
Capítulo I: Disposições Preliminares
1. 1. (CESPE) Considere a seguinte situação hipotética.

Em duas vias que, em determinado ponto, formam um cruzamento, a sinalização encontrava-se totalmente encoberta por 
vegetação densa e alta às suas margens. Por isso, dois condutores tiveram seus veículos envolvidos em acidente de trânsito 
no referido cruzamento, do qual restou comprovada, por um lado, a inexistência de culpa subjetiva dos condutores e, por 
outro lado, a impossibilidade de esses visualizarem a sinalização de preferencial de uma via sobre a outra. Nessa situação, a 
administração pública, em decorrência de preceito constitucional que adotou a responsabilidade objetiva do Estado, respon-
derá pela obrigação de restituir os eventuais danos sofridos pelos condutores. 

Certo (   )                Errado (   )

A assertiva deixa clara a omissão do estado em relação aos cuidados com a via, já que a vegetação atrapalha 

a sinalização. Dessa forma, consoante o CTB, no art. 1º, § 3º: Os órgãos e entidades componentes do Sistema 

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 programas, projetos e serviços 

que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

GABARITO: CERTO. 

2. 2. (CESPE) Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o tráfego de veículos em uma via interna de um condomínio 
constituído por unidades autônomas é regulamentado pelas normas regimentais do próprio condomínio, por tratar-se 
de propriedade privada. 

Certo (   )                Errado (   )

O art. 51 do CTB trata expressamente sobre essa questão, uma vez que a sinalização de regulamentação 

será colocada às expensas do condomínio após aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com cir-

cunscrição sobre a via.

Art. 51. Nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, a sinalização de 

regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do condomínio, após aprovação dos projetos 

pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.

GABARITO: ERRADO. 

3. 3. (CESPE) Os prejuízos causados a um veículo automotor em razão da existência de grande quantidade de buracos em uma 
rodovia federal resultantes da falta de manutenção são responsabilidade de órgão(s) ou entidade(s) componente(s) do 
Sistema Nacional de Trânsito (SNT). 

Certo (   )                Errado (   )

A assertiva cobra novamente sobre a responsabilidade objetiva do Estado. Lembrando que o § 3º do art. 1º 

do CTB enaltece a ideia de que o estado será responsável por ação, omissão ou erro, tudo isso sob a égide da 

responsabilidade objetiva, diferente do que acontece no direito administrativo. 

GABARITO: CERTO. 

4. 4. (CESPE) A PMDF, em ação relativa ao trânsito, cuidará prioritariamente da proteção do patrimônio das pessoas, principal-
mente se veículo oficial estiver envolvido. 

A PMDF, atualmente, compõe o Sistema Nacional de Trânsito, sendo sua prioridade a defesa da vida e não 

do patrimônio, incluindo-se nela a saúde e o meio ambiente. 

Art. 1º, § 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 preservação da saúde e do meio ambiente.

GABARITO: ERRADO. 
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5. 5. (FUMARC) Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, incluem-se entre as vias terrestres, EXCETO:

a) Ruas, avenidas.

b) Rodovias. 

c) Logradouros, caminhos. 

d) Praias não abertas à circulação pública. 

Para conceituar o que são vias terrestres, deve-se estabelecer uma verdadeira classificação. No âmbito 

urbano, o CTB trabalha com dois tipos de vias urbanas, a saber: (1) ruas, avenidas, logradouros, caminhos e 

passagens; e (2) via de trânsito rápido, arterial, coletora e local. Há ainda as vias rurais, que são as estradas 

e as rodovias. Por extensão, o CTB ainda esclarece que serão consideradas vias abertas à circulação as áreas 

internas de condomínios, constituídos por unidades autônomas; as praias ABERTAS À CIRCULAÇÃO; e as áreas 

de estacionamento privativo de uso coletivo. Além disso, toda a área física dos portos que tenha convênio 

com os órgãos de trânsito será também acessada pelos agentes em caso de autuação. 

Para entender melhor o que é via, observe o seguinte esquema:

De acordo com o anexo I do CTB:

• VIA – superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o 
acostamento, ilha e canteiro ACOSTAMENTO – parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada 

à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, 

quando não houver local apropriado para esse fim.

b) CALÇADA – parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de 

veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sina-

lização, vegetação e outros fins.

c) CANTEIRO CENTRAL – obstáculo físico construído como separador de duas pistas de rolamento, eventu-

almente substituído por marcas viárias (canteiro fictício).

d) ILHA – obstáculo físico, colocado na pista de rolamento, destinado à ORDENAÇÃO DOS FLUXOS de trânsito 

em uma interseção.

e) PISTA – parte da via normalmente utilizada para a CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS, identificada por elementos 

separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais.
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• FAIXAS DE DOMÍNIO – superfície lindeira às vias rurais, delimitada por lei específica e sob responsabilidade 

do órgão ou entidade de trânsito competente com circunscrição sobre a via.

GABARITO: D. 

6. 6. (UPENET) Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, assinale a alternativa que melhor expressa o conceito de vias terrestres: 

a) São vias terrestres urbanas os logradouros, as ruas, as avenidas, as estradas e as rodovias, e vias terrestres rurais 

são os caminhos e as passagens, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição 

sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais.

b) São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, 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.

c) 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 peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. 

d) 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 peculiaridades locais e as circunstâncias especiais, salvo as vias internas pertencentes aos condomínios 

constituídos por unidades autônomas.

e) 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 peculiaridades locais e as circunstâncias especiais, salvo as praias abertas à circulação pública. 

A: O erro se encontra quando se inclui as estradas e rodovias como vias urbanas, sendo que estas são 

consideradas vias rurais. 

B: Requer atenção, já que esse item não está errado, apenas incompleto, uma vez que temos na alternativa 

C a abrangência também dos caminhos e passagens. Portanto, em uma questão deste tipo temos que ter 

muito cuidado e ler todas as alternativas antes de assinalar 

C: Esta alternativa está certa, pois realmente abrange as vias urbanas e rurais previstas no caput do art. 

2º, CTB. 

D: O examinador aqui exclui as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autô-

nomas como vias terrestres abertas à circulação pública. 

E: O item está incorreto, porquanto o examinador exclui as praias abertas à circulação como vias terrestres 

abertas à circulação.

GABARITO: C.

7. 7. (UFPR) O Código de Trânsito Brasileiro define trânsito como:

a) a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, para circulação, parada, estacionamento e operação de 

carga e descarga. 

b) a utilização das vias somente por veículos e animais, para circulação, parada, estacionamento e operação de 

carga e descarga.

c) a utilização das vias somente por veículos, para circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. 
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