
465

LE
G

IS
LA

ÇÃ
O

 R
EL

A
TI

V
A

 A
O

 D
PR

F

3. Lei nº 9.503/1997 
Código de Trânsito Brasileiro

A Lei nº 9.503 foi publicada em Diário Oficial, em 
23 de Setembro de 1997, entrando em vigor a partir 
de 22 de janeiro de 1998. Portanto, com 120 dias de 
vacatio legis, que é o período compreendido entre a 
publicação e a entrada em vigor de uma lei.

Trata-se de legislação de trânsito que define as 
atribuições das diversas autoridades e órgãos ligados 
ao trânsito, fornecendo diretrizes para a Engenharia 
de Tráfego e estabelecendo normas de conduta, in-
frações e penalidades para os diversos usuários des-
se complexo sistema.

O Art. 144 da CF/88:
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, di-
reito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

II. polícia rodoviária federal;
§ 10. A segurança viária, exercida para a preser-
vação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: (In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)

I. compreende a educação, engenharia e fiscali-
zação de trânsito, além de outras atividades pre-
vistas em lei, que assegurem ao cidadão o direito 
à mobilidade urbana eficiente; e (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 82, de 2014)
II. compete, no âmbito dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, aos respectivos 
órgãos ou entidades executivos e seus agentes 
de trânsito, estruturados em Carreira, na 
forma da lei.  (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 82, de 2014)

É importante observar, desde já, o previsto na 
Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu Art. 22.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar 
sobre: 

XI - trânsito e transporte;
Cabe salientar que não há necessidade de ser ba-

charel em Direito para interpretar corretamente o 
Código de Trânsito Brasileiro o qual doravante de-
nominaremos, simplesmente, como CTB.

A sistematização das leis mais complexas observa, 
entre nós, o seguinte esquema básico: Livros, Títu-
los, Capítulos, Seções, Subseções e Artigos.

Manual de Redação Oficial da Presidência da República.(MRPR)
Faz-se necessário apenas observar que os textos 

de lei são organizados em: Artigos� (Art�) represen-
tados por números ordinais do 1º ao 9º e na sequên-
cia por números cardinais, 10, 11, ... é a unidade bá-
sica para apresentação; Parágrafos (§§) constituem, 
na técnica legislativa, a imediata divisão de um Art.; 
Incisos são utilizados como elementos discriminati-
vos de Art.; Alíneas ou Letras constituem desdobra-
mentos dos incisos e dos parágrafos. 

FIQUE LIGADO

No caso do CTB temos, ainda, o ANEXO I - DOS CON-
CEITOS E DEFINIÇÕES, que se encontra no texto desta 
lei. Resolução do CONTRAN nº 160, de 22-4-2004, que 
instituiu e aprovou o ANEXO II - DAS SINALIZAÇÕES.

Outro ponto essencial é entender que os 341 
Arts estão dispostos da seguinte forma: O CTB po-
de ser doutrinariamente dividido em duas partes 
para facilitar o estudo.

A primeira é administrativa/educativa (Art. 1º ao 
Art. 290 e do Art. 313 até o Art. 341) caracterizando, 
assim, uma atividade de administração pública, pau-
tada em princípios basilares da administração, tais 
como: a supremacia do interesse público sobre o 
particular e a indisponibilidade do interesse públi-
co. Vale ressaltar que o ônus da prova é do condutor/
infrator, ou seja, basta o agente de trânsito verificar 
a infração e relatá-la à autoridade com circunscrição 
sobre a via, em documento próprio, notificação, para 
que seja iniciado o processo de penalização, o agente 
da autoridade não precisa, portanto, produzir provas 
do fato imputado, sendo assegurado, todavia, o direi-
to Constitucional da ampla defesa e do contraditório, 
(Art. 5º, LV, CF/88). A isto as doutrinas denominam 
de inversão do ônus da prova.

A principal característica educativa é a penali-
dade de multa, que além de um valor pecuniário 
que, a depender da gravidade, pode ser multiplica-
do em até 10 vezes, o condutor infrator é submeti-
do a outras regras criadas no CTB. Ex�: Pontuação 
no prontuário.

Art. 259. A cada infração cometida são computa-
dos os seguintes números de pontos:

I. Gravíssima - sete pontos;
II. Grave - cinco pontos;
III. Média - quatro pontos;
IV. Leve - três pontos.

A segunda parte é Penal/Criminal (Art. 291 até o 
312), ou seja, algumas ações, devido à sua gravidade, 
são tratadas como crimes, e, para tanto, são aplicadas 
as previsões legais do Código Penal, CP, (Decreto-Lei 
nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940) e de outros di-
plomas legais, com o ônus da prova cabendo a quem 
alegar. Logo, o Agente da autoridade de trânsito deve 
produzir provas da existência deste crime de trânsito. 
Vejamos, então, a tipificação do Art. 291 do CTB:

Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veí-
culos automotores, previstos neste Código, apli-
cam-se as normas gerais do Código Penal e do 
Código de Processo Penal, se este Capítulo não dis-
puser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, no que couber.
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Presidente

Orgãos
Executivos

III

Federal DENATRAN - Art.19

Município
Órgão Exec. de 
Trânsito Art. 24

Estadual /DF CIRETRAN’SDETRAN - Art. 22

Federal

DNIT/ Lei.º 10.233, 
de 5-6-2001 - 
(antigo DNER)

Município
Órgão \Rodoviário

Municipal

Estadual /DF Órgão \Rodoviário
Estadual

Órgãos
Executivos

Rodoviários
Art. 21 CTB

IV

Subordinação /
designação

Objetivos (Art. 6º,  CTB)
Segurança/ FLuidez/

Conforto/ Meio Ambiente/
Educação

Sistema Nacional de
Trânsito (SNT) Art. 5º

Presidente
da República
(Art. 84, VI,

 CF/88) 9º CTB

Câmaras Temáticas
Art. 13 CTB;

Composição - Res.
Nº 218, de 20-12-2006

Vinculação

VinculaçãoCONTRAN 7º I

Subordinação /
Delegação

DENATRAN 
(Órgão máximo) 

Executivo
Diretor

Atua mediante convênio

Policiais Militares e 
Distrito Federal Art. 23 CTB

VI

Policía Rodoviária Federal
Art. 20 CTB

V

Órgão consultivo e Normativo e
Coordenador de Trânsito 7º II

Federal

CONTRAN

Estadual/DF

CETRAN/CON
TRANDIFE

União

Estado/DF 

Estado/DF 

JARIs
VII

Ministério das
Cidades 

Dec. nº 4.711/03

Conceito
Ao conceituar o Código de Trânsito Brasileiro, 

deve ser observado o previsto no Art. 1º e em seus 
parágrafos, do CTB: 

Art. 1º. O trânsito de qualquer natureza nas vias 
terrestres do território nacional, abertas à circula-
ção, rege-se por este Código.
§ 1º. Considera-se trânsito a utilização das vias por 
pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, 
conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, 
estacionamento e operação de carga ou descarga.
§ 2º. O trânsito, em condições seguras, é um direito 
de todos e dever dos órgãos e entidades componen-
tes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes caben-
do, no âmbito das respectivas competências, ado-
tar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

§ 3º. Os órgãos e entidades componentes do Siste-
ma Nacional de Trânsito respondem, no âmbito 
das respectivas competências, objetivamente, por 
danos causados aos cidadãos em virtude de ação, 
omissão ou erro na execução e manutenção de pro-
gramas, projetos e serviços que garantam o exercí-
cio do direito do trânsito seguro.

 ˃ Dica de leitura Art� 37, §6º, da CF�

§ 5º. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes 
ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade 
em suas ações à defesa da vida, nela incluída a pre-
servação da saúde e do meio-ambiente.
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Para ajudar a compreender o conceito, veja o es-
quema a seguir:

1 ÚNICO LIVRO PARA FINS DE:

- CIRCULAÇÃO;
- ESTACIONAMENTO;
- PARADA;
- OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA.

TRÂNSITO

PESSOAS

FÍSICA

JURÍDICA

TODOSVEÍCULOS

ISOLADOS

ANIMAIS

EM GRUPO

CONDUZIDOS NÃO
CONDUZIDOS

TRÂNSITO
REGULAR

SEGUE O CTB

TRÂNSITO
IRREGULAR

NÃO SEGUE O CTB

C
T
B

BRASILEIRO 
(NACIONAL) 
- E NÃO SÓ 
FEDERAL

Aplicação

Territorialidade

Redações dadas pela Lei nº 7�209, de 1984

Art. 5º, Código Penal. Aplica-se a lei brasileira, 
sem prejuízo de convenções, tratados e regras de 
direito internacional, ao crime cometido no terri-
tório nacional. 

§ 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como 
extensão do território nacional as embarcações 
e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a 
serviço do governo brasileiro onde quer que se en-
contrem, bem como as aeronaves e as embarcações 
brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, 
que se achem, respectivamente, no espaço aéreo 
correspondente ou em alto-mar.

§ 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes 
praticados a bordo de aeronaves ou embarcações 
estrangeiras de propriedade privada, achando-se 
aquelas em pouso no território nacional ou em voo 
no espaço aéreo correspondente, e estas em porto 
ou mar territorial do Brasil. 

Com esta previsão do CP, infere-se que, nos cri-
mes de trânsito, as partes envolvidas respondem pe-
lo CTB, quer seja em via pública, quer seja em via 
particular, a menos que a questão deixe explícita a 
palavra “via pública”, restringindo o tipo penal. 
(Princípio da especificidade da lei).

O legislador teve o cuidado de conceituar o que é 
VIA TERRESTRE, no Art. 2º do CTB observe: 

Art. 2º. São vias terrestres urbanas e rurais 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 peculia-
ridades locais e as circunstâncias especiais.
Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são 
consideradas vias terrestres as praias abertas à cir-
culação pública, as vias internas pertencentes aos 
condomínios constituídos por unidades autônomas 
e as vias e áreas de estacionamento de estabeleci-
mentos privados de uso coletivo.
Art. 3º. As disposições deste Código são aplicáveis 
a qualquer veículo, bem como aos proprietários, 
condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e 
às pessoas nele expressamente mencionadas.
Art. 4º. Os conceitos e definições estabelecidos para 
os efeitos deste Código são os constantes do Anexo I.

EXERCÍCIO COMENTADO

01. (Funrio) O trânsito de qualquer natureza nas vias 
terrestres do território nacional, abertas à circu-
lação, rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro 
instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997. Assim, é correto afirmar que: 
a) O trânsito, em condições seguras, é um 

direito de todos e dever dos órgãos e enti-
dades componentes do Sistema Estadual 
de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito 
das respectivas competências, adotar as 
medidas destinadas a assegurar esse direito. 

b) Os órgãos e entidades componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito respondem, no 
âmbito das respectivas competências, obje-
tivamente, sendo necessária a comprovação 
de culpa, por danos causados aos cidadãos 
em virtude de ação, omissão ou erro na 
execução e na manutenção de programas, 
projetos e serviços que garantam o exercício 
do direito do trânsito seguro. 
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c) Os órgãos e entidades de trânsito, perten-
centes ao Sistema Nacional de Trânsito, 
darão prioridade em suas ações à defesa da 
vida, não incluindo, neste caso, a preserva-
ção da saúde e do meio-ambiente. 

d) Considera-se trânsito a utilização das vias 
por pessoas, veículos e animais, isolados 
ou em grupos, conduzidos ou não, para fins 
de circulação, parada, estacionamento e 
operação de carga ou descarga. 

e) As disposições deste Código são aplicáveis 
a qualquer veículo, bem como aos proprie-
tários, condutores dos veículos nacionais 
ressalvados os veículos estrangeiros e as 
pessoas nele expressamente mencionadas. 

RESPOSTA: D.
Alternativa A. A Banca substituiu a palavra Nacional 
por Estadual - Art. 1º, § 2º, CTB. 
Alternativa B. Se a responsabilidade é objetiva, o 
agente não precisa comprovar danos. Basta constatar 
a infração, Art. 1º, § 2º ,CTB. 
Alternativa C. No Art. 1º, § 5º, do CTB estão explícitas, 
a defesa da vida e a preservação da saúde e do meio 
ambiente.
Alternativa D. Transcrição literal do Art. 1º, § 1º, CTB. 
Alternativa E. “Ressalvados” está empregado como 
se fosse uma exceção, quando na, verdade, inclui os 
veículos estrangeiros. Art. 3º, CTB.

Sistema Nacional de Trânsito (SNT)

Agora que já se conhece a territorialidade do 
CTB, passa-se a conhecer os agentes que formam es-
se sistema. Vamos ressaltar que os órgãos de trânsi-
to, sejam eles executivos, normativos ou julgadores 
fazem parte do Poder Executivo, da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios. Em vias 
urbanas ou rurais:

Art. 5º. O Sistema Nacional de Trânsito é o con-
junto de órgãos e entidades da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios que tem por 
finalidade o exercício das atividades de planeja-
mento, administração, normatização, pesquisa, 
registro e licenciamento de veículos, formação, 
habilitação e reciclagem de condutores, educação, 
engenharia, operação do sistema viário, policia-
mento, fiscalização, julgamento de infrações e de 
recursos e aplicação de penalidades.

 ˃ Resolução do CONTRAN n.º 576 de 24-02-
2016: Dispõe sobre o intercâmbio de infor-
mações, entre órgãos e entidades executivos 
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal 
e os demais órgãos e entidades executivos de 

trânsito e executivos rodoviários da União, 
dos Estados, Distrito Federal e dos Municí-
pios que compõem o Sistema Nacional de 
Trânsito e dá outras providências.

 ˃ Resolução do CONTRAN nº 351, de 14-06-10: 
estabelece procedimentos para veiculação de men-
sagens educativas de trânsito em toda peça pu-
blicitária destinada à divulgação ou promoção, nos 
meios de comunicação social, de produtos oriundos 
da indústria automobilística ou afins.

 ˃ Resolução do CONTRAN nº 360, de 29-09-10: 
dispõe sobre a habilitação do candidato ou 
condutor estrangeiro para direção de veículos 
em território nacional. 

FIQUE LIGADO

Qual seria a diferença entre operação e fiscalização 
de trânsito? (Anexo I do CTB)

Na Operação, há atividades ligadas à fluidez do 
trânsito. Aquele que a faz não necessariamente deve 
ser um servidor, por isso, pode não ter o poder de po-
lícia. 

Já na fiscalização, o agente deve ter o chamado po-
der de polícia administrativa. Ex.: PRF, PM e entidades 
executivas Estaduais, do DF e Municipais. Tem a ver 
com a segurança no trânsito urbano ou rodoviário.

Art. 6º. São objetivos básicos do Sistema Nacional 
de Trânsito:

I. Estabelecer diretrizes da Política Nacional 
de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao 
conforto, à defesa ambiental e à educação para o 
trânsito, e fiscalizar seu cumprimento;

 ˃ Resolução do CONTRAN n.º 514 de 18-12-
2014: dispõe sobre a Política Nacional de 
Trânsito, seus fins e aplicação, e dá outras 
providências�

II. Fixar, mediante normas e procedimen-
tos, a padronização de critérios técnicos, finan-
ceiros e administrativos para a execução das 
atividades de trânsito;
III. Estabelecer a sistemática de fluxos per-
manentes de informações entre os seus diversos 
órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo 
decisório e a integração do Sistema.

 ˃ Resolução nº 142, de 26-03-03 (CONTRAN): 
dispõe sobre o funcionamento do Sistema 
Nacional de Trânsito (SNT), a participa-
ção dos órgãos e entidades de trânsito nas 
reuniões do sistema e as suas modalidades�

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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 ˃ A Lei nº 10�683, de 28-5-2003, dispõe sobre 
a organização da Presidência da República e 
dos Ministérios, e dá outras providências�

II. Os Conselhos Estaduais de Trânsito - 
CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito 
Federal - CONTRANDIFE, órgãos normati-
vos, consultivos e coordenadores; 

 ˃ Resolução do CONTRAN nº 244, de 22-06-
2007: estabelece diretrizes para a elaboração 
do Regimento Interno dos Conselhos Esta-
duais de Trânsito – CETRAN e do Conselho 
de Trânsito do Distrito Federal – CON-
TRANDIFE�

III. Os órgãos e entidades executivos de 
trânsito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios;
IV. Os órgãos e entidades executivos ro-
doviários da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; 

 ˃ Lei nº 10�233, de 05-06-2001, dispõe sobre 
a reestruturação dos transportes aquaviá-
rio e terrestre, cria o Conselho Nacional 
de Integração de Políticas de Transporte, 
a Agência Nacional de Transportes Ter-
restres, a Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários e o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes e dá outras 
providências�

Art� 178 da CF/88: 
Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos 
transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, 
quanto à ordenação do transporte internacional, 
observar os acordos firmados pela União, atendido 
o princípio da reciprocidade. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 7, de 1995).
Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquá-
tico, a lei estabelecerá as condições em que o transpor-
te de mercadorias na cabotagem e a navegação inte-
rior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras.

FIQUE LIGADO

A criação do DNIT deu-se com a Lei nº 10.233, de 
05-06-2001, quando houve a extinção do DNER.

 
V. A Polícia Rodoviária Federal;
VI. As Polícias Militares dos Estados e do 
Distrito Federal; e
VII. As Juntas Administrativas de Recursos 
de Infrações - JARI.

Art. 7º-A. A autoridade portuária ou a entidade 
concessionária de porto organizado poderá celebrar 
convênios com os órgãos previstos no Art. 7º, com a 
interveniência dos Municípios e Estados, juridica-
mente interessados, para o fim específico de facilitar a 
autuação por descumprimento da legislação de trân-
sito. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009.)

§ 1º O convênio valerá para toda a área física do 
porto organizado, inclusive, nas áreas dos terminais 
alfandegados, nas estações de transbordo, nas insta-
lações portuárias públicas de pequeno porte e nos res-
pectivos estacionamentos ou vias de trânsito internas.

EXERCÍCIO COMENTADO

01. (Cespe) Julgue os itens a seguir, relativos a con-
ceitos utilizados para a interpretação do CTB.
I. Caminhonete - veículo misto destinado 

ao transporte de passageiros e carga no 
mesmo compartimento.

II. Ilha - obstáculo físico, colocado na pista 
de rolamento, destinado à ordenação dos 
fluxos de trânsito em uma interseção. 

III. Tara - peso próprio do veículo, acrescido 
dos pesos da carroçaria e equipamento, 
do combustível, das ferramentas e aces-
sórios, da roda sobressalente, do extintor 
de incêndio e do fluido de arrefecimento, 
expresso em quilogramas. 

IV. Veículo de grande porte - veículo automotor 
destinado ao transporte de carga com peso 
bruto total máximo superior a 10.000 kg e de 
passageiros, superior a vinte passageiros. 

 A quantidade de itens certos é igual a:
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4

RESPOSTA: D. Questão considerada de nível FÁCIL, 
podemos resolver por exclusão.
I: Incorreta. Este é o conceito de caminhoneta. Cami-
nhonete, segundo o CTB, é o “veículo destinado ao 
transporte de carga com peso bruto total de até três 
mil e quinhentos quilogramas.” Podemos associar 
com um caminhão pequeno, ou seja, utilizamos a ter-
minação da palavra “ete” como sufixo diminutivo.
II: Correta. Transcrição literal do Anexo I. 
III: Correta. 
IV: Correta.
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causas, adotando ou indicando medidas 
operacionais preventivas e encaminhan-
do-os ao órgão rodoviário federal�

03. (Funrio) Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios organizarão os respectivos órgãos 
e entidades executivos de trânsito e executivos 
rodoviários, estabelecendo os limites circuns-
cricionais de suas atuações� Sobre as compe-
tências atribuídas aos respectivos órgãos e en-
tidades que compõem o Sistema Nacional de 
Trânsito é correto afirmar que:

a) Compete ao Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN) estabelecer as 
normas regulamentares referidas neste 
Código e as diretrizes da Política Nacional 
de Trânsito e coordenar os órgãos do 
Sistema Nacional de Trânsito, objetivan-
do a integração de suas atividades�

b) Competem aos Conselhos Estaduais 
de Trânsito (CETRAN) e ao Conselho 
de Trânsito do Distrito Federal (CON-
TRANDIFE) avocar, para análise e 
soluções, processos sobre conflitos 
de competência ou circunscrição, ou, 
quando necessário, unificar as decisões 
administrativas e dirimir conflitos sobre 
circunscrição e competência de trânsito 
no âmbito da União, dos Estados e do 
Distrito Federal�

c) Compete às Juntas Administrativas de 
Recursos de Infrações (JARI) cumprir e 
fazer cumprir a legislação e as normas de 
trânsito, no âmbito das respectivas atribui-
ções; elaborar normas no âmbito das res-
pectivas competências; responder a consul-
tas relativas à aplicação da legislação e dos 
procedimentos normativos de trânsito� 

d) Compete ao órgão máximo executivo de 
trânsito da União julgar os recursos in-
terpostos pelos infratores; solicitar aos 
órgãos e entidades executivos de trânsito 
e executivos rodoviários informações 
complementares relativas aos recursos, 
objetivando uma melhor análise da 
situação recorrida; encaminhar aos 
órgãos e entidades executivos de trânsito 
e executivos rodoviários informações 
sobre problemas observados nas autua-
ções e apontados em recursos, e que se 
repitam sistematicamente� 

e) Compete à Polícia Rodoviária Federal, no 
âmbito das rodovias e estradas federais, 
cumprir e fazer cumprir a legislação de 
trânsito e a execução das normas e diretrizes 
estabelecidas pelo CONTRAN, no âmbito 

VAMOS PRATICAR
Os Exercícios a seguir são referentes ao conteú-
do: Legislação de Trânsito e Lei nº 9�503/1997 
- Código de Trânsito Brasileiro�

01. (FCC) Considere as afirmativas abaixo�
I. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar 

as medidas administrativas cabíveis, por infrações 
de circulação, estacionamento e parada�

II. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e 
aplicar as medidas administrativas cabíveis, por 
infrações relativas à documentação do veículo�

III. Aplicar as penalidades de advertência por 
escrito e multa, por infrações de circulação, 
estacionamento e parada, notificando os in-
fratores e arrecadando as multas que aplicar�

De acordo com o CTB, Código de Trânsito 
Brasileiro, é de competência do Órgão Munici-
pal de Trânsito o que se afirma em:

a) I, apenas�
b) II, apenas�
c) I e III, apenas�
d) I e II, apenas 
e) I, II e III�

02. (Cespe) As competências da PRF, no âmbito 
das rodovias e estradas federais, não incluem: 
a) Realizar o patrulhamento ostensivo, 

mediante a execução de operações rela-
cionadas com a segurança pública, com 
o objetivo de preservar a ordem, a inco-
lumidade das pessoas, o patrimônio da 
União e o de terceiros�

b) Aplicar e arrecadar as multas impostas 
por infrações de trânsito, as medidas 
administrativas decorrentes e os valores 
provenientes de estada e remoção de 
veículos, objetos, animais e escolta de 
veículos de cargas superdimensionadas 
ou perigosas�

c) Realizar o patrulhamento ostensivo 
das ferrovias federais que margeiam as 
rodovias federais�

d) Integrar-se a outros órgãos e entidades 
do SNT para fins de arrecadação e com-
pensação de multas impostas na área de 
sua competência, com vistas à unifica-
ção do licenciamento, à simplificação e à 
celeridade das transferências de veículos 
e de prontuários de condutores de uma 
para outra unidade da federação�

e) Coletar dados estatísticos e elaborar 
estudos sobre acidentes de trânsito e suas 
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de suas atribuições; proceder à supervi-
são, à coordenação, à correição dos órgãos 
delegados, ao controle e à fiscalização da 
execução da Política Nacional de Trânsito e 
do Programa Nacional de Trânsito�

Acerca do que dispõe o CTB julgue os itens subse-
quentes. 
04. (Cespe) A PMDF compõe o Sistema Nacional 

de Trânsito�

Certo (   )                Errado (   )
05. (Cespe) Compete ao DENATRAN estabele-

cer as normas regulamentares referidas no 
CTB e as diretrizes da Política Nacional de 
Trânsito� 

Certo (   )                Errado (   )
06. (Cespe) O presidente do CONTRANDIFE é 

nomeado pelo Governador do DF�

Certo (   )                Errado (   )
07. (Cespe) Compete à PMDF executar a fisca-

lização de trânsito, independentemente de 
convênio�

Certo (   )                Errado (   )
08. (FCC) Aprovar, complementar ou alterar os 

dispositivos de sinalização e os dispositivos e 
equipamentos de trânsito é de competência:

a) Da Polícia Rodoviária Federal� 
b) Dos órgãos e entidades executivos de 

trânsito dos municípios� 
c) Dos órgãos e entidades executivos de 

trânsito dos Estados e do Distrito Federal� 
d) Do Conselho Nacional de Trânsito 

CONTRAN� 
e) Dos Conselhos Estaduais de Trânsito 

CETRAN e do Conselho de Trânsito�
09. (Exatus) O SNT é o conjunto de entidades da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios� Sendo subordinados ao: 
a) Ministério do Meio Ambiente� 
b) Ministério da Saúde� 
c) Ministério da Educação� 
d) Ministério das Cidades� 

Acerca do que dispõe a Lei nº 9.503/1997, Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item a seguir:
10. (Cespe) Compete ao Conselho de Trânsito 

do DF (CONTRANDIFE) responder a con-
sultas relativas à aplicação da legislação e dos 
procedimentos normativos de trânsito�

Certo (   )                Errado (   )

Considerando a terminologia e a tipificação de 
veículos automotores, bem como os requisitos 
para que estes circulem em vias públicas, julgue 
o item subsequente: 

11. (Cespe) Características, especificações básicas, 
configuração dos veículos e condições essen-
ciais para registro, licenciamento e circulação 
serão estabelecidas pelo Sistema Nacional de 
Trânsito por intermédio do CONTRANDIFE�

Certo (   )                Errado (   )

12. (AlfaCon) De acordo com o Anexo I do CTB, 
marque a alternativa INCORRETA:
a) PARADA - imobilização do veículo com 

a finalidade e pelo tempo estritamente 
necessário para efetuar embarque ou de-
sembarque de passageiros�

b) OPERAÇÃO DE CARGA E DE 
DESCARGA - imobilização de veículos 
por tempo superior ao necessário para 
embarque ou desembarque de passageiros�

c) ESTACIONAMENTO - imobilização de 
veículos por tempo superior ao necessá-
rio para embarque ou desembarque de 
passageiros�

d) OPERAÇÃO DE CARGA E DE 
DESCARGA - imobilização do veículo, 
pelo tempo estritamente necessário ao car-
regamento ou descarregamento de animais 
ou carga, na forma disciplinada pelo órgão 
ou entidade executivo de trânsito compe-
tente com circunscrição sobre a via�

13. (AlfaCon) Considerando o anexo I, a afirma-
tiva correta está na alternativa:

a) TRATOR - veículo automotor destinado 
a tracionar ou arrastar outro�

b) CHARRETE - veículo de tração animal 
destinado ao transporte de pessoas�

c) CARROÇA - veículo de tração animal 
destinado ao transporte de pessoas�

d) CAMINHONETE - veículo destinado 
ao transporte de carga, com peso bruto 
total acima três mil e quinhentos quilo-
gramas� 

e) CAMINHÃO-TRATOR - veículo que 
tenha a capacidade máxima de peso, 
capaz de tracionar, indicado pelo fabri-
cante, baseado em condições sobre suas 
limitações de geração e multiplicação de 
momento de força e resistência dos ele-
mentos que compõem a transmissão�
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14. (AlfaCon) De acordo com os conceitos e de-
finições do CTB, marque a alternativa IN-
CORRETA�
a) VEÍCULO ARTICULADO - combi-

nação de veículos acoplados, sendo um 
deles automotor�

b) VEÍCULO MISTO - veículo automotor 
destinado ao transporte simultâneo de 
carga e passageiro�

c) VEÍCULO CONJUGADO - veículo au-
tomotor destinado ao transporte simul-
tâneo de carga e passageiro�

d) VEÍCULO DE GRANDE PORTE - 
veículo automotor destinado ao transpor-
te de carga, com peso bruto total máximo 
superior a dez mil quilogramas e de passa-
geiros, superior a vinte passageiros�

e) VEÍCULO DE CARGA - veículo desti-
nado ao transporte de carga, podendo 
transportar dois passageiros, exclusive o 
condutor�

15. (AlfaCon) De acordo com o Anexo I do CTB, 
marque a alternativa INCORRETA:
a) VIA ARTERIAL - aquela caracteriza-

da por interseções em nível, geralmente 
controlada por semáforo, com acessibi-
lidade aos lotes lindeiros e às vias secun-
dárias e locais, possibilitando o trânsito 
entre as regiões da cidade�

b) VIADUTO - aquela caracterizada por 
acessos especiais com trânsito livre, sem 
interseções em nível, sem acessibilidade 
direta aos lotes lindeiros e sem travessia 
de pedestres em nível�

c) VIA - superfície por onde transitam 
veículos, pessoas e animais, compreen-
dendo a pista, a calçada, o acostamento, a 
ilha e o canteiro central�

d) VIA LOCAL - aquela caracterizada por 
interseções em nível não semaforizadas, 
destinada apenas ao acesso local ou a 
áreas restritas�

e) VIA URBANA - ruas, avenidas, vielas, ou 
caminhos e similares abertos à circulação 
pública, situados na área urbana, caracte-
rizados, principalmente, por possuírem 
imóveis edificados ao longo de sua extensão�

16. (AlfaCon) De acordo com os conceitos e de-
finições estabelecidos no anexo I do CTB, 
relacione as colunas, e indique a sequência 
correta das respostas�

(I) - LUZ INDICADORA DE 
DIREÇÃO

(1) - indicação luminosa de 
permissão ou impedimento de 
locomoção na faixa apropriada.

(II) - FREIO DE ESTACIONAMENTO
(2) - dispositivo destinado a 

provocar a diminuição da marcha 
do veículo.

(III) - LUZ DE FREIO

(3) - luz do veículo destinada 
a indicar aos demais usuários 
da via que o condutor tem o 

propósito de mudar de direção 
para a direita ou para a esquerda.

(IV) - FREIO DE SERVIÇO

(4) - luz do veículo destinada 
a indicar aos demais usuários 

da via, que se encontram atrás 
do veículo, que o condutor está 

aplicando o freio de serviço.

(V) - FOCO DE PEDESTRES

(5) - dispositivo destinado a 
manter o veículo imóvel, na 
ausência do condutor ou, no 

caso de um reboque, se este se 
encontra desengatado.

a) I-3, II-5, III-4, IV-1, V-2;
b) I-4, II-2, III-3, IV-2, V-1;
c) I-1, II-2, III-4, IV-5, V-3;
d) I-1, II-5, III-2, IV-4, V-3;
e) I-3, II-5, III-4, IV-2, V-1�

17. (AlfaCon) BALANÇO TRASEIRO - distância 
entre o plano vertical, passando pelos centros das 
rodas traseiras extremas e o ponto mais recuado 
do veículo, considerando-se todos os elementos 
rigidamente fixados ao mesmo�

Certo (   )                Errado (   )
18. (AlfaCon) FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

- monitoramento técnico, baseado nos con-
ceitos de Engenharia de Tráfego, das condi-
ções de fluidez, de estacionamento e parada 
na via, de forma a reduzir as interferências 
tais como veículos quebrados, acidentados, 
estacionados irregularmente atrapalhando o 
trânsito, de modo a prestar socorros imedia-
tos e informações aos pedestres e condutores�

Certo (   )                Errado (   )
19. (Fundatec) Segundo os conceitos e definições 

arrolados no Anexo I do referido Código, a 
via urbana caracterizada por interseções em 
nível, geralmente controlada por semáforo, 
com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias 
secundárias e locais, possibilitando o trânsito 
entre as regiões da cidade, se denomina via
a) restrita�
b) de trânsito rápido�
c) coletora�
d) central�
e) arterial�
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20. (Fadesp - adaptada) O __________, em 
condições seguras, é um _____________de 
todos e __________dos órgãos e entida-
des componentes do Sistema Nacional 
de Trânsito� Sendo o órgão executivo de 
trânsito no município, quem responde, 
no âmbito da respectiva competência, por 
danos causados aos cidadãos em virtude de 
ação, omissão ou erro na execução e manu-
tenção de programas, projetos ou serviços 
que garantam o exercício do __________de 
trânsito seguro�
Os termos que completam as lacunas do 
enunciado são, respectivamente,
a) trânsito – direito – dever – direito�
b) trânsito – dever – direito – direito�
c) automóvel – direito – dever – dever�
d) ambiente – dever – direito – direito�
e) Pedestre – dever – direito – dever�

01 C 11 ERRADO

02 C 12 B

03 A 13 B

04 CERTO 14 C

05 ERRADO 15 B

06 CERTO 16 E

07 ERRADO 17 CERTO

08 D 18 ERRADO

09 D 19 E

10 CERTO 20 A

GABARITO

ANOTAÇÕES


