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Simulado PRF 
 

Legislação de Trânsito e Resoluções do Contran 
 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO DO SIMULADO 
 

1 – Esta prova simulada é focada no concurso da PRF para o cargo de Policial Rodoviário Federal; 

2 – A prova contém 40 questões sobre assuntos de Legislação de Trânsito e Resoluções do Contran; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca 
organizadora do certame, o Cespe/Cebraspe; 

4 – Você receberá, por e-mail, o PDF ou poderá baixar o arquivo que ficará disponível em um artigo na 
página principal do site do Estratégia Concursos; 

5 – Você terá das 21h às 22h30 para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – Depois que você finalizar as questões, acesse a página principal do site do Estratégia Concursos. Lá, terá 
um artigo contendo um link para você preencher o seu gabarito no formulário; 

7 – O formulário para preenchimento do Gabarito ficará disponível, às 21h30, após passada meia 
hora de prova; 

8 – Preencha com cuidado as respostas e aguarde o sistema processar a sua Nota Final no simulado. 

9 – Nosso sistema tem um prazo e o fechamento do Gabarito Eletrônico. Por isso, você só tem até às 22h30 
para preencher o formulário e participar do Ranking; 

10 – O Ranking Classificatório com os resultados será divulgado após o início da Correção do Simulado. 

11 - A partir das 22h30, os nossos professores iniciarão a Correção da Prova AO VIVO, comentando 
e resolvendo todos os itens das questões. Aproveite para assistir AO VIVO e corrigir os erros. 

 

GABARITO - SIMULADO PRF 
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LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E RESOLUÇÕES DO CONTRAN 

 

01. Com base na legislação de trânsito e nas 
jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, 

julgue o item a seguir. 

 
Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN 

e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal – 
CONTRANDIFE, julgar os recursos interpostos contra 

decisões dos órgãos e entidades executivos estaduais, 

nos casos de inaptidão permanente constatados nos 
exames de aptidão física, mental ou psicológica. 

 
02. Com base na legislação de trânsito e nas 

jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, 
julgue o item a seguir. 

 

As provas ou competições desportivas, inclusive seus 
ensaios, em via aberta à circulação, só poderão ser 

realizadas mediante prévia permissão da autoridade de 
trânsito com circunscrição sobre a via e dependerão, 

dentre outras obrigações, de autorização expressa da 

respectiva confederação desportiva ou de entidades 
estaduais a ela filiadas. 

  
03. Com base na legislação de trânsito e nas 

jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, 

julgue o item a seguir. 
 

O motorista profissional de carga é responsável por 
controlar e registrar o tempo de condução. Assim, o 

controle do tempo mediante o registrador instantâneo 
inalterável de velocidade e tempo é facultativo para os 

veículos na categoria C, umas vez que esse equipamento 

não é obrigatório devido o peso máximo aplicado para 
esta categoria. 

 
04. Com base na legislação de trânsito e nas 

jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, 

julgue o item a seguir. 
 

A educação para o trânsito será promovida na pré-escola 
e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de 

planejamento e ações coordenadas entre os 
representantes do CONTRAN e da área de Educação, da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

nas respectivas áreas de atuação. 
 

05. Com base na legislação de trânsito e nas 
jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, 

julgue o item a seguir. 

 
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.  Assim, a veiculação de 
publicidade feita em desacordo com a norma constitui 

infração punível de suspensão, nos veículos de divulgação 

da publicidade, de qualquer outra propaganda do 
produto, pelo prazo de até 90 dias. 

 

06. Com base na legislação de trânsito e nas 
jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, 

julgue o item a seguir. 
 

O órgão de trânsito com circunscrição sobre a via poderá 

determinar a imediata retirada de qualquer elemento que 
prejudique a visibilidade da sinalização viária e a 

segurança do trânsito, sem ônus para aquele. 
 

  
07. Com base na legislação de trânsito e nas 

jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, 

julgue o item a seguir. 
 

Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou 
interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou 

colocar em risco sua segurança, será iniciada sem 

permissão prévia do órgão executivo de trânsito do 
Estado onde se realizará a obra. 

 
08. Com base na legislação de trânsito e nas 

Resoluções do Contran, julgue o item a seguir. 

 
Ao veículo utilizado no transporte de carga indivisível, que 

não se enquadre nos limites de peso e dimensões 
estabelecidos pelo Coordenador do Sistema Nacional de 

Trânsito, poderá ser concedida, pela autoridade de 
trânsito, autorização especial de trânsito, com prazo 

certo, válida para cada viagem, atendidas as medidas de 

segurança consideradas necessárias. A autorização será 
concedida mediante requerimento que especificará as 

características do veículo e da carga, o percurso, sendo o 
seu deslocamento inicial, de preferência, após às 22h. 

 

09. Com base na legislação de trânsito, julgue o 
item a seguir. 

 
Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do 

território nacional sem o prévio pagamento ou o depósito, 
judicial ou administrativo, dos valores correspondentes às 

infrações de trânsito cometidas, salvo se autorizado pelo 

Ministério das Relações Exteriores.  
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Nova paralisação de caminhoneiros tem baixa 

adesão 
 
Manifestantes fecharam pontos da rodovia Dutra e o 

acesso ao Porto de Santos; agora, resta apenas um ponto de 
paralisação na Dutra. 

 
Uma greve de caminhoneiros, marcada para esta 

segunda-feira, 10, teve baixa adesão entre os profissionais da 
classe. Três pontos de alto movimento de caminhões foram 
fechados pelos manifestantes, mas dois deles já foram 
liberados. 

Fonte: www.veja.abril.com.br 

 

10. Com base no texto acima, na legislação de 
trânsito e nas jurisprudências do STJ, julgue o 

item a seguir. 
 

Caso os caminhoneiros tenham usado os veículos para, 

deliberadamente, perturbar a circulação na via sem 
autorização do órgão ou entidade de trânsito com 

circunscrição sobre ela, serão punidos com uma infração 
gravíssima, sendo a multa multiplicada vinte vezes, e 

suspensão do direito de dirigir de dois meses a oito meses 

se não forem reincidentes.    
   

 
 

Motorista invade calçada, atropela mulher e não 
presta socorro. 

 
A imprudência do motorista de uma caminhonete por 

pouco não terminou na morte de uma pedestre na tarde de 
quinta-feira (8/11), em Vicente Pires. O condutor, de 39 anos, 
subiu em uma calçada na rua 7/8 da cidade, atingiu uma 
mulher. Ele nem sequer desceu do veículo para prestar socorro. 
Uma câmera de segurança registrou o atropelamento.” 

 
Fonte: www.correiobraziliense.com.br (adaptado) 

 
11. Com base no texto acima, na legislação de 

trânsito e nas jurisprudências do STJ, julgue o 

item a seguir. 
 

O motorista, no caso acima, responderá por lesão 
corporal na direção veicular com aumento da pena de um 

terço a metade. 

  
12. Com base na legislação de trânsito e nas 

Resoluções do Contran, julgue o item a seguir. 
 

Caso um motorista venha enguiçar na pista ele deverá 
acionar de imediato as luzes de advertência 

providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou 

equipamento similar à distância mínima de 30 metros da 
parte traseirado veículo. Sendo que o equipamento de 

sinalização de emergência deverá ser instalado 
perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa 

visibilidade. 

 
 

 

13. Com base na legislação de trânsito e nas 

Resoluções do Contran, julgue o item a seguir. 
 

O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e 
tempo deverá apresentar e disponibilizar a qualquer 

momento, entre outras informações mínimas, das últimas 

vinte e quatro horas de operação do veículo: data e hora 
de início da operação, identificação do veículo, 

identificação dos condutores e tempo de movimentação 
do veículo e suas interrupções. 

  

14. Com base na legislação de trânsito e nas 
Resoluções do Contran, julgue o item a seguir. 

 
A sinalização sonora, no semáforo, para pessoas 

portadoras de deficiência visual, deve quando cada sinal 
sonoro for reproduzido, terminar com um volume máximo 

em um aumento progressivo para alertar o pedestre o 

término da travessia. 
  

“Resolução no uso de engates para reboques em veículos 
não é obedecida” 

fonte: www.g1.globo.com 

 
15. Com base na legislação de trânsito e nas 

jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, 
julgue o item a seguir. 

 
Quando instalado como acessório, o engate deverá 

apresentar as seguintes características: esfera maciça 

apropriada ao tracionamento de reboque ou trailer; 
tomada e instalação elétrica apropriada para conexão ao 

veículo rebocado; dispositivo para fixação da corrente de 
segurança do reboque; ausência de superfícies cortantes 

ou cantos vivos na haste de fixação da esfera; dispositivos 

de iluminação, devidamente regulamentados. Caso o 
proprietário do veículo venha desobedecer a norma 

estará sujeito a uma infração grave. 
 

16. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 

ao tema, julgue o item a seguir. 
 

Para os veículos de quatro rodas, os documentos de porte 
obrigatório do condutor do veículo são: Permissão para 

Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, no 
original; e o Certificado de Registro e Licenciamento 

Anual - CRLV, no original ou Cópia autenticada pela 

repartição de trânsito. 
  

17. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 
ao tema, julgue o item a seguir. 

 

As dimensões autorizadas para veículos, com ou sem 
carga, são as seguintes: largura máxima: 2,60m; altura 

máxima: 4,40m; e nos veículos articulados com duas 
unidades, do tipo caminhão-trator e semi-reboque o 

comprimento total será de no máximo de 18,60 m. 
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18. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 

ao tema, julgue o item a seguir. 
 

O peso bruto total ou peso bruto total combinado, 
respeitando os limites da capacidade máxima de tração 

da unidade tratora determinada pelo fabricante será nos 

veículos com reboque ou semi-reboque, exceto 
caminhões, de 39,5 t. 

 
19. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 

ao tema, julgue o item a seguir. 

 
As Combinações de Veículos de Carga, com mais de duas 

unidades, incluída a unidade tratora, com peso bruto total 
acima de 63 t ou com comprimento total acima de 19,80 

m, só poderão circular portando Autorização Especial de 
Trânsito. 

 

20. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 
ao tema, julgue o item a seguir. 

 
Na área crítica de visão do condutor as trincas não 

poderão ser recuperadas. Assim, nos pára-brisas dos 

ônibus, microônibus e caminhões, a área crítica de visão 
do condutor é aquela situada a esquerda do veículo 

determinada por um retângulo de 50 centímetros de 
altura por 40 centímetros de largura, cujo eixo de simetria 

vertical é demarcado pela projeção da linha de centro do 
volante de direção, paralela à linha de centro do veículo, 

cuja base coincide com a linha tangente do ponto mais 

alto do volante. 
 

21. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 
ao tema, julgue o item a seguir. 

 

Tratando-se de sistemas de iluminação, nos veículos 
automotores, a norma limita o funcionamento simultâneo 

de no máximo seis faróis, independentemente de suas 
finalidades.  

  

22. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 
ao tema, julgue o item a seguir. 

 
As placas dos veículos automotores pertencentes às 

Missões Diplomáticas deverão conter a sigla ADM, para os 
veículos pertencentes a funcionários administrativos de 

carreira estrangeiros de Missões Diplomáticas, sendo que 

a gravação será estampada na parte central superior da 
placa, substituindo-se a identificação do Município. 

 
23. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 

ao tema, julgue o item a seguir. 

 
Fica proibida a instalação, em veiculo automotor, de 

equipamento capaz de gerar imagens para fins de 
entretenimento, salvo se instalado na parte dianteira, 

possuir mecanismo automático que o torne inoperante ou 
o comute para a função de informação de auxílio à 

orientação do condutor, independente da vontade do 

condutor e/ou dos passageiros, quando o veículo estiver 
em movimento ou instalado de forma que somente os 

passageiros ocupantes dos bancos traseiros possam 

visualizar as imagens. 
 

24. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 
ao tema, julgue o item a seguir. 

 

O auto de infração, aplicado por medidores de 
transmitância luminosa, além do disposto no Código de 

Trânsito Brasileiro, deverá conter, expressos em valores 
percentuais: a medição realizada pelo instrumento; o 

valor considerado para fins de aplicação de penalidade; e 

o limite regulamentado para a área envidraçada 
fiscalizada. 

 
25. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 

ao tema, julgue o item a seguir. 
 

Motocicletas e motonetas dotadas de motor com mais de 

120 centímetros cúbicos poderão tracionar semi-
reboques os quais devem ter as seguintes características, 

como elementos de Identificação: número de 
identificação veicular gravado na estrutura do semi- 

reboque;  ano de fabricação do veículo gravado em 4 

dígitos plaqueta com os dados de identificação do 
fabricante, Tara, Lotação, PBT e dimensões ( altura, 

comprimento e largura). 
 

26. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 
ao tema, julgue o item a seguir. 

 

As exigências relativas ao sistema de retenção, no 
transporte de crianças com até sete anos e meio de idade, 

não se aplicam aos veículos de aluguel, aos de transporte 
autônomo de passageiro (táxi), aos veículos de 

representação diplomática e aos demais veículos com 

peso bruto total superior a 3,5t. 
 

27. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 
ao tema, julgue o item a seguir. 

 

A PRF e o DNIT têm algumas competências que ambos 
os órgãos podem exercer, entretanto, tratando-se de 

fiscalização eletrônica de velocidade nas rodovias federais 
com a utilização de instrumento ou medidor de velocidade 

do tipo portátil, móvel, estático e fixo, é a PRF quem vai 
executar, por outro lado, quando for por instrumento ou 

redutor eletrônico de velocidade tipo fixo, assim como a 

engenharia de tráfego para implantação de novos pontos 
de redução de velocidade será o DNIT. 

 
28. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 

ao tema, julgue o item a seguir. 

 
É permitido, para fins automotivos, exceto para 

ciclomotores, motonetas e motocicletas, o uso do Gás 
Natural Veicular – GNV como combustível. 
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29. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 

ao tema, julgue o item a seguir. 
 

Nos veículos classificados nas espécies automóvel, 
caminhonete, camioneta e utilitário será admitido o 

transporte eventual de carga indivisível, respeitados os 

seguintes preceitos: 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; e o balanço traseiro 

não deve exceder 70% do valor da distância entre os dois 
eixos do veículo. 

 
30. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 

ao tema, julgue o item a seguir. 
 

Para exercício da atividade de mototáxi o condutor deverá 

ter, no mínimo, vinte e um anos de idade; possuir 
habilitação na categoria “A”, por pelo menos dois anos; 

ser aprovado em curso especializado e estar vestido com 
colete de segurança dotado de dispositivos 

retrorrefletivos. Além disso, deverá apresentar, 

previamente, certidão negativa do registro de distribuição 
criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, 

estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco 
anos, junto ao órgão responsável pela respectiva 

concessão ou autorização. 
  

31. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 

ao tema, julgue o item a seguir. 
 

As infrações de trânsito simultâneas podem ser 
concorrentes ou concomitantes. São concorrentes 

aquelas em que o cometimento de uma infração, tem 

como consequência o cometimento de outra. Por 
exemplo: deixar de reduzir a velocidade do veículo de 

forma compatível com a segurança do trânsito ao 
ultrapassar ciclista e não manter a distância de 1,50m ao 

ultrapassar bicicleta. 

  
32. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 

ao tema, julgue o item a seguir. 
 

A fiscalização de velocidade com medidor do tipo móvel 
só pode ocorrer em vias rurais e vias urbanas de trânsito 

rápido sinalizadas com a placa velocidade máxima 

permitida conforme legislação em vigor e onde não ocorra 
variação de velocidade em trechos menores que 10 km. 

  
33. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 

ao tema, julgue o item a seguir. 

 
Nos procedimentos de fiscalização, de embriaguez ao 

volante, deve-se priorizar a utilização do teste com 
etilômetro. 

 
 

 

 

34. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 

ao tema, julgue o item a seguir. 
 

O crime de embriaguez ao volante poderá ser constatado 
pelo teste de etilômetro com medição realizada igual ou 

superior a 0,54 miligrama de álcool por litro de ar alveolar 

expirado, descontado o erro máximo admissível. 
 

35. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 
ao tema, julgue o item a seguir. 

 

O transporte de qualquer tipo de sólido a granel em vias 
abertas à circulação pública, não poderá ser realizado em 

carroceria que não seja inteiramente fechada. 
  

36. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 
ao tema, julgue o item a seguir. 

 

A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, 
exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de 

videomonitoramento, poderão autuar condutores e 
veículos, cujas infrações por descumprimento das normas 

gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas 

“online” por esses sistemas. 
 

37. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 
ao tema, julgue o item a seguir. 

 
Além das exigências estabelecidas na norma, para o 

transporte de passageiros em veículos de carga ou misto, 

é vedado, entre outras, transportar passageiros com 
idade inferior a 7 anos.  

 
38. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 

ao tema, julgue o item a seguir. 

 
A remoção do veículo não será aplicada se o condutor, 

regularmente habilitado, sanar a irregularidade no local, 
desde que isso ocorra antes que a operação de remoção 

tenha sido iniciada, ou quando o agente avaliar que a 

operação de remoção trará ainda mais prejuízo à 
segurança e/ou fluidez da via. 

 
39. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 

ao tema, julgue o item a seguir. 
 

A CNH deverá conter dois números de identificação 

nacional e um número de identificação estadual, que são: 
Número do Registro Nacional; Número do Espelho da 

CNH e Número do Formulário RENACH. 
 

40. Com base nas Resoluções do Contran, relativas 

ao tema, julgue o item a seguir. 
 

Da Notificação da Autuação constará a data do término 
do prazo para a apresentação da Defesa da Autuação pelo 

proprietário do veículo ou pelo condutor infrator 
devidamente identificado, que não será inferior a 15 dias, 

contados da data da notificação da autuação ou 

publicação por edital. 
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