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QUESTÃO 65 – “Como os reboques e os semirreboques são identificados somente por placa de identificação veicular 

(PIV) traseira, caso seja necessário, veículos equipados com engates para reboques ou com carroceria intercambiável 

deverão obrigatoriamente usar uma segunda PIV traseira..” 

RESPOSTA DO ALUNO – ERRADA. 

GABARITO PRELIMINAR DO CESPE – CERTA. 

ARGUMENTAÇÃO: 

A QUESTÃO ESTÁ ERRADA, POIS SÓ HÁ EXIGÊNCIA DA SEGUNDA PLACA TRASEIRA SE A CARGA 

TRANSPORTADA ESTIVER COBRINDO, TOTAL OU PARCIALMENTE, A PIV TRASEIRA, conforme descrito no 

artigo 4º da Resolução 780/2019-CONTRAN. 

O CEBRASPE considerou a questão correta com base no artigo 2º § 1º e no artigo 4º da Resolução 780/2019-CONTRAN, 

transcritos abaixo: 

Art. 2º. § 1º Os reboques, semirreboques, motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos, quadriciclos, 

bem como, quando couber, os tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar 

trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes serão identificados apenas pela PIV traseira.  

Art. 4º É obrigatório o uso de segunda PIV traseira nos veículos equipados com engates para reboques ou 

carroceria intercambiável, transportando eventualmente carga que cobrir, total ou parcialmente, a PIV traseira.  

§ 1º A segunda PIV deve ser disposta em local visível, podendo ser instalada:  

I - no caso de engate de reboque, no para-choque ou carroceria, admitida a utilização de suportes adaptadores;  

II - no caso de transporte eventual de carga, ou de carroceria intercambiável, nos termos da Resolução CONTRAN nº 

349, de 17 de maio de 2010, e suas sucedâneas, no que couber.  

Contudo, a questão foi mal elaborada pois NÃO DEIXA CLARO que a carga esteja cobrindo total ou parcialmente a 

PIV (placa de Identificação Veicular) traseira, citando somente o texto: “se necessário”. O artigo 4º da Resolução 

CONTRAN 780/2014 é bem específico e SÓ EXIGE A SEGUNDA PLACA TRASEIRA SE A CARGA TRANSPORTADA 

ESTIVER COBRINDO, TOTAL OU PARCIALMENTE, A PIV TRASEIRA. 

CONFORME O EXPOSTO ACIMA, DISCORDO DO GABARITO PRELIMINAR DO CESPE E SOLICITO A ALTERAÇÃO 

NO GABARITO CONSIDERANDO A QUESTÃO ERRADA OU A ANULAÇÃO DA QUESTÃO POR ESTAR 

INCOMPLETA, DANDO MARGENS A DUPLA INTERPRETAÇÃO. 

_____________________________________________________________________________ 



QUESTÃO 67 – “Lanternas especiais de emergência que emitem luz de cor azul são de uso exclusivo de veículos que 

estejam devidamente identificados e destinados a socorro de incêndio e salvamento, a exemplo dos veículos de polícia, 

de fiscalização e de operações de trânsito e de ambulâncias, quando da efetiva prestação do serviço de urgência.”.(grifo 

meu)   

 

RESPOSTA DO ALUNO – ERRADA. 

GABARITO PRELIMINAR DO CESPE – CERTA. 

ARGUMENTAÇÃO: 

A questão foi elaborada com base no artigo 2º § 1º da Resolução nº 667/2017, descrito abaixo: 

Art. 2º § 1º As lanternas especiais de emergência que emitem luz de cor azul, conforme Anexo XVI, poderão ser utilizadas 

exclusivamente em veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação 

de trânsito e as ambulâncias, quando em efetiva prestação do serviço de urgência e devidamente identificados.  

Contudo, o examinador foi infeliz ao citar “...a exemplo dos veículos de polícia, de fiscalização e de operações de trânsito 

e de ambulâncias”, pois colocou os veículos de polícia, de fiscalização e operação e as ambulâncias como exemplos de 

veículos de socorro de incêndio e salvamento, o que não procede. Isso tornou o item errado, pois os veículos de socorro 

e salvamento de incêndios são os veículos do Corpo de Bombeiros, que tem missão totalmente diferente dos demais 

veículos citados.  

CONFORME O EXPOSTO ACIMA, DISCORDO DO GABARITO PRELIMINAR DO CESPE E SOLICITO A ANULAÇÃO 

DA REFERIDA QUESTÃO, tendo em vista gerar dupla interpretação. 

_____________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 69 – “O Plano Nacional de Trânsito é composto por um rol de iniciativas e de ações, sendo um de seus 

pilares a mobilidade e a engenharia.”. (grifo meu)  

 

RESPOSTA DO ALUNO – ERRADA. 

GABARITO PRELIMINAR DO CESPE – CERTA. 

ARGUMENTAÇÃO: 

O examinador foi infeliz e equivocado ao criar a questão, pois cita “O Plano Nacional de Trânsito” e deveria citar o 

PNATRANS – Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. O PNATRANS norteia todas as ações dos 

órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e visa à redução do número de mortes e 

lesões no trânsito. 

O PNATRANS foi instituído pela Lei nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018, e regulamentado pela Resolução CONTRAN nº 

740, de 12 de setembro de 2018, na qual são descritas 157 ações voltadas para o seu objetivo principal: reduzir, ao 

final do prazo de 10 anos, no mínimo em 50% o número de mortes e lesões no trânsito (entre 2109 a 2028).    



Portanto, a questão deveria citar o PNATRANS - Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, descrito 

na Resolução 740/2018 – CONTRAN e seu Anexo. Contudo, o que observamos é um erro claro ao citar o “Plano Nacional 

de Trânsito” e não o PNATRANS. Não há previsão do citado “Plano Nacional de Trânsito” na legislação de trânsito vigente 

prevista no edital da PRF. 

CONFORME O EXPOSTO ACIMA, DISCORDO DO GABARITO PRELIMINAR DO CESPE E SOLICITO A ANULAÇÃO 

DA REFERIDA QUESTÃO. 

_____________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 75 – “O comprimento máximo permitido para a circulação de veículos não articulados em vias públicas é de 

14,00 metros.”.   

RESPOSTA DO ALUNO – ERRADA. 

GABARITO PRELIMINAR DO CESPE – CERTA. 

ARGUMENTAÇÃO: 

Conforme estabelece a Resolução CONTRAN nº 210/2006, na alínea a, do inciso III, do art. 1º, realmente aparece o limite 

máximo de 14 metros de comprimento para os veículos não articulados. 

Res. 210/2006 - Art. 1º As dimensões autorizadas para veículos, com ou sem carga, são as seguintes: 

III - comprimento total: 

a) veículos não-articulados: máximo de 14,00 metros; 

 

Contudo, nas alíneas seguintes (“b” e “c”), A resolução citada trata de veículos não articulados de passageiros 

rodoviários tipo 8x2 e veículos urbanos de passageiros com terceiro eixo direcional, ambos com 15 metros, 

conforme transcrito abaixo: 

Res. 210/2006 - Art. 1º As dimensões autorizadas para veículos, com ou sem carga, são as seguintes: 

I - largura máxima: 2,60m; 

II - altura máxima: 4,40m; 

III - comprimento total: 

a) veículos não-articulados: máximo de 14,00 metros; 

b) veículos não-articulados de transporte coletivo urbano de passageiros que possuam 3º eixo de apoio 

direcional: máximo de 15 metros; 



b1) veículos não articulados de característica rodoviária para o transporte coletivo de passageiros, na 

configuração de chassi 8X2: máximo de 15 metros; (Item acrescentado pela Resolução CONTRAN Nº 628 DE 

30/11/2016). 

 Como tais veículos também não são articulados, e tem comprimento total maior (15 metros), o item tornou-se errado 

quando o examinador afirma que ““O comprimento máximo permitido para a circulação de veículos não articulados em 

vias públicas é de 14,00 metros.”.   

CONFORME O EXPOSTO ACIMA, DISCORDO DO GABARITO PRELIMINAR DO CESPE E SOLICITO A ALTERAÇÃO 

DO MESMO CONSIDERANDO A QUESTÃO ERRADA OU A ANULAÇÃO DA REFERIDA QUESTÃO. 

_____________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 85 – “Para a amarração de carga, é proibida a utilização de cordas, sendo permitido o seu uso 

exclusivamente para a fixação da lona de cobertura, quando necessário. ”  (grifo meu) 

RESPOSTA DO ALUNO – ERRADA. 

GABARITO PRELIMINAR DO CESPE – CERTA. 

ARGUMENTAÇÃO: 

O Examinador do CEBRASPE ao elaborar a questão, baseou-se somente no descrito no § 3º, do art. 4º, da resolução 

CONTRAN nº 552/2015, descrito abaixo: 

Art. 4º § 3º Fica proibida a utilização de cordas como dispositivo de amarração de carga, sendo permitido o seu uso 

exclusivamente para fixação da lona de cobertura, quando exigível. 

Contudo, deveria ter considerado as demais resoluções citadas no edital, em especial o descrito na Resolução 

CONTRAN nº 441/2015 onde está bem especificado que é permitido o uso de cordas no transporte de cana-de-

açúcar, conforme descrito abaixo: 

Resolução CONTRAN 441/2013 - Art. 1º A. Para os veículos utilizados no transporte de cana-de-açúcar, o uso de lona, 

cordas ou dispositivo similar de que trata o § 1º do art. 1º será exigido a partir do dia 1º de junho de 2017. (Redação dada 

pela Resolução CONTRAN Nº 664 DE 18/05/2017). 

Art. 1º-B. A utilização de cordas, prevista no art. 1-A, fica restrita a cana-de-açúcar inteira, medindo entre 1,50 e 

3,00m. 

Parágrafo único. As cordas deverão ter distância máxima entre elas de 1,50m, impedindo o derramamento da carga na 

via. 

CONFORME O EXPOSTO ACIMA, DISCORDO DO GABARITO PRELIMINAR DO CESPE E SOLICITO A ALTERAÇÃO 

DO MESMO CONSIDERANDO A QUESTÃO ERRADA OU A ANULAÇÃO DA REFERIDA QUESTÃO. 


