        § 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: 

a) nas rodovias de pista dupla:          (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

1. 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas;  
 
Questão 69. E. 
 

ERRADA. 

O CONTRAN É O ÓRGÃO MÁXIMO NORMATIVO E CONSULTIVO DA UNIÃO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 7º DO CTB. 

  Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades: 

        I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo; 
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Questão 70. C. 
 

CERTA. 

A QUESTÃO ESTÁ DE ACORDO COM O ARTIGO 7º DO CTB E ARTIGO 20, DESCRITO ABAIXO: 

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais: 

        VIII - implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito; 

 
 
Questão 71. E. 
 

CERTA. 

A QUESTÃO ESTÁ CORRETA, CONFORME DESCRITO NO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO 253/2007-CONTRAN TRANSCRITA 

ABAIXO: 

RESOLUÇÃO 254/2007 - Art. 3º A autoridade executiva de trânsito ou seus agentes somente efetuará o registro da 

autuação quando a medição constatada no instrumento for inferior a: 

I – 26% nos casos em que o limite permitido para a área envidraçada for 28%. 

II – 65% nos casos em que o limite permitido para a área envidraçada for 70%. 

III – 70% nos casos em que o limite permitido para a área envidraçada for 75%. 
 
Questão 72. E. 
 

ERRADA. 

O PRF PODE VERIFICAR A INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA POR MEIO DE OUTRAS PROVAS EM DIREITOS ADMITIDAS, 

CONFORME PRESCREVE A RESOLUÇÃO 432/2013 – CONTRAN DESCRITA ABAIXO: 

RES. 432/2013 - Art. 3º A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de 

outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes 

procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor: 

I – exame de sangue; 

II – exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela 

Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;  

III – teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);  

IV – verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor. 

§ 1º Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou 

qualquer outro meio de prova em direito admitido. 

 
 
Questão 73. C. 
 

CERTA. 

A QUESTÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 277/2008 ALTERADA PELA 



ddd 

RESOLUÇÃO 391/2011; 

“Art. 2º O transporte de criança com idade inferior a dez anos poderá ser realizado no banco dianteiro do veículo, com 

o uso do dispositivo de retenção adequado ao seu peso e altura, nas seguintes situações:  

I – quando o veículo for dotado exclusivamente deste banco; 

 II – quando a quantidade de crianças com esta idade exceder a lotação do banco traseiro;  

III – quando o veículo for dotado originalmente (fabricado) de cintos de segurança subabdominais (dois pontos) nos bancos 

traseiros.  

Parágrafo único. Excepcionalmente, as crianças com idade superior a quatro anos e inferior a sete anos e meio poderão 

ser transportadas utilizando cinto de segurança de dois pontos sem o dispositivo denominado “assento de elevação”, nos 

bancos traseiros, quando o veículo for dotado originalmente destes cintos.”   

 
 
Questão 74. C. 
 

CERTA.  

CONFORME DESCRITO NA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 289/2008, APESAR DO EXAMINADOR TER ESQUECIDO DE CITAR O 

“DPRF” NA QUESTÃO.  

ARTIGO 2º - Parágrafo único. Para a instalação de equipamento do tipo fixo de controle de velocidade, o DPRF solicitará 

ao DNIT a autorização para intervenção física na via. 

 
 
Questão 75. E. 
 

ERRADA. 

NAS RODOVIAS (FORA DO PERÍMETRO URBANO) A DISTÂNCIA DO RADAR PORTÁTIL DEVE SER DE 02 (DOIS) QUILÔMETROS 

DO LOCAL DO RADAR FIXO, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4º § 7º DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 396/2011, DESCRITA 

ABAIXO: 

§ 7º Quando em determinado trecho da via houver instalado medidor de velocidade do tipo fixo, os equipamentos dos 

tipos estático, portátil e móvel, somente poderão ser utilizados a uma distância mínima daquele equipamento de:  

I – quinhentos metros em vias urbanas e trechos de vias rurais com características de via urbana; II - dois quilômetros em 

vias rurais e vias de trânsito rápido.   

 
 
Questão 76. C. 
 

A QUESTÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ARTIGO 3º INCISO VI DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 349/2010. 

Art. 3º - A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que:  

 V- não exceda a largura máxima do veículo;  

VI- não ultrapasse as dimensões autorizadas para veículos estabelecidas na Resolução CONTRAN nº 210, de 13 de 

novembro de 2006, que estabelece os limites de pesos e dimensões para veículos que transitam por vias terrestres e dá 
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outras providências, ou Resolução posterior que venha sucedê-la. 

 
 
Questão 77. E. 
 

ERRADA. 

É PERMITIDO SIM, POIS A BICICLETA É CONSIDERADA CARGA INDIVISIVEL, CONFORME DESCRITO NOS ARTIGOS 7º, ART. 

8º § 1º E ART. 10 DA RESOLUÇÃO 349/2010. 

Art. 7º Será admitida a circulação do veículo com compartimento de carga aberto apenas durante o transporte de carga 

indivisível que ultrapasse o comprimento da caçamba ou do compartimento de carga. 

Art. 10 Para efeito desta Resolução, a bicicleta é considerada como carga indivisível. 

 
 
Questão 78. C. 
 

CERTA. 

A QUESTÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO 349/2010, TRANSCRITO ABAIXO: 

Art. 6º Nos veículos de que trata esta Resolução, será admitido o transporte eventual de carga indivisível, respeitados os 

seguintes preceitos:  

I- As cargas que sobressaiam ou se projetem além do veículo para trás, deverão estar bem visíveis e sinalizadas. No período 

noturno, esta sinalização deverá ser feita por meio de uma luz vermelha e um dispositivo refletor de cor vermelha.  

II- O balanço traseiro não deve exceder 60% do valor da distância entre os dois eixos do veículo.  

 
 
Questão 79. C. 
 

CERTA. 

A QUESTÃO ESTÁ CORRETA, POIS NO CASO CITADO, O CONDUTOR DIRIGIU POR 04 HORAS CONSECUTIVAS, NÃO 

EXCEDENDO AS 5H30 ESTABELECIDAS NO ARTIGO 67-C DO CTB E RESOLUÇÃO 525/2015 – CONTRAN. 

Art. 67-C.  É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas veículos de transporte 

rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. 

 
 
Questão 80. C. 
 

CERTA. 

CONFORME PRESCRITO NA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 735/2018, A CTV OU CTVP (“CEGONHA”) SOMENTE PODERÁ 

TRANSITAR EM PISTA SIMPLES À NOITE SE TIVER VAZIA OU COM CARGA APENAS NA PARTE INFERIOR. 

ART. 4º § 3º Nos trechos rodoviários de pista simples será permitido também o trânsito noturno, quando vazio, ou com 

carga apenas na plataforma inferior, devidamente ancorada e ativada toda a sinalização do equipamento transportador. 
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Questão 81. E. 
 

ERRADA. 

TAL FATO É CONSIDERADO INFRAÇÃO GRAVE NO ARTIGO NO ARTIGO 230 INCISO XIV DO CTB (TACÓGRAFO DEFEITUOSO). 

     Art. 230. Conduzir o veículo: 

XIV - com registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo viciado ou defeituoso, quando houver exigência desse 

aparelho; 

      Infração - grave; 

        Penalidade - multa; 

        Medida administrativa - retenção do veículo para regularização; 

 
 
Questão 82. E. 
 

ERRADA. 

CONFORME DESCREVE O ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 552/2015, TRANSCRITA ABAIXO: 

Art. 6º Nos veículos do tipo carroceria aberta, com guardas laterais rebatíveis, no caso de haver espaço entre a carga e 

as guardas laterais, os dispositivos de amarração devem ser tensionados pelo lado interno das guardas laterais.  

§ 1º Fica proibida a passagem dos dispositivos pelo lado externo das guardas laterais.  

§ 2º Excetuam-se os casos em que a carga ocupa todo o espaço interno da carroceria, estando apoiada ou próxima das 

guardas laterais ou dos seus fueiros, impedindo a passagem dos dispositivos de amarração por dentro das guardas. Neste 

caso, os dispositivos de amarração podem passar pelo lado externo das guardas. 

 
 
Questão 83. C. 
 

CERTA. 

A QUESTÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA RESOLUÇÃO 552/2015, ARTIGO 8º § ÚNICO, DESCRITO 

ABAIXO, POIS NÃO EXISTE RISCO DE DESLIZAMENTO LONGITUDINAL DA CARGA, CONFORME CITADO NA QUESTÃO. 

Art. 8º No veículo cujo painel frontal seja utilizado como batente dianteiro, o painel frontal deve ter resistência suficiente 

para absorver os esforços previstos nas rodovias e adequados ao tipo de carga a que se destinam.  

Parágrafo único. Neste caso, fica proibida a circulação de veículos cuja carga ultrapasse a altura do painel frontal e exista 

a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal. 

 
 
Questão 84. E. 
 

ERRADA. 

NOS VEÍCULOS TIPO BAÚ LONADO DEVE EXISTIR PONTOS DE AMARRAÇÃO EM NÚMERO SUFICIENTE, CONFORME 

DESCRITO NO ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO 552/2015-CONTRAN. 
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Art. 9º Nos veículos do tipo baú lonado (tipo “sider”), as lonas laterais não podem ser consideradas como estrutura de 
contenção da carga, devendo existir pontos de amarração em número suficiente. 
 
Questão 85. C. 
 

CERTA. 

PODE SER TRANSPORTE SOMENTE EM “SIDE CAR”, CONFORME DESCRITO NA RESOLUÇÃO 356/2010 – ARTIGO 12, 

TRANSCRITO ABAIXO; 

Art. 12. É proibido o transporte de combustíveis inflamáveis ou tóxicos, e de galões nos veículos de que trata a Lei 
12.009 de 29 de julho de 2009, com exceção de botijões de gás com capacidade máxima de 13 kg e de galões 
contendo água mineral, com capacidade máxima de 20 litros, desde que com auxílio de sidecar. 
 
Questão 86. C. 
 

CERTA. 

NO CASO CITADO, É PERMITIDO LEVANTAR A VISEIRA QUANDO A MOTOCICLETA ESTIVER IMOBILIZADA NA VIA, 

CONFORME DESCRITO NO ARTIGO 3º § 3º DA RESOLUÇÃO 453/2013-CONTRAN: 

§ 3º Quando o veículo estiver em circulação, a viseira ou óculos de proteção deverão estar posicionados de forma a dar 

proteção total aos olhos, observados os seguintes critérios: 

I - quando o veículo estiver imobilizado na via, independentemente do motivo, a viseira poderá ser totalmente levantada, 

devendo ser imediatamente restabelecida a posição frontal aos olhos quando o veículo for colocado em movimento; 

 
 
Questão 87. E. 
 

ERRADA. 

O QUADRICICLO NÃO PODE CIRCULAR EM RODOVIAS E O CONDUTOR DO QUADRICICLO CABINE ABERTA DEVE USAR 

CAPACETE DE SEGURANÇA, CONFORME DESCRITO NO ARTIGO 4º INCISO IV DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 573/2015. 

Art. 4º Devem ser observados os seguintes requisitos de circulação nas vias públicas para os veículos previstos no Art. 3º 

desta Resolução:  

IV – Circulação restrita às vias urbanas, sendo proibida sua circulação em rodovias federais, estaduais e do Distrito 
Federal; 
 
Questão 88. C. 
 

CERTA. 

A QUESTÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 619/2016, ARTIGO 3º § 5º 

DESCRITO ABAIXO:  

§ 5º O Auto de Infração de Trânsito valerá como notificação da autuação quando for assinado pelo condutor e este 
for o proprietário do veículo. 
 
Questão 89. E. 
 

ERRADO. 
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A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR NÃO É APLICADA PELA PRF E SIM PELO ORGÃO DE TRÂNSITO DE REGISTRO DA CNH 

DO CONDUTOR (DETRAN), CONFORME DESCREVE O ARTIGO 20 DO CTB E O ARTIGO 7º § 1º DA RESOLUÇÃO 723/2018 

DESCRITO ABAIXO: 

§ 1º Os órgãos e entidades componentes do SNT que aplicam a penalidade de multa deverão comunicar, por meio do 

registro no RENAINF ou outro sistema eletrônico, aos órgãos executivos de trânsito de registro do documento de 

habilitação, a pontuação correspondente, após o encerramento da instância administrativa da infração. 

 
Questão 90. E. 
 

ERRADA. 

DE ACORDO COM O ARTIGO 20 DO CTB E COM A RESOLUÇÃO 289/2008 CONTRAN, A PRF PODE APLICAR E ARRECADAR AS 

MULTAS QUE APLICAR, NÃO TENDO QUE REPASSAR TAIS VALORES AO DNIT. 

RES. 289/2011 – CONTRAN - Art. 3° As receitas oriundas das multas aplicadas pelo DNIT e DPRF serão revertidas a cada 

órgão arrecadador, em conformidade com o art. 320 do CTB. 
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