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APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, futuro Policial Rodoviário Federal! 

O próximo concurso da PRF está cada dia mais próximo e conhecer o Código de 

Trânsito Brasileiro é imprescindível para todos aqueles que desejam encarar esse 

novo certame. 

Em 2020, o CTB sofreu uma atualização importantíssima pela Lei nº. 14.071/20. 

Pensando nisso, a equipe do Sistema de Questões do Estratégia Concursos 

preparou uma bateria de questões inéditas literais acerca desses dispositivos que 

alteraram o CTB.  

Nesse e-book, traremos 20 questões inéditas elaboradas e comentadas pelo Prof. 

Rodrigo Gonçalves, do nosso SQ. Porém, em nossa plataforma, temos mais de 150 

questões inéditas sobre as alterações da Lei nº. 14.071/20, além de mais de 1.000 

questões inéditas sobre o CTB. Ao final desse e-book você encontrará os nossos 

cadernos de questões separados de acordo com os tópicos dessas leis. 

Agora, vamos para a resolução? 

BONS ESTUDOS! 
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QUESTÕES INÉDITAS – ALTERAÇÕES DO CTB PELA LEI Nº 

14.071/20 

1. Enunciados das questões  

QUESTÃO 1 (4000695890): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
É competência da PRF aplicar a suspensão do direito de dirigir quando o condutor 
atingir o limite de pontos. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 2 (4000695874): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Quem adquirir veículo e deixar de efetuar o registro no prazo de 30 (trinta) dias, 
junto ao órgão executivo de trânsito, incorrerá em infração de natureza grave, 
penalidade de multa e medida administrativa de retenção do veículo. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 3 (4000695162): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Se a autoridade de trânsito entender conveniente e mais educativa, poderá impor a 
penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível 
de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra 
infração nos últimos 12 (doze) meses. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 4 (4000694940): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000695890
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000695874
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000695162
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694940
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Condutores com idade inferior a 50 anos devem realizar o exame de aptidão física e 
mental a cada 10 (dez) anos. Entretanto, o perito examinador poderá diminuir tais 
prazos quando houver indícios de deficiência física ou mental que possam diminuir 
a capacidade para condução do veículo. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 5 (4000694938): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Condutores com idade igual ou inferior a 50 (cinquenta) anos de idade devem 
renovar o exame de aptidão física e mental a cada 10 (dez) anos. 
 

(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 6 (4000694935): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
É considerada infração de trânsito gravíssima conduzir motocicleta, motoneta ou 
ciclomotor transportando criança que tenha 8 (oito) anos de idade. 
 

(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 7 (4000694933): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
A criança com menos de 10 (dez) anos de idade e que não tenha atingido 1.45m (um 
metro e quarenta e cinco centímetros) de altura deve ser transportada no banco 
traseiro, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo 
exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pela PRF nas 
vias rurais e, nas demais vias, pelo Contran. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694938
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694935
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694933
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QUESTÃO 8 (4000694932): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
A criança com 10 (dez) anos de idade deverá ser transportada no banco traseiro do 
veículo, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 9 (4000694931): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
A criança com 9 (nove) anos de idade e que tenha 1.50m (um metro e cinquenta 
centímetros) de altura poderá ser transportada no banco dianteiro. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 10 (4000694929): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Mesmo diante de sinal vermelho de semáforo, é livre o movimento de conversão à 
direita onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão, observadas 
as normas de circulação e conduta. 
 

(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 11 (4000694927): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
É correto afirmar que, com advento da Lei nº 14.071/2020, o Contran poderá dispor 
acerca do uso de sinalização horizontal ou vertical que utilize técnicas de estímulos 
comportamentais com a finalidade de reduzir a incidência de multas de trânsito. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694932
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694931
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694929
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694927


 

5 
 

QUESTÃO 12 (4000694923): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Os veículos de polícia, quando em serviço de policiamento ostensivo, gozam de livre 
circulação, estacionamento ou parada. Para tanto, tais prerrogativas terão 
aplicabilidade quando os veículos estiverem identificados por dispositivos 
regulamentares de alarme sonoro ou iluminação intermitente. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 13 (4000694917): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Os veículos de polícia quando em serviço de policiamento ostensivo, além de 
prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento ou parada, ainda 
que não haja urgência na situação. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 14 (4000694911): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
As escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças e adolescentes, 
por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento 
no trânsito, serão criadas pelo DENATRAN. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 15 (4000695127): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
O condutor de veículo destinado à condução de escolares, além de ter mais de 21 
anos e ser habilitado na categoria D, não pode ter cometido nenhuma infração grave 
nos últimos 12 meses. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694923
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694917
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694911
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000695127


 

6 
 

 

QUESTÃO 16 (4000695130): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Cumpridos os demais requisitos legais, é correto afirmar que não é óbice ao 
condutor de veículo destinado à condução de escolares ter cometido infração grave 
ou média nos últimos 12 (doze) meses. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 17 (4000695134): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Para obtenção e renovação da Carteira Nacional de Habilitação, os condutores das 
categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 18 (4000695138): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Com o advento da Lei nº 14.071/2020, a Carteira Nacional de Habilitação, à escolha 
do condutor, pode ser expedida em meio físico e/ou digital. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 19 (4000695161): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Se o infrator não tiver cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 (doze) 
meses, à infração de natureza média, passível de ser punida com multa, deverá ser 
imposta a penalidade de advertência por escrito. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000695130
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000695134
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000695138
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000695161
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QUESTÃO 20 (4000695886): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Com o advento da Lei nº 14.071/2020, é correto afirmar que a notificação da 
penalidade passou a estar sujeita a prazos decadenciais, que pode ser de 180 ou 360 
dias, a depender da apresentação ou não de defesa prévia. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000695886
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3. Solução das questões 

QUESTÃO 1 (4000695890): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
É competência da PRF aplicar a suspensão do direito de dirigir quando o condutor 
atingir o limite de pontos. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 

A competência para aplicar a suspensão do direito de dirigir quando o condutor 
atinge o limite de pontos incumbe, nos termos do inciso I do parágrafo único do 
art. 22 do CTB, aos Detran´s (mediante delegação do DENATRAN). 
  

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: 
  
II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de 
reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar Licença de 
Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante 
delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União; 
 
Parágrafo único. As competências descritas no inciso II do caput deste artigo relativas 
ao processo de suspensão de condutores serão exercidas quando: 
 
I - o condutor atingir o limite de pontos estabelecido no inciso I do art. 261 deste 
Código; 
 
II - a infração previr a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica 
e a autuação tiver sido efetuada pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito. 

 
→ E a PRF não poderá aplicar a suspensão do direito de dirigir? Pode, mas não 
quando o condutor atingir o limite de pontos.  
  
A PRF, nos termos do art. 20, XII do CTB (atualizado pela Lei nº 14.071/2020), 
poderá aplicar tal penalidade quando ela for prevista de forma específica para a 
infração cometida. Nesse caso, deverá comunicar ao DENATRAN. 
  

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas 
federais: 
  
XII - aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de 
forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade 
ao órgão máximo executivo de trânsito da União. 
  

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000695890
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Aliás, caro aluno, a partir da nova redação da lei 14.071/20, tanto a PRF, Detrans e 
os municípios têm a competência para aplicação da SDD, desde que esteja 
especificada na infração cometida.  
  
Ademais, tome nota que SOMENTE os órgãos executivos de trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal podem aplicar a suspensão do direito de dirigir quando 
houver excesso de pontuação pelo condutor. 
 
 

QUESTÃO 2 (4000695874): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Quem adquirir veículo e deixar de efetuar o registro no prazo de 30 (trinta) dias, 
junto ao órgão executivo de trânsito, incorrerá em infração de natureza grave, 
penalidade de multa e medida administrativa de retenção do veículo. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Com o advento da Lei nº 14.071/2020, a natureza da infração deixou de ser grave 
para ser MÉDIA, e a penalidade deixou de ser a retenção para ser a REMOÇÃO. Fique 
atento com essas mudanças recentes! 
  
Vejamos a redação do art. 233 do CTB: 
  

Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão 
executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123:  
  
Infração - média;  
  
Penalidade - multa; 
  
Medida administrativa - remoção do veículo. 
  

→ Relembrando (retenção x remoção): 
  

• RETENÇÃO: o veículo é imobilizado no local em que ocorrer a abordagem, 
até que a irregularidade seja sanada. 

• REMOÇÃO: o veículo é retirado da via (normalmente por meio de um 
guincho) e levado até um depósito. 

  
Obs.: não esqueça também que, consoante a nova previsão do inciso II do §4º do 
art. 259 do CTB, essa infração deixou de contabilizar os pontos no prontuário do 
responsável. 
  

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000695874


 

11 
 

§ 4º Ao condutor identificado será atribuída pontuação pelas infrações de sua 
responsabilidade, nos termos previstos no § 3º do art. 257 deste Código, exceto 
aquelas:  
  
II - previstas no art. 221, nos incisos VII e XXI do art. 230 e nos arts. 232, 233, 233-A, 
240 e 241 deste Código, sem prejuízo da aplicação das penalidades e medidas 
administrativas cabíveis. 

 

QUESTÃO 3 (4000695162): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Se a autoridade de trânsito entender conveniente e mais educativa, poderá impor a 
penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível 
de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra 
infração nos últimos 12 (doze) meses. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Não se trata de uma discricionariedade da autoridade de trânsito realizar a 
substituição da penalidade de multa pela advertência, desde que, obviamente, 
satisfeitos os demais requisitos legais.  
  
A Lei nº 14.071/2020 alterou o art. 267 do CTB, excluindo o aspecto subjetivo 
anteriormente existente, isto é, a substituição dependia da valoração subjetiva 
(discricionariedade) da autoridade de trânsito. 
  
Portanto, atualmente, satisfeitos os requisitos legais (objetivamente 
analisados), trata-se de direito subjetivo do condutor a substituição da multa pela 
advertência (penalidade mais branda do CTB). 
  
→ Vejamos os requisitos atuais (art. 267 do CTB): 
  

• infração de natureza média ou leve; 
• punida com multa; 
• infrator não pode ter cometido nenhuma outra infração, de qualquer tipo, 

nos últimos 12 (doze) meses. 
  

Art. 267.  Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de 
natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não 
tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 (doze) meses. 

  
→ Vejamos como era a redação do mesmo dispositivo antes da Lei 
supramencionada: 
  

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000695162
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Art. 267. Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de 
natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o 
infrator, na mesma infração, nos últimos doze meses, quando a autoridade, 
considerando o prontuário do infrator, entender esta providência como mais 
educativa. 

 

QUESTÃO 4 (4000694940): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Condutores com idade inferior a 50 anos devem realizar o exame de aptidão física e 
mental a cada 10 (dez) anos. Entretanto, o perito examinador poderá diminuir tais 
prazos quando houver indícios de deficiência física ou mental que possam diminuir 
a capacidade para condução do veículo. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Cuidado! O perito examinador apenas apresenta a proposta de redução de prazo 
à autoridade de trânsito competente. Portanto, o perito não é competente para 
reduzir o prazo!!  
  

Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão 
executivo de trânsito, na seguinte ordem: 
 
I - de aptidão física e mental; 
 
§ 2º O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou 
domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade:  

  
I - a cada 10 (dez) anos, para condutores com idade inferior a 50 (cinquenta) 
anos;  
  
II - a cada 5 (cinco) anos, para condutores com idade igual ou superior a 50 
(cinquenta) anos e inferior a 70 (setenta) anos;  
  
III - a cada 3 (três) anos, para condutores com idade igual ou superior a 70 (setenta) 
anos. 
  
§ 4º Quando houver indícios de deficiência física ou mental, ou de progressividade de 
doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, os prazos previstos 
nos incisos I, II e III do § 2º deste artigo poderão ser diminuídos por proposta do 
perito examinador.  

 

QUESTÃO 5 (4000694938): 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694940
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694938
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De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Condutores com idade igual ou inferior a 50 (cinquenta) anos de idade devem 
renovar o exame de aptidão física e mental a cada 10 (dez) anos. 
 

(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Cuidado com a pegadinha!! A renovação a cada 10 anos é somente para o condutor 
com idade inferior a 50 anos. Se tiver 50 anos ou mais e menos de 70 anos, a 
renovação dar-se-á a cada 5 anos. 
  
Vejamos os respectivos prazos: 
  

• a cada 10 anos: condutor com menos de 50 anos de idade; 
• a cada 5 anos: condutor que tenha 50 anos ou mais e inferior a 70 anos. 
• a cada 3 anos: condutor com 70 anos ou mais. 

Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão 
executivo de trânsito, na seguinte ordem: 

I - de aptidão física e mental; 
 
§ 2º O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou 
domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade:  
  
I - a cada 10 (dez) anos, para condutores com idade inferior a 50 (cinquenta) anos;  
  
II - a cada 5 (cinco) anos, para condutores com idade igual ou superior a 50 (cinquenta) 
anos e inferior a 70 (setenta) anos;  
  
III - a cada 3 (três) anos, para condutores com idade igual ou superior a 70 (setenta) anos. 

 

QUESTÃO 6 (4000694935): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
É considerada infração de trânsito gravíssima conduzir motocicleta, motoneta ou 
ciclomotor transportando criança que tenha 8 (oito) anos de idade. 
 

( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694935
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A redação do inciso V do art. 244 foi alterada e passou a prever a criança menor de 
10 anos de idade (não mais a criança menor de 7 anos). Logo, como a criança possui 
8 (oito) anos, estará o condutor cometendo a infração prevista no inciso V do art. 
244 do CTB. 
  
Professor, se a criança tiver 11 anos, por exemplo, em hipótese alguma restará 
configurada a infração ora estudada? Não! Poderá, sim, restar configurada, desde 
que a criança não tenha condições de cuidar da própria segurança (parte final do 
inciso V). 
 

Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor: 
 
V - transportando criança menor de 10 (dez) anos de idade ou que não tenha, nas 
circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança: 
Infração - gravíssima; 
Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir;  
Medida administrativa - retenção do veículo até regularização e recolhimento do 
documento de habilitação; 

 

QUESTÃO 7 (4000694933): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
A criança com menos de 10 (dez) anos de idade e que não tenha atingido 1.45m (um 
metro e quarenta e cinco centímetros) de altura deve ser transportada no banco 
traseiro, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo 
exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pela PRF nas 
vias rurais e, nas demais vias, pelo Contran. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Consoante o art. 64 do CTB, as exceções serão devidamente regulamentadas pelo 
Contran, independentemente da via.  
  
Obs.: a resolução nº 277/2008, que trata do transporte de crianças, ainda não foi 
atualizada de acordo com o art. 64 do CTB. 
  

Art. 64. As crianças com idade inferior a 10 (dez) anos que não tenham atingido 1,45 
m (um metro e quarenta e cinco centímetros) de altura devem ser transportadas nos 
bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, 
salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo 
Contran.  
  

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694933
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Parágrafo único. O Contran disciplinará o uso excepcional de dispositivos de retenção 
no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas dos dispositivos de retenção 
a que se refere o caput deste artigo. 

 

QUESTÃO 8 (4000694932): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
A criança com 10 (dez) anos de idade deverá ser transportada no banco traseiro do 
veículo, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Há um erro sutil na questão, qual seja: o art. 64 do CTB fala em idade INFERIOR a 
10 anos. Como a criança possui 10 anos completos, poderá ser transportada no 
banco dianteiro. 
  

Art. 64. As crianças com idade inferior a 10 (dez) anos que não tenham atingido 
1,45 m (um metro e quarenta e cinco centímetros) de altura devem ser 
transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado para cada 
idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos 
regulamentadas pelo Contran.  
  
Parágrafo único. O Contran disciplinará o uso excepcional de dispositivos de retenção 
no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas dos dispositivos de retenção 
a que se refere o caput deste artigo. 

 

QUESTÃO 9 (4000694931): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
A criança com 9 (nove) anos de idade e que tenha 1.50m (um metro e cinquenta 
centímetros) de altura poderá ser transportada no banco dianteiro. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Com o advento da Lei nº 14.071/2020, o art. 64 do CTB teve sua redação 
alterada.  No caso em apreço, em que pese a criança tenha nove anos, possui mais do 
que 1,45m de altura. Desse modo, por possuir mais do 1.45m de altura, pode ser 
transportada no banco dianteiro. 
  

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694932
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694931
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Art. 64. As crianças com idade inferior a 10 (dez) anos que não tenham atingido 
1,45 m (um metro e quarenta e cinco centímetros) de altura devem ser 
transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado para cada 
idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos 
regulamentadas pelo Contran.  
  
Parágrafo único. O Contran disciplinará o uso excepcional de dispositivos de retenção 
no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas dos dispositivos de retenção 
a que se refere o caput deste artigo. 

  
→ A infração de transportar irregularmente a criança em veículo automotor está 
prevista no art. 168 do CTB. Vejamos: 

  
Art. 168. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de 
segurança especiais estabelecidas neste Código:  
  
Infração - gravíssima;  
Penalidade - multa;  
Medida administrativa - retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. 

 

QUESTÃO 10 (4000694929): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Mesmo diante de sinal vermelho de semáforo, é livre o movimento de conversão à 
direita onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão, observadas 
as normas de circulação e conduta. 
 

( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
A Lei nº 14.071/2020 acrescentou o art. 44-A ao CTB, que traz disposição nesse 
sentido. 
  

Art. 44-A. É livre o movimento de conversão à direita diante de sinal vermelho do 
semáforo onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão, 
observados os arts. 44, 45 e 70 deste Código. 

 
→ Além disso, a Lei atualizou o art. 208 do CTB, que tratava da infração de avançar 
o sinal vermelho. Vejamos: 
  

Art. 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, exceto 
onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no art. 
44-A deste Código: 
  
Infração - gravíssima;  
Penalidade - multa. 

 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694929
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QUESTÃO 11 (4000694927): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
É correto afirmar que, com advento da Lei nº 14.071/2020, o Contran poderá dispor 
acerca do uso de sinalização horizontal ou vertical que utilize técnicas de estímulos 
comportamentais com a finalidade de reduzir a incidência de multas de trânsito. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Houve o acréscimo do §5º ao art. 12 do CTB que dispõe que, com o intuito de 
reduzir os acidentes de trânsito, o Contran poderá dispor acerca do uso de 
sinalização horizontal ou vertical que utilize técnicas de estímulos 
comportamentais. Logo, o erro está em afirmar que o objetivo é reduzir as multas 
de trânsito. 
  
Vejamos: 

  
§ 5º  Norma do Contran poderá dispor sobre o uso de sinalização horizontal ou 

vertical que utilize técnicas de estímulos comportamentais para a redução de 

acidentes de trânsito. 

 

QUESTÃO 12 (4000694923): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Os veículos de polícia, quando em serviço de policiamento ostensivo, gozam de livre 
circulação, estacionamento ou parada. Para tanto, tais prerrogativas terão 
aplicabilidade quando os veículos estiverem identificados por dispositivos 
regulamentares de alarme sonoro ou iluminação intermitente. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Para gozar das prerrogativas de livre circulação e parada, obrigatoriamente, os 
veículos devem estar identificados por dispositivos regulamentares de alarme 
sonoro E iluminação intermitente (ou seja, ambos concomitantemente), 
consoante alínea “e” do inciso VII do art. 29 do CTB. Já para o estacionamento, basta 
a iluminação intermitente (alínea “f” do mesmo dispositivo legal).   
  
Esquematizando: 
  

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694927
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694923
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• Livre circulação e parada: devem estar acionados o alarme sonoro e a 
iluminação intermitente. 

• Estacionamento (caso da alínea “f” do mesmo dispositivo): exige apenas a 
iluminação intermitente. 
 

VII - 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 no trânsito, 
gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de 
policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes 
disposições: 
 
e) as prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente quando os 
veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e 
iluminação intermitente; 
 
f) a prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos 
estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente; 

 

QUESTÃO 13 (4000694917): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Os veículos de polícia quando em serviço de policiamento ostensivo, além de 
prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento ou parada, ainda 
que não haja urgência na situação. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Anteriormente à Lei nº 14.071/2020 exigia-se a condição de urgência. Com a 
modificação, existem três hipóteses: 
  

• serviço de urgência; 
• serviço de policiamento ostensivo; 
• serviço de preservação da ordem pública. 

  
Vejamos como ficou a redação do inciso VII do art. 29 do CTB: 
  

Art. 29 O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às 
seguintes normas: 
  
VII - 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 no 
trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço 
de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, 
observadas as seguintes disposições (...). 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694917
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QUESTÃO 14 (4000694911): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
As escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças e adolescentes, 
por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento 
no trânsito, serão criadas pelo DENATRAN. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Tais escolas serão criadas pelos Detran’s ou pelos órgãos e entidades executivos de 
trânsito dos municípios, consoante art. 22, XVII e também no art. 24, XXIII. Portanto, 
não serão criadas pelo Denatran. 
  

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: 
  
XVII - criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à 
educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre 
legislação, sinalização e comportamento no trânsito. 
  
Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no 
âmbito de sua circunscrição: 
  
XXIII - criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à 

educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre 

legislação, sinalização e comportamento no trânsito. 

 

QUESTÃO 15 (4000695127): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
O condutor de veículo destinado à condução de escolares, além de ter mais de 21 
anos e ser habilitado na categoria D, não pode ter cometido nenhuma infração grave 
nos últimos 12 meses. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694911
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000695127
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Cuidado, pois a questão cobrou o CTB devidamente atualizado pela Lei nº 
14.071/2020. Nesse caso, devemos ter atenção à modificação ocorrida no inciso IV 
do art. 138 do CTB. 
  

• Antes da Lei nº 14.071/20:   o condutor não poderia ter cometido nenhuma 
infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias 
durante os doze últimos meses. 

• Após a Lei nº 14.071/20:  o condutor não pode ter cometido mais de uma 
infração gravíssima nos 12 (doze) últimos meses. 

  
Portanto, deixou de ser fato impeditivo o cometimento de infração grave. Vejamos a 
redação: 
  

 Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os 
seguintes requisitos: 
  
I - ter idade superior a vinte e um anos; 
  
II - ser habilitado na categoria D; 
  
IV - não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 (doze) últimos 
meses; 
  
V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN. 

 

QUESTÃO 16 (4000695130): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Cumpridos os demais requisitos legais, é correto afirmar que não é óbice ao 
condutor de veículo destinado à condução de escolares ter cometido infração grave 
ou média nos últimos 12 (doze) meses. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Exatamente! Os requisitos estão expressamente previstos nos incisos do art. 138 do 
CTB. Deve-se dar atenção especial ao inciso IV, que fora alterado pela Lei 
14.071/2020. Atualmente, apenas há previsão de impedimento para o caso de o 
condutor ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. 
  

• Antes da Lei nº 14.071/20:   o condutor não poderia ter cometido nenhuma 
infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias 
durante os doze últimos meses. 

• Após a Lei nº 14.071/20:  o condutor não pode ter cometido mais de uma 
infração gravíssima nos 12 (doze) últimos meses. 
  

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000695130


 

21 
 

 Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os 
seguintes requisitos: 
  
I - ter idade superior a vinte e um anos; 
  
II - ser habilitado na categoria D; 
  
IV - não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 (doze) últimos meses; 
  
V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN. 

 

QUESTÃO 17 (4000695134): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Para obtenção e renovação da Carteira Nacional de Habilitação, os condutores das 
categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Exatamente o que dispõe a nova redação do art. 148-A do CTB, devidamente 
atualizada pela Lei nº 14.071/2020. Vejamos as duas redações e observe como a 
banca pode confundir o candidato. 
  
→ Redação anterior à Lei nº 14.071/2020: 
  

Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames 
toxicológicos para a habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação.  
  

→ Redação atualizada (como vai ser cobrada na prova): 
  

Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado 

negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira 

Nacional de Habilitação. 

 

QUESTÃO 18 (4000695138): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Com o advento da Lei nº 14.071/2020, a Carteira Nacional de Habilitação, à escolha 
do condutor, pode ser expedida em meio físico e/ou digital. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000695134
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000695138
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Solução: 
 
Exatamente! Trata-se da nova redação do art. 159 do CTB, atualizada com a lei 
supramencionada. 
  

Art. 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio físico e/ou digital, 
à escolha do condutor, em modelo único e de acordo com as especificações do 
Contran, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, 
identificação e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do condutor, 
terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. 
  
§ 1º É obrigatório o porte da Permissão para Dirigir ou da Carteira Nacional de 
Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo. 
  
§ 1º-A O porte do documento de habilitação será dispensado quando, no momento 
da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se 
o condutor está habilitado. 

 

QUESTÃO 19 (4000695161): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Se o infrator não tiver cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 (doze) 
meses, à infração de natureza média, passível de ser punida com multa, deverá ser 
imposta a penalidade de advertência por escrito. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Com o advento da Lei 14.071/2020, satisfeitos os requisitos legais, 
obrigatoriamente, a penalidade de advertência por escrito deve substituir a multa. 
Anteriormente, além de critérios objetivos, a substituição dependia da valoração 
subjetiva (discricionariedade) da autoridade de trânsito. 
  
Portanto, atualmente, satisfeitos os requisitos legais, trata-se de direito subjetivo do 
condutor a substituição da multa pela advertência (penalidade mais branda do CTB). 
  
→ Vejamos os requisitos atuais (art. 267 do CTB): 
  

• infração de natureza média ou leve; 
• punida com multa; 
• infrator não pode ter cometido nenhuma outra infração, de qualquer tipo, 

nos últimos 12 (doze) meses. 
  

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000695161
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Art. 267.  Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de 
natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não 
tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 (doze) meses. 

  

→ Vejamos como era a redação do mesmo dispositivo antes da Lei 
supramencionada: 
  

Art. 267. Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de 
natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o 
infrator, na mesma infração, nos últimos doze meses, quando a autoridade, 
considerando o prontuário do infrator, entender esta providência como mais 
educativa. 

  
 

QUESTÃO 20 (4000695886): 

De acordo com o CTB (devidamente atualizado pela Lei nº 14.071/20), julgue o item 
que segue: 
  
Com o advento da Lei nº 14.071/2020, é correto afirmar que a notificação da 
penalidade passou a estar sujeita a prazos decadenciais, que pode ser de 180 ou 360 
dias, a depender da apresentação ou não de defesa prévia. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Anteriormente, a notificação de penalidade não tinha prazo decadencial, ou seja, 
apenas estava sujeita ao prescricional. Todavia, o art. 282 do CTB passou o prazo 
decadencial. 
  

• 180 dias para os casos em que a defesa prévia não for apresentada ou 
indeferida. 

• 360 dias para os casos em que a defesa prévia for apresentada em tempo 
hábil. 

  
Art. 282.  Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo 
estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo 
ou ao infrator, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data do 
cometimento da infração, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico 
hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. 
 
§ 6º  Em caso de apresentação da defesa prévia em tempo hábil, o prazo previsto no 
caput deste artigo será de 360 (trezentos e sessenta) dias. 
 
§ 7º  O descumprimento dos prazos previstos no caput ou no § 6º deste artigo implicará a 
decadência do direito de aplicar a penalidade. 

 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000695886
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→ Para fins de comparação, abaixo transcrevo a redação anterior (sem a previsão 
do prazo decadencial): 

 
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo 
ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que 
assegure a ciência da imposição da penalidade.  

4. Gabarito Preenchido 

Questão Certo Errado 

1  X 

2  X 

3  X 

4  X 

5  X 

6 X  

7  X 

8  X 

9 X  

10 X  

11  X 

12  X 

13 X  

14  X 

15  X 

16 X  

17 X  

18 X  

19 X  

20 X  
 



 

25 
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https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/cadernos/6a98adb3-20da-4427-b521-a4851105e123
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/cadernos/e6df0f44-d6d2-4d8e-866c-3c0461fc41c0
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/cadernos/5cfe2afe-8070-490b-82db-26b22c771813
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/cadernos/b0f45b0b-803c-463f-8e68-9537f5825f2e
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/cadernos/1fa9a5e8-c99f-4f9a-91ae-c6eee5a842ef
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/cadernos/6ebeaba2-0a6d-4a9a-9e91-30e23594f674


 

26 
 

2. Caderno de questões inéditas das atualizações do CTB pela Lei nº. 

14.071/20 

Atualizações do CTB pela Lei nº. 14.071/20 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/cadernos/7151f947-72c2-4932-9dcc-a169a81c69c7
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