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CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10) 

 

Questão 01 (Peso 2) 

Os carros ____________ e a moto _______________ invadiram o sinal.  

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do 
trecho acima é 

A) azul-petróleo / amarela-clara 
B) azul-petróleo / amarelo-clara 
C) azul-petróleos / amarela-clara 
D) azuis-petróleo / amarelo-clara 
E) azuis-petróleos / amarelo-claro 

 

Questão 02 (Peso 2) 

Era meio-dia e ________, quando o veículo estacionou em local proibido. A condutora do veículo ficou 
___________ irritada, quando recebeu a multa. Os agentes de trânsito estão ____________. 

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do 
trecho acima é 

A) meia / meia / alerta 
B) meia / meio / alerta 
C) meio / meia / alertas 
D) meia / meia / alertas 
E) meio / meio / alertas 

 

Questão 03 (Peso 1) 

No mês passado, cerca de cem condutores ___________ notificações por essa infração, cuja relação 
segue ___________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) receberão / anexa 
B) receberão / anexo 
C) receberam / anexo 
D) receberam / anexas 
E) receberam / em anexo 
 

Questão 04 (Peso 3)  

Ele _______________ (violou) uma norma de trânsito, porque usou o celular ao dirigir. O risco de 
acidente é ____________ (imediato), por isso é necessário ____________ (aplicar) multas. 

De acordo com o significado apresentado entre parênteses, a alternativa que preenche, correta e 
sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) infligiu / iminente / infringir 
B) inflingiu / iminente / infrigir 
C) infringiu / iminente / infligir 
D) infligiu / eminente / infringir 
E) infringiu / eminente / infligir 
 

Questão 05 (Peso 1) 

Após ___ colisão, os condutores dos veículos envolvidos ficaram face ___ face e discutiram muito. O 
excesso de velocidade até 20% ___ máxima permitida na via é ___ infração média mais cometida.  

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) a / à / à / a 
B) à / a / a / à 
C) a / à / a / a 
D) a / a / à / a 
E) há / à / a / à 
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Analise a figura 1, para responder às questões 06 e 07. 
Figura 1 

 
Disponível em:< https://www.google.com/search?hl=pt-
BR&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=613&ei=1XrbWr3qK4SnwAT2y4OQCw&q=infogr%C3%A1ficos+tr%C3%A2nsito&oq=inf
ogr%C3%A1ficos+tr%C3%A2nsito&gs_l=img.3...1857.10417.0.10974.24.17.1.6.0.0.211.2385.0j14j1.15.0....0...1ac.1.64.img..2.15.2
238.0..0j35i39k1j0i8i30k1.0.8v46vJpFddU#imgrc=vlQheoCEhKeaDM:>. Acesso em: 04 abr. 2018 

Questão 06 (Peso 3) 

De acordo com a figura 1, sobre os acidentes que ocorreram entre 2010 e 2015, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A média de acidentes entre homens e mulheres é 654. 
(   ) Os acidentes em 2015 reduziram 81,5% tomando como referência o ano de 2014. 
(   ) A falta de atenção representa, aproximadamente, 34% das causas dos acidentes. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F 
B) V V F 
C) V F V 
D) F V F 
E) F F V 

Questão 07 (Peso 1) 

Uma equipe de agentes de trânsito foi comunicada sobre um acidente de trânsito em um bairro que está 
distante 35 km do ponto onde está estacionada a viatura. Considerando que a velocidade média da via é 
30 Km/h, a viatura chegará ao local do acidente em, aproximadamente,  

A) 10 min 
B) 30 min 
C) 1 h 5 min 
D) 1 h 30 min 
E) 1h 10 min 

Questão 08 (Peso 2) 

A velocidade de um veículo que trafegou por uma determinada via foi detectada como 95 Km/h por um 
sistema de radar. Considerando que a velocidade máxima permitida nessa via é de 70 Km/h, é correto 
afirmar que a velocidade do veículo excedeu a velocidade da via  

A) em até 20% 
B) acima de 50% 
C) entre 20 e 30% 
D) entre 30 e 40% 
E) entre 40 e 50% 

Questão 09 (Peso 2) 

Joaquim precisará fazer uma pequena viagem de automóvel cuja distância é 225 Km. Sabendo-se que a 
velocidade máxima permitida nos primeiros 30 Km é limitada a 60 Km/h e o restante do trajeto é 
percorrido por uma via cuja velocidade máxima permitida é 100 km/h, o tempo estimado de viagem é 

A) 1 h 57 min 
B) 2 h 15 min 
C) 2 h 25 min 
D) 2 h 27 min 
E) 2 h 45 min 
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Questão 10 (Peso 1) 

Uma pesquisa sobre acidentes de trânsito, ocorridos em um determinado município em 2017, identificou 
a quantidade de acidentes por turno, cujos dados estão apresentados na tabela 1. 

Tabela 1 

Turno % 

Matutino 18 

Vespertino 25 

Noturno 37 

Madrugada 20 
Fonte: Elaboração própria (2018) 

Considerando que foram registrados 900 acidentes naquele município em 2017, de acordo com a tabela 
1, a quantidade de acidentes que ocorreram no turno da madrugada foi 

A) 18 
B) 20 
C) 25 
D) 45 
E) 180 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 11 A 30) 

Questão 11 (Peso 1) 

De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, com a municipalização do trânsito na cidade de Irecê-Ba, 
através da Lei nº 919, de 05 de dezembro de 2011, o órgão de trânsito, denominado Coordenadoria 
Municipal de Trânsito (CMTT), passou a fazer parte do ______________________________________. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) Sistema Único de Trânsito (SUT) 
B) Sistema Nacional de Trânsito (SNT) 
C) Sistema Estadual de Trânsito (SET) 
D) Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN) 
E) Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) 

Questão 12 (Peso 2) 

Conforme a legislação que dispõe sobre a municipalização do trânsito no município de Irecê, os tipos e 
categorias de veículos cuja circulação é proibida pelas artérias consideradas centrais no município de 
Irecê, são: 

A) Tratores esteira, carroças, charretes, veículos articulados, motocicletas. 
B) Veículos de grande porte, charretes, carroças, caminhonete e ônibus articulado. 
C) Carroças, charretes, caminhonetas, tratores agrícolas, veículos articulados e caminhões.  
D) Veículos articulados, com exceção do transporte coletivo, charretes, carroças, triciclo, ônibus e 

combinação de veículos. 
E) Charretes, tratores, carroças, veículos articulados, exceto utilizados no transporte coletivo e veículos 

conjugados, com exceção daqueles em serviço de melhoramento e conservação de vias. 

Questão 13 (Peso 2) 

As ordens emanadas por gestos de Agentes da Autoridade de Trânsito prevalecem sobre as regras de 
circulação e as normas definidas por outros sinais de trânsito (CONTRAN, 2004, p. 30). 

Um Agente de Trânsito, ao se posicionar em uma faixa de pedestre para auxiliar a travessia de alunos 
em frente a uma escola situada em uma avenida de sentido duplo de tráfego, sem intercessão, deve 

A) estender o braço horizontalmente, agitando uma luz vermelha e emitir um silvo breve com o apito. 
B) levantar o braço verticalmente, com a palma da mão para frente e emitir dois silvos breves com o 

apito. 
C) estender o braço horizontalmente, com a palma da mão para frente e emitir dois silvos longos com o 

apito. 
D) estender o braço horizontalmente, com a palma da mão para baixo, fazendo movimentos verticais e 

emitir um silvo longo com o apito. 
E) estender o braço horizontalmente, com a palma da mão para frente, do lado do trânsito a que se 

destina e emitir dois silvos breves com o apito como ordem de parada para todos os veículos que 
venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelo braço estendido, qualquer 
que seja o sentido do deslocamento. 
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Questão 14 (Peso 1) 

___________________________________________ integram o Sistema Municipal de Trânsito de Irecê. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) A Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), a Junta Administrativa de Recursos e 
Infrações (JARI) e o Fundo Municipal de Trânsito (FMTT) 

B) DENATRAN, DETRAN e CMTT 
C) CMTT, DETRAN e FMTT 
D) FMTT, JARI E DEFESA 
E) JARI, FMTT e CETRAN 

Questão 15 (Peso 2) 

Quando o motorista deixa de assegurar-se da existência de combustível suficiente no veículo para 
chegar ao local de destino provocando a sua imobilização pela falta, a providência a ser adotada pelo 
Agente de Trânsito é 

A) autuar o condutor imediatamente por ser infração gravíssima. 
B) reter o veículo até que o responsável providencie o combustível. 
C) autuar o condutor pela infração grave, que representa cinco pontos no prontuário do condutor, e 

remover o veículo. 
D) autuar o condutor pela infração média, que representa quatro pontos no prontuário do condutor, e 

remover o veículo. 
E) autuar o condutor pela infração leve, que representa quatro pontos no prontuário do condutor, e 

aguardar a providência do combustível. 

Questão 16 (Peso 2) 

__________________ é a medida adotada pelo Agente da Autoridade de Trânsito que consiste em 
deslocar o veículo para local apropriado de custódia do órgão de trânsito, a fim de reestabelecer as 
condições de segurança e fluidez da via, dentre outras condições. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) Remoção 
B) Retenção 
C) Apreensão 
D) Recolhimento de animal 
E) Recolhimento de documento do veículo 

Questão 17 (Peso 2) 

Para dirigir tratores, máquinas agrícolas e de movimentação de cargas e combinação de veículos em 
que a unidade acoplada, reboque, semirreboque ou articulada não exceda a 6.000 kg de peso bruto total 
PBT, o motorista deverá possuir habilitação no mínimo na categoria _____________________________. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) A, que também dirige motocicleta 
B) C, que também dirige categoria B 
C) B, que abrange também motocicleta 
D) E, que dirige todos os tipos de veículos 
E) D, que também dirige veículos das categorias A, B e C 
 
Questão 18 (Peso 2) 

Sobre as infrações e penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, é correto afirmar que 

A) as multas por infração de natureza gravíssima podem ter o seu valor multiplicado por 3, 5, 10, 20 e, 
até mesmo, 60 vezes.  

B) ao renovar a Carteira Nacional de Habilitação, o cidadão terá seu prontuário renovado, ou seja, sem 
registro de pontos acumulados. 

C) será imposta a penalidade de cassação do direito de dirigir ao condutor que atingir o limite de 20 
pontos no período de 12 meses. 

D) a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta sempre que o infrator ultrapassar o limite 
de 20 pontos no período de 12 meses. 

E) ao cometer uma infração de natureza gravíssima, o condutor está sujeito à penalidade de multa e 
perderá 5 pontos em sua Carteira Nacional de Habilitação. 
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Questão 19 (Peso 3) 

Ao realizar uma ronda de rotina na Rua Aurélio José Marques, Centro de Irecê, Bahia, que tem toda a 
sua extensão sinalizada por placas de proibição de estacionamento, um Agente da Autoridade de 
Trânsito flagrou um condutor com o seu veículo do tipo caminhonete, imobilizado para a retirada de sete 
caixas de produtos perecíveis. A atitude que deve ser adotada pelo Agente de Trânsito é 

A) advertir, verbalmente, o condutor, porém permitir a operação de descarga sem a lavratura do auto de 
infração de trânsito, pois a sinalização restringe apenas o estacionamento e não a descarga. 

B) advertir, por escrito, o condutor e ordenar a retirada imediata o veículo, porém não de lavrar o auto de 
infração de trânsito, visto que a sinalização proíbe estacionamento e não operação de descarga. 

C) lavrar o auto de infração de trânsito por estacionamento em local proibido e promover a remoção do 
veículo, pois o Código de Trânsito Brasileiro equipara a operação de descarga a estacionamento. 

D) usar o bom senso não efetuando a lavratura do auto de infração de trânsito e nem a remoção do 
veículo, por se tratar de veículo de pequeno porte e a carga de apenas sete volumes de produtos 
perecíveis. 

E) lavrar o auto de infração de trânsito por estacionamento irregular, mas não aplicar a medida 
administrativa de remoção do veículo em hipótese alguma em razão da carga ser composta de 
produtos perecíveis. 

Questão 20 (Peso 3) 

Durante sua rotina diária de fiscalização, um Agente de Trânsito observou uma ambulância que, a cerca 
de 100 metros do hospital de destino, encontrou um grande congestionamento. Para vencer esse 
obstáculo e concluir com êxito a prestação do socorro, o motorista acionou o sistema de sinalização 
vermelha intermitente e alarme sonoro, subiu e transitou sobre o passeio até a unidade de saúde. Neste 
caso a atitude correta do agente de trânsito é 

A) impedir a continuidade do ato infracional e aplicar o disposto no artigo 193 do Código de Trânsito 
Brasileiro que prevê multa no valor de R$ 880,41 e o acréscimo de sete pontos no prontuário do 
motorista que transitar com qualquer tipo de veículo sobre o passeio. 

B) permitir o deslocamento e se possível auxiliar o motorista da ambulância a chegar ao seu destino, 
fazendo uso dos dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente, além de outras 
prerrogativas previstas no artigo 29, inciso VII do Código de Trânsito Brasileiro. 

C) permitir a conclusão do deslocamento de emergência, porém aplicar o disposto no artigo 193 do 
Código de Trânsito Brasileiro que prevê multa no valor de R$ 880,41 e o acréscimo de sete pontos no 
prontuário do motorista que transitar com qualquer tipo de veículo sobre o passeio. 

D) permitir a conclusão do deslocamento de emergência, porém aplicar o disposto no artigo 193 do 
Código de Trânsito Brasileiro que prevê multa no valor de R$ 293,47 e o acréscimo de sete pontos no 
prontuário do motorista que transitar com qualquer tipo de veículo sobre o passeio. 

E) permitir a conclusão do deslocamento de emergência, somente quando a ambulância pertencer ao 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ou Corpo de Bombeiro Militar e, nos casos de 
ambulâncias particulares, aplicar o disposto no artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro que prevê 
multa no valor de R$ 880,41 e o acréscimo de sete pontos no prontuário do motorista que transitar 
com qualquer tipo de veículo sobre o passeio. 

Questão 21 (Peso 2) 

De acordo com o Sistema Municipal de Trânsito de Irecê, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os pedestres têm prevalência sobre os veículos. 
(   ) Os veículos de tração animal têm precedência sobre os de tração humana. 
(   ) Os veículos de transporte de carga têm precedência sobre os de tração animal. 
(   ) Os veículos motorizados de uso particular têm precedência sobre os de transporte especial. 
(   ) Os veículos motorizados de transporte especial têm precedência sobre os motorizados de 

transporte de passageiros. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F V 
B) V F F V V 
C) V V F V F 
D) F F V V F 
E) F V F F V 
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Questão 22 (Peso 3) 

Durante o exercício do poder de Polícia Administrativa de Trânsito, o Agente de Trânsito poderá: 

A) efetuar teste de dosagem de alcoolemia, reter e remover veículos, além de recolher, mediante recibo, 
ACC, PPD, CNH, CRLV e CRV. 

B) lavrar o auto de infração de trânsito, aplicando penalidades decorrentes da inobservância dos 
preceitos contidos no Código de Trânsito Brasileiro. 

C) aplicar advertência por escrito nos casos de infração de natureza leve ou média, em que o condutor 
não for reincidente na mesma infração no prazo de 12 meses. 

D) aplicar penalidade e remover veículos estacionados irregularmente em vagas especiais, sinalizadas 
horizontal e verticalmente, destinadas, exclusivamente, às pessoas com deficiência e idosos. 

E) aplicar todas as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e comunicar o fato ao órgão 
ou entidade executivo de trânsito responsável pela habilitação do condutor e licenciamento do 
veículo. 

 

Questão 23 (Peso 2) 

Para ser um agente da autoridade de trânsito, o candidato deverá dominar normas e procedimentos 
inerentes à função que pretende exercer. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ao 
flagrar um condutor dirigindo um caminhão transportando passageiro no compartimento de carga, o 
agente: 

A) não deverá enquadrar o condutor no artigo 230,II do CTB, por ser zona rural, porém deve 
desembarcar os passageiros. 

B) autuará conforme o disposto no artigo 230,II do CTB, que prevê penalidade de multa de natureza 
média e medida administrativa de remoção do veículo, e mais cinco pontos no prontuário do condutor 
infrator. 

C) deverá lavrar dois autos de infração de trânsito, enquadrando o condutor infrator nos seguintes 
artigos do CTB:  230,II pelo transporte de passageiro no compartimento de carga, e 167 pelo fato do 
passageiro não está usando o cinto de segurança. 

D) não deverá enquadrar o condutor no artigo 230,II do CTB, nos casos em que o flagrante ocorrer na 
zona rural de municípios que não disponha de linha regular de ônibus de transporte coletivo de 
passageiro, mesmo que não possua autorização da Autoridade de Trânsito. 

E) não autuará, quando o condutor portar autorização específica para este tipo de transporte, expedida 
pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, a título precário, quando o município não 
possuir linha regular de ônibus, desde que obedecidas as condições de segurança estabelecidas no 
CTB e pelo CONTRAN. 

 

Questão 24 (Peso 2) 

Sobre engenharia, operação e fiscalização de trânsito, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Apenas em casos de emergência, o órgão de trânsito deverá avisar a comunidade sobre interdição 
de vias. 

(   ) A obrigação de sinalizar a execução ou manutenção de obra ou evento em via pública é do órgão 
de trânsito. 

(   ) É proibida a utilização das ondulações transversais (quebra-molas) e de sonorizadores como 
redutores de velocidades sem a análise técnica do órgão ou entidade competente, e nos padrões e 
critérios do CONTRAN. 

(   ) Para a realização de uma corrida rústica no município de Irecê a autoridade de trânsito com 
circunscrição sobre a via avisará à comunidade, por intermédio dos meios de comunicação social, 
com 48 horas de antecedência as vias que terão interdição e os caminhos alternativos a serem 
utilizados. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F V 
C) F F F V 
D) F F V V 
E) F V F F 
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Questão 25 (Peso 2) 

O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração de trânsito (AIT) poderá 
ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito 
com circunscrição sobre a via no âmbito de sua competência, porém ao exercer tal competência esses 
profissionais: 

A) durante a fiscalização, poderão utilizar veículos descaracterizados para flagrar toda e qualquer 
inobservância de qualquer preceito previsto no CTB. 

B) ao flagrar o cometimento de uma infração deverão agir com liberdade para lavrar o auto de infração 
de trânsito ou não, conforme dispõe o artigo 280 do CTB. 

C) ao flagrar o cometimento de uma infração de trânsito, deverão cumprir o dever legal da autuação, 
sem liberdade de escolha sobre autuar ou não, conforme dispõe o artigo 280 do CTB. 

D) sejam eles servidores sejam policias militares, além de serem credenciados, deverão utilizar 
uniforme, conforme padrão da instituição durante as operações de monitoramento, exceto durante ato 
de fiscalização específica e no regular exercício de suas funções. 

E) deverão desenvolver atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida da população, atuando 
como facilitadores da mobilidade urbana, norteando-se, dentre outros, pelos princípios constitucionais 
da ilegalidade, impessoalidade, imoralidade, indiscrição e eficiência. 

Questão 26 (Peso 1)  

A sinalização vertical é definida no anexo II do CTB como um subsistema da sinalização viária cujo meio 
de comunicação está na posição vertical, normalmente, em placa, fixado ao lado ou suspenso sobre a 
pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, através de legendas 
e/ou símbolos pré-reconhecidos e legalmente instituídos. Elas estão classificadas de acordo com a sua 
função. As placas ______________ possuem mensagens imperativas cujo desrespeito constitui infração. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) de indicação 
B) de educação 
C) de advertência 
D) de regulamentação 
E) semafórica ou sinaleira 
 
Questão 27 (Peso 3)  

Sobre a educação para o trânsito, que é direito de todos, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O CONTRAN estabelece anualmente os temas e os cronogramas de campanhas que a CMTT 
deverá implantar no município de Irecê. 

(   ) A subcoordenadoria de educação para o trânsito foi criada na estrutura da CMTT de Irecê, por 
exigência do Código de Trânsito Brasileiro. 

(   ) 5% (cinco por cento) das receitas arrecadação de multas de trânsito pelos órgãos deverão ser 
depositadas no fundo nacional destinado à segurança e à educação de trânsito. 

(   ) Os órgãos executivos de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura ou mediante convênio, 
escolas públicas de trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN. 

(   ) Em toda a peça publicitária destinada à divulgação ou à promoção nos meios de comunicação 
social, de veículos rodoviários automotores, incluirá, obrigatoriamente, mensagens educativas de 
trânsito. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F V 
B) V F F V F 
C) F V V V V 
D) F F V V F 
E) F V F F V 
 

Questão 28 (Peso 2)  

Ao ter aplicada a penalidade, o recurso apresentado a CMTT será julgado pelo (a): 

A) JARI. 
B) CMTT. 
C) CETRAN. 
D) DETRAN. 
E) DEFESA DA AUTUAÇÃO. 
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Questão 29 (Peso 3) 

Sobre a Lei Seca, instituída por leis que alteraram o Código de Trânsito Brasileiro, que evoluiu com a 
severidade das punições ao motorista que associa uso de bebida alcoólica à direção de veículos, é 
correto afirmar que 

A) a penalidade por dirigir sob a influência de álcool é multa de natureza gravíssima e cassação da 
CNH. 

B) multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 meses é a penalidade pela recusa ao teste 
do bafômetro. 

C) comete crime de trânsito o motorista que soprar o bafômetro e acusar 0,2 miligramas de álcool por 
litro de ar alveolar. 

D) ao ser solicitado a fazer o teste do bafômetro e recusar-se, o motorista será penalizado apenas com 
multa e recolhimento da CNH. 

E) detenção de seis meses a cinco anos estará sujeito a quem conduzir veículo com capacidade 
psicomotora alterada em razão de influência de álcool. 

 
Analise a figura 2 para responder à questão 30. 

Figura 2 

 
Fonte: Anexo II do CTB. 

Questão 30 (Peso 2) 

A sinalização especial de advertência é encontrada em _______________. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) via local 
B) via arterial 
C) estrada 
D) via coletora 
E) via residencial 
 
 
  


