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A) dos proprietários de estabelecimentos privados de uso
coletivo.

AGENTE DE TRÂNSITO

B) de empresas terceirizadas responsáveis pela ZONA
AZUL.

31. (CONCURSO CRATO/2021) A lei 9.503/97 institui
o Código de Trânsito Brasileiro. Tomando por base
tal lei e seus anexos, marque a alternativa INCORRETA.

C) da União, no âmbito de sua circunscrição.
D) dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição.

A) A preservação da saúde e do meio ambiente estão inclusas nas prioridades do Sistema Nacional de Trânsito.

E) dos condomínios constituídos por unidades autônomas.

B) Considera-se trânsito a movimentação e imobilização
de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres.

34. (CONCURSO CRATO/2021) Senhor Felício, que
possui habilitação na categoria B, precisou se deslocar da sua fazenda até o comércio de sua cidade,
então pegou seu veículo e foi dirigindo. No caminho
ele se deparou com uma operação de fiscalização, ao
ser parado, o agente de trânsito verificou no documento do veículo que o peso bruto total do mesmo
excedia 3.500kg. Senhor Felício foi informado que
estava cometendo uma infração de trânsito. Sobre
essa infração, é correto afirmar que:

C) O Sistema Nacional de Trânsito tem por finalidade o
registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores.
D) São vias terrestres urbanas as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as
rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão
ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo
com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais.

A) é uma infração gravíssima com penalidade de multa
(três vezes).

E) Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem objetivamente, por danos
causados aos cidadãos em virtude de má sinalização da
via.

B) haverá o recolhimento da habilitação.
C) o condutor perderá 7 pontos na carteira.
D) o veículo ficará retido até a apresentação de condutor
habilitado.

32. (CONCURSO CRATO/2021) Recusar-se a entregar
à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos
por lei, para averiguação de sua autenticidade, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é uma
infração de trânsito e pode acarretar:

E) será necessário transbordo de carga.
35. (CONCURSO CRATO/2021) O uso de luzes em veículo deverá obedecer a algumas determinações dadas pelo Código de trânsito Brasileiro. Tomando
como fundamento tais determinações, marque a alternativa CORRETA.

A) remoção do veículo.
B) retenção do veículo.

A) O condutor manterá aceso o pisca alerta do veículo
quando sob chuva forte, neblina ou cerração.

C) suspensão do direito de dirigir.
D) recolhimento do documento de habilitação.

B) Durante a noite, em circulação, o condutor manterá
acesa a luz de placa.

E) perda de 7 pontos na carteira.

C) Nas vias iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo.

33. (CONCURSO CRATO/2021) O Código de Trânsito
Brasileiro - CTB aponta que, a implementação, manutenção e operação do sistema de estacionamento
rotativo pago nas vias é competência:

D) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz alta, durante a noite e durante o dia nos
túneis providos de iluminação pública e nas rodovias.
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E) O condutor utilizará o pisca-alerta para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou
para indicar a existência de risco à segurança para os
veículos que circulam no sentido contrário.

( ) 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 caracteriza-se como infração grave com penalidade de multa.

36. (CONCURSO CRATO/2021) Baseando-se no Código de Trânsito Brasileiro, julgue as afirmativas
abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

( ) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis
à segurança é infração de natureza leve com penalidade
de multa.

I. O cidadão tem o direito de sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes ao Código de Trânsito.

A) V, V, V, F

II. Os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de replicar as solicitações feitas pelos
cidadãos, dentro de prazos mínimos.

C) V, V, F, V

B) V, F, F, V

D) F, V, V, F
E) F, F, F, V

III. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto
oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá,
obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a
ser conjuntamente veiculada.

38. (CONCURSO CRATO/2021) Um agente de trânsito no exercício de sua função estava próximo a
uma faixa de pedestres com sinalização semafórica.
O sinal luminoso estava vermelho para os veículos
que ali trafegavam, por não haver nenhum pedestre no local o agente ordenou com sons de apito e
gestos, que os condutores seguissem o fluxo e desobedecessem ao semáforo. José, que era um dos condutores que transitavam na via, sentiu-se inseguro
e não avançou o sinal vermelho.
Sobre a situação hipotética, assinale a opção CORRETA.

IV. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não
poderá efetuar ultrapassagem, exceto quando houver
sinalização permitindo.
A) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
B) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
C) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
D) Somente as afirmativas I e III estão corretas.

A) José agiu de maneira correta, já que o semáforo não
lhe era favorável, sendo assim não poderá ser autuado.

E) Todas as afirmativas estão corretas.

B) Na situação descrita, o agente, caso quisesse, poderia
autuar José por desobedecer às ordens por ele emanadas.

37. (CONCURSO CRATO/2021) Analise as assertivas
abaixo e preencha os parênteses com V para verdadeiro e F para falso, em seguida marque a alternativa que indica a sequência CORRETA dos parênteses de cima para baixo.

C) José agiu erroneamente, tendo cometido infração de
natureza grave, passível de multa e remoção do veículo.

( ) Executar operação de retorno nas interseções, entrando
na contramão de direção da via transversal configura
infração gravíssima com penalidade de multa.

D) Ao agente de trânsito, só existe o dever legal da autuação, uma vez que foi constatada a infração de desobediência às suas ordens.

( ) Seguir veículo em serviço de urgência, estando este
com prioridade de passagem devidamente identificada
por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes é uma infração de natureza média com penalidade de multa.

E) O agente não tem autoridade para ordenar a desobediência à sinalização semafórica.
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39. (CONCURSO CRATO/2021) Segundo o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), ultrapassar veículos em
fila, parados em razão de sinal luminoso, cancela,
bloqueio viário parcial ou qualquer outro obstáculo, com exceção dos veículos não motorizados,
pode ensejar, além da pontuação inerente a gravidade da infração:

A) O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de
seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
B) Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de
trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre parada e estacionamento no local
da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN.

A) multa, apenas.
B) retenção do veículo.

C) O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre
do lado da calçada, exceto para o condutor.

C) remoção do veículo.
D) recolhimento do documento de habilitação.

D) O Código de Trânsito Brasileiro permite exceção para
o trânsito de veículos sobre calçadas.

E) suspensão do direito de dirigir.

E) Nas vias providas de acostamento, os veículos parados,
estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento.

40. (CONCURSO CRATO/2021) Julgue os itens a seguir com base na Lei 9.503/97 que institui o CTB,
em seguida assinale a alternativa CORRETA.

42. (CONCURSO CRATO/2021) O capitulo IX do Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 96, classifica os veículos de acordo com sua espécie, categoria
e tração. Com base nessa classificação relacione as
colunas abaixo.

I. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via,
sinalização prevista no Código de Trânsito Brasileiro e
em legislação complementar, destinada a condutores e
pedestres, vedada a utilização de qualquer outra.
II. Com autorização do CONTRAN, é permitida a utilização de sinalização não prevista no Código de Trânsito
Brasileiro por período preestabelecido.

1. Espécie
2. Categoria
3. Tração

III. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito,
com ônus para quem o tenha retirado.

( ) misto
( ) elétrico
( ) oficial
( ) coleção

IV. A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou
símbolos ao longo das vias é permitida desde que não
prejudique a visibilidade da sinalização viária.

( ) particular
( ) automotor

A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
( ) passageiros
B) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.

( ) especial

C) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

( ) aluguel

D) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo é:

E) Todas as afirmativas estão corretas.

A) 2, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1
B) 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2

41. (CONCURSO CRATO/2021) Analise as alternativas à luz do CTB e assinale a INCORRETA.

C) 1, 2, 1, 1, 3, 3, 2, 3, 2
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D) 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2

A) 4, 3, 2, 1

E) 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 3

B) 4, 1, 2, 3
C) 1, 2, 3, 4

43. (CONCURSO CRATO/2021) Alan conduzia seu
automóvel na rua de sua residência em direção à
rodovia José Aval de Sousa, e ao cruzar a rodovia
foi acometido por uma motocicleta que circulava
pela mesma e vinha a sua direita, o condutor da
motocicleta, Pedro, apavorado percebeu que o cruzamento não era sinalizado. De acordo com as normas de circulação e conduta, nessa situação quem
teria preferência de passagem?

D) 3, 4, 1, 2
E) 3, 2, 1, 4
45. (CONCURSO CRATO/2021) José é motorista profissional e exerce sua profissão prestando serviço
para uma escola. Certo dia, em uma determinada
via pública, conduzindo um ônibus de transporte
de alunos, atropelou um ciclista, que, infelizmente,
veio a óbito ainda no local do acidente. Com base
no CTB, nessa situação hipotética, José:

A) Pedro, pois circulava a direita do outro condutor.
B) Alan, pois estava no veículo de maior porte.

A) responderá por homicídio doloso e com penalidade de
multa.

C) Pedro, pois estava no veículo de menor porte.

B) responderá por homicídio doloso e a pena será aumentada de 1/6 à metade e multa.

D) Alan, pois circulava pelo lado direito da via.
E) Pedro, pois transitava pela rodovia José Aval de Sousa.

C) responderá por homicídio doloso e a pena será aumentada de 1/3 (um terço) à metade.

44. (CONCURSO CRATO/2021) Com base no Código
de Trânsito Brasileiro, preencha os parênteses relacionando as infrações às suas gravidades.

D) poderá ter suspenso ou proibido o direito de se obter
a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, apenas.

1. Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado.

E) será penalizado com detenção, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, e sua pena será aumentada de
1/3 (um terço) à metade.

2. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma
compatível com a segurança do trânsito nos locais
onde o trânsito esteja sendo controlado pelo agente da
autoridade de trânsito, mediante sinais sonoros ou gestos.

46. (CONCURSO CRATO/2021) Era véspera de Natal
do ano 2020 e Maria estava dirigindo seu veículo
nas proximidades de sua casa, quando uma viatura
da fiscalização de trânsito se aproximou ao notar
que Maria estava praticando movimentos irregulares. Ao ser abordada pelos agentes de trânsito,
foi solicitado que Maria fizesse o teste do etilômetro e entregasse sua habilitação e o documento do
veículo. No teste do etilômetro foi constatado 0,39
miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Além
disso, os agentes verificaram que a habilitação de
Maria estava vencida desde setembro 2020.

3. Portar no veículo placas de identificação em desacordo
com as especificações e modelos estabelecidos pelo
CONTRAN.
4. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo,
préstito, desfile e formações militares, salvo com autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes.
( ) Infração Média
( ) Infração Grave

Com relação ao exposto acima, é correto afirmar
que Maria poderá responder:

( ) Infração Gravíssima

A) pelos crimes de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool e dirigir com habilitação vencida há
mais de 30 dias.

( ) Infração Leve
A sequência CORRETA, de cima para baixo é:
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B) somente pelo crime de embriaguez ao volante, uma vez
que o fato de a habilitação estar vencida constitui apenas uma infração administrativa.

A) o veículo só poderá transitar pela via quando atendidos
os requisitos e condições de segurança estabelecidos
pelos órgãos de trânsito no âmbito de sua circunscrição.

C) somente pelo crime de habilitação vencida há mais de
30 dias, uma vez que dirigir sob a influência de álcool
constitui apenas uma infração administrativa.

B) é inadmissível o transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros.

D) somente pelo crime de dirigir com habilitação vencida
há mais de 30 dias, pois dirigir sob a influência de
álcool só configura crime quando ocorre acidente de
trânsito com vítima fatal.

C) é vedado, nas áreas envidraçadas do veículo o uso de
cortinas, persianas fechadas ou similares nos veículos
em movimento, salvo nos que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados.

E) Maria não responderá por nenhum crime, pois o Código de Trânsito não tem previsão para crimes.

D) em casos excepcionais, o veículo poderá transitar com
equipamento ou acessório proibido.
E) é obrigatório nos veículos, o equipamento suplementar
de retenção - air bag frontal para o condutor e todos os
passageiros.

47. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com capítulo XIX do Código de Trânsito Brasileiro, que
aborda sobre os crimes de trânsito, analise os itens
abaixo:

49. (CONCURSO CRATO/2021) Deixar o condutor de
prestar socorro à vítima de acidente de trânsito
quando solicitado pela autoridade e seus agentes,
é uma infração:

I. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser
imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades.

A) de natureza média e penalidade de multa.
B) de natureza gravíssima, com recolhimento da habilitação.

II. Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu
será intimado a entregar à autoridade policial, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

C) de natureza grave, com penalidade de multa, apenas.
D) de natureza gravíssima com penalidade de multa, apenas.

III. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por
efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.

E) de natureza grave, com penalidade de multa e com retenção do veículo.

Assinale a alternativa CORRETA:

50. (CONCURSO CRATO/2021) As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de
mercadorias - moto-frete - somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou
entidade executivos de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal, para isso algumas exigências são
necessárias. A respeito do moto-frete, assinale a alternativa CORRETA.

A) Está correto apenas o item I.
B) Está correto apenas o item II.
C) Estão corretos apenas os itens I e III.
D) Estão corretos apenas os itens II e III.
E) Estão corretos os itens I, II e III.

A) É necessário que haja uma inspeção anual para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança.

48. (CONCURSO CRATO/2021) Marque a alternativa
que está em consonância com o Código de Trânsito
Brasileiro:

B) O protetor de motor mata-cachorro, é um item a ser
instalado obrigatoriamente, fixando-o no motor do veículo.
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C) É obrigatória a instalação de aparador de linha antena
corta-pipas, nos termos de regulamentação do CONTRAN.

IV. De aptidão física e mental.

D) O veículo precisa estar registrado na categoria passageiros.

A) I, III, VI, II

A ordem CORRETA dos exames, conforme o CTB
é:

B) IV, I, III, II

E) É terminantemente proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos
veículos.

C) III, IV, I, II
D) IV, III, I, II
E) I, II, III, IV

51. (CONCURSO CRATO/2021) A habilitação para
conduzir veículo automotor e elétrico será apurada
por meio de exames que deverão ser realizados
junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou
do Distrito Federal, do domicílio ou residência do
candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão. Se tratando de habilitação e seu processo, é CORRETO afirmar que:

53. (CONCURSO CRATO/2021) Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque,
para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado,
ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. Com base no que diz o Código de Trânsito
Brasileiro sobre o licenciamento de veículos, marque a alternativa INCORRETA.

A) O condutor deve ser penalmente imputável, saber ler
e escrever e possuir carteira de habilitação ou equivalente.

A) O primeiro licenciamento será feito simultaneamente à
compra do veículo.

B) Ao candidato aprovado será conferida Permissão para
Dirigir, com validade de cinco anos.

B) O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao
veículo, independentemente da responsabilidade pelas
infrações cometidas.

C) Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há dois anos na categoria B
e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante
os últimos doze meses.

C) Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de emissões de gases poluentes e de
ruído.

D) A validade da Carteira Nacional de Habilitação está
condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental.
E) A formação de condutores poderá ter como opção o
curso de direção defensiva e de conceitos básicos de
proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

D) É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento
Anual.
E) Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento
e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o Município de destino.

52. (CONCURSO CRATO/2021) O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo
órgão executivo de trânsito. São eles:

54. (CONCURSO CRATO/2021) Relacione as colunas
corretamente, baseando-se no Código de Trânsito
Brasileiro, e assinale a alternativa que indica o
preenchimento CORRETO dos parênteses de cima
para baixo.

I. Exame escrito, sobre legislação de trânsito.
II. Exame de direção veicular, realizado na via pública,
em veículo da categoria para a qual estiver habilitandose.

I. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança
de sinal luminoso.

III. De noções de primeiros socorros.
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II. Retirar do local veículo legalmente retido para regularização, sem permissão da autoridade competente ou Texto para as questões 56 e 57.
de seus agentes.
Era um domingo a tarde, quando um acidente tráIII. Conduzir veículo sem os documentos de porte obriga- gico entre um ônibus e um caminhão deixou cinco pestório.
soas feridas e causou a morte de outras duas. Durante
IV. Transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária o percurso o caminhão ao fazer uma ultrapassagem pela
a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à contramão em local não permitido pela sinalização horizontal, colidiu de frente com um ônibus que circulava no
segurança.
fluxo oposto. De acordo com o equipamento registrador
de velocidade o caminhão trafegava a 50km/h e a veloci( ) Infração grave
dade máxima da via era de 60km/h. O motorista do cami( ) Infração Gravíssima
nhão fugiu e abandonou o veículo na via, não prestando
assim nenhuma forma de socorro.
( ) Infração Média
56. (CONCURSO CRATO/2021) Preencha os parênteses com V para verdadeiro e F para falso, sobre o
caso pressuposto no texto, considerando o que versa
o Código de Trânsito Brasileiro.

( ) Infração Leve
A) IV, II, I, III
B) I, II, III, IV

( ) O simples fato do condutor do caminhão prestar socorro às vítimas, o livraria de uma prisão em flagrante.

C) III, IV, II, I

( ) A ultrapassagem em local não permitido é um fator
agravante de pena, para os crimes cometidos na situação descrita no texto.

D) II, III, IV, I
E) IV, III, II, I

( ) O condutor do caminhão cometeu crime de lesão corporal e será submetido a curso de reciclagem.

55. (CONCURSO CRATO/2021) Nas alternativas
abaixo estão descritas infrações de trânsito com
a mesma gravidade, as mesmas penalidades e as
mesmas medidas administrativas, de acordo com o
CTB. Excetua-se desse contexto somente a infração
citada na alternativa:

( ) Deixar de prestar socorro às vítimas é uma infração de trânsito além de ser fator agravante de pena e
configurar-se como crime de trânsito.
( ) Também será autuado, o condutor do caminhão, pela
infração de afastar-se do veículo do local do acidente,
para fugir à responsabilidade que lhe possa ser atribuída.

A) Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento
de pneus.

A ordem CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

B) Bloquear a via com veículo.

A) V, F, V, V, F

C) Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de
identificação do veículo.

B) F, F, V, V, V
C) F, V, F, F, F

D) Conduzir o veículo com qualquer uma das placas de
identificação sem condições de legibilidade e visibilidade.

D) V, F, V, V, V
E) V, V, F, V, V

E) Transitar com o veículo na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos
veículos de transporte público coletivo de passageiros,
salvo casos de força maior e com autorização do poder
público competente.

57. (CONCURSO CRATO/2021) Considerando a situação hipotética do texto, marque a alternativa
CORRETA, com base no Código de Trânsito Brasileiro.
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I. A velocidade mínima permitida na via onde ocorreu o
acidente, é de 30 km/h em condições normais de circulação, mas em situações excepcionais, a velocidade
mínima da via poderá ser inferior a 30 km/h.

E) O agente de trânsito, sempre deverá abordar o condutor
do veículo para poder autuá-lo, caso contrário o auto é
considerado inválido.

II. A via mencionada no texto se trata de uma via de trânsito rápido, por circular veículos de grande porte.

59. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com resolução nº 561 do CONTRAN, as infrações simultâneas podem ser concorrentes ou concomitantes.
São concorrentes aquelas em que o cometimento
de uma infração tem como consequência o cometimento de outra, e nestes casos o agente deverá fazer
um único AIT que melhor caracterize a irregularidade observada. Baseando-se nessa informação,
as infrações que se enquadram como concorrentes,
são as descritas na alternativa:

III. Supondo que o ônibus mencionado no texto se destina ao transporte de passageiros em percurso que seja
permitido viajar em pé, todos os bancos do veículo,
tanto para passageiros quanto para condutores, devem
ter cinto de segurança.
IV. A infração que causou o acidente é de natureza gravíssima, com penalidade de multa (cinco vezes) e com
suspensão do direito de dirigir.

A) "Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem
usar capacete de segurança" e "Conduzir motocicleta,
motoneta e ciclomotor transportando passageiro sem o
capacete de segurança".

A) Somente as afirmativas I, II e III estão incorretas.
B) Somente as afirmativas II, III e IV estão incorretas.

B) "Transitar com o farol desregulado ou com o facho de
luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor"
e "Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança".

C) Somente as afirmativas II e IV estão incorretas.
D) Somente as afirmativas I e III estão incorretas.
E) Todas as afirmativas estão incorretas.

C) "Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de
Habilitação vencida há mais de trinta dias" e "Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório".

58. (CONCURSO CRATO/2021) A resolução nº 371 do
CONTRAN aprova o Manual Brasileiro De Fiscalização de Trânsito, com base nessa resolução analise
as assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA.

D) "Dirigir o veículo com o braço do lado de fora" e "Dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas".
E) "Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de
batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e às ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados
de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes" e "Seguir veículo em serviço de urgência, estando
este com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro
e iluminação vermelha intermitentes".

A) As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador,
salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionadas no CTB.
B) Para que possa exercer suas atribuições, o agente da
autoridade de trânsito deverá ser credenciado, estar devidamente uniformizado, conforme padrão da instituição, podendo assim atuar em qualquer tempo.
C) Ao condutor caberá sempre a responsabilidade pela
infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o
trânsito do veículo na via terrestre.

60. (CONCURSO CRATO/2021) A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas no
Código de Trânsito Brasileiro e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar penalidades e adotar
medidas administrativas às infrações nele previstas.
A partir disso, relacione as colunas abaixo.

D) O Auto de Infração de Trânsito - AIT não poderá conter rasuras, emendas, uso de corretivos, ou qualquer
tipo de adulteração, porém quando necessário, é permitido ressalvas.

1. Medida Administrativa
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2. Penalidade
( ) Remoção do veículo
( ) Recolhimento da Permissão para Dirigir
( ) Suspensão do direito de dirigir
( ) Realização de teste de dosagem de alcoolemia
( ) Retenção do veículo
( ) Advertência por escrito
( ) Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação
( ) Multa
( ) Recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual
( ) Frequência obrigatória em curso de reciclagem
A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo é:
A) 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2
B) 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1
C) 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1
D) 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2
E) 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2
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