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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 as Resoluções 

do CONTRAN é de suma importância para aqueles que desejam ser aprovados. 

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

preparou uma bateria de questões inéditas literais acerca das resoluções mais 

prováveis de serem cobradas na sua prova. 

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

Rodrigo Gonçalves, do nosso SQ. Porém, em nossa plataforma, temos mais de 60 

questões inéditas referentes às principais resoluções do CONTRAN, que podem ser 

conferidas no caderno de questões que consta ao final desse livro.  

Agora, vamos para a resolução?  

BONS ESTUDOS! 
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QUESTÕES INÉDITAS – Resoluções CONTRAN 

1. Enunciados das questões  

QUESTÃO 1 (4000698850) 

De acordo com a Resolução nº 432/2020 do Contran, julgue o item que segue. 

O condutor flagrado dirigindo com capacidade psicomotora alterada em virtude da 
influência de álcool, terá seu documento de habilitação recolhido pelo agente, 
mediante recibo, que deverá remetê-lo imediatamente ao órgão executivo de 
trânsito responsável pelo seu registro, onde o condutor deverá buscar seu 
documento. 
  
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 2 (4000698846) 

De acordo com a Resolução nº 432/2013 do Contran, julgue o item que segue. 

Se o condutor realizar o exame de sangue e apresentar concentração de álcool no 
sangue, independentemente da quantidade, estará configurada a infração de 
trânsito do art. 165 do CTB e também o crime de trânsito, previsto no art. 306 do 
CTB. 

(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 3 (4000698843) 

De acordo com a Resolução nº 432/2013 do Contran, julgue o item que segue. 

Nos procedimentos de fiscalização, a confirmação da alteração da capacidade 
psicomotora em razão da influência de álcool, preferencialmente, deverá ocorrer 
por meio do exame de sangue do condutor, mas nada impede que sejam utilizados 
outros meios, como por exemplo: exames realizados em laboratórios especializados, 
por meio do etilômetro, prova testemunhal, imagem, vídeo e verificação de sinais 
que indiquem alteração a alteração. 

(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 4 (4000696888) 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698850
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698846
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698843
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000696888
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De acordo com a Resolução nº 04 do Contran, julgue o item que segue. 

O veículo novo nacional ou importado comprado na região Norte do país, que portar 
a nota fiscal de compra e venda ou documento alfandegário, poderá transitar, antes 
do registro e licenciamento, do pátio da fábrica, da indústria encarroçadora ou 
concessionária e do Posto Alfandegário, ao órgão de trânsito do município de 
destino, nos trinta dias consecutivos à data do carimbo de saída do veículo, 
constante da nota fiscal ou documento alfandegário correspondente. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
  

QUESTÃO 5 (4000696891) 

De acordo com a Resolução nº 211 do Contran, julgue o item que segue. 
  
As Combinações de Veículos de Carga com mais de duas unidades, incluída a unidade 
tratora, com peso bruto total acima de 57 t ou com comprimento total acima de 
19,80 m, só poderão circular portando Autorização Especial de Trânsitos, sendo que 
o trânsito para esses veículos deverá ser do amanhecer ao pôr do sol com velocidade 
máxima de 80 km/h, independentemente do tipo de pista.  
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 6 (4000697036) 

De acordo com a Resolução nº 216 do Contran, julgue o item que segue. 
  
Álvaro, na condução de seu automóvel, foi parado em uma barreira de fiscalização 
da PRF. Durante a fiscalização, foi constatado que havia dois danos no pára-brisas 
do veículo, fora da área crítica de visão do condutor, sendo um deles uma trinca não 
superior a 10 centímetros de comprimento e uma fratura  de configuração circular 
não superior a 4 centímetros de diâmetro.  
  
Diante da situação apresentada, Álvaro, por conduzir o veículo em mau estado de 
conservação, cometeu infração grave de trânsito, com penalidade de multa e medida 
administrativa de retenção do veículo para regularização. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 7 (4000697531) 

De acordo com a Resolução nº 525/15 do Contran, julgue o item que segue.  

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000696891
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000697036
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000697531
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A fiscalização do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista 
profissional poderá ser feita mediante verificação do diário de bordo, papeleta ou 
ficha de trabalho externo, fornecida pelo empregador, e somente quando da 
impossibilidade da comprovação por meio do disco ou fita diagrama do registrador 
instantâneo e inalterável de velocidade e tempo do próprio veículo fiscalizado. 

(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
  

QUESTÃO 8 (4000697541) 

De acordo com a Resolução nº 810/20 do Contran, julgue o item que segue. 
  
O desbloqueio do veículo que tenha sofrido dano de média monta, com a emissão de 
novos Certificado de Registro de Veículos (CRV) e Certificado de Licenciamento 
Anual (CLA), só pode ser realizado pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal no qual o veículo esteja registrado.  
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 9 (4000697542): 

De acordo com a Resolução nº 809/20 do Contran, julgue o item que segue. 
  
O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio digital (CRLV-e), será 
expedido na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, 
e conterá, vinculados em um único documento, o Certificado de Registro de Veículo 
(CRV) e o Certificado de Licenciamento Anual (CLA). 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 10 (4000697553): 

De acordo com a Resolução nº 798/20 do Contran, julgue o item que segue. 
  
Nos locais em que houver instalado medidor de velocidade do tipo fixo, os 
medidores de velocidade portáteis somente podem ser utilizados a uma distância 
mínima de 1.000 m (mil metros), em vias urbanas e em trechos de vias rurais com 
características de via urbana e  2.000 m (dois mil metros), para os demais trechos 
de vias rurais.  
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000697541
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000697542
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000697553
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QUESTÃO 11 (4000698842): 

De acordo com a Resolução nº 432/2013 do Contran, julgue o item que segue. 
  
A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de 
álcool poderá ocorrer, entre outros, por meio do exame de sangue do condutor, 
aparelho etilômetro, prova testemunhal e até mesmo filmagem no celular do policial 
responsável pela abordagem. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 12 (4000698844): 

De acordo com a Resolução nº 432/2013 do Contran, julgue o item que segue. 
  
Nos procedimentos de fiscalização, a verificação da alteração da capacidade 
psicomotora em razão da influência de álcool pode ser constatada pelo agente da 
Autoridade de Trânsito por meio de um conjunto de sinais - e não somente um sinal 
- que comprovem a situação do condutor. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 13 (4000698847): 

De acordo com a Resolução nº 432/2013 do Contran, julgue a seguinte situação 
hipotética. 
  
Após o PRF constatar que o motorista praticou o crime de trânsito previsto no art. 
306 do CTB (conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada pela 
influência de álcool), deverá encaminhá-lo, juntamente com testemunhas (caso 
existam) à Polícia judiciária, acompanhados dos elementos probatórios. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 14 (4000698848): 

De acordo com a Resolução nº 432/2013 do Contran, julgue o item que segue. 
  
O auto de infração lavrado, em virtude da infração do art. 165 do CTB, deverá conter, 
caso seja feito o teste do etilômetro, a marca, modelo e nº de série do aparelho, nº 
do teste, a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado em 
mg/L. 
 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698842
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698844
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698847
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698848
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(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 15 (4000698851): 

De acordo com a Resolução nº 432/2013 do Contran, julgue o item que segue. 
  
Marcos foi vítima fatal em um acidente de trânsito. Apenas se existirem indícios ou 
informações de que Marcos havia ingerido bebida alcoólica momentos antes do 
acidente, deverá ser realizado o exame de alcoolemia. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 16 (4000698860): 

De acordo com a Resolução nº 520/2006 do Contran, julgue o item que segue. 
  
Os veículos com dimensões ou carga superiores aos limites estabelecidos pela 
Resolução nº 210/2006, poderão circular em via pública, desde que seja concedida 
pelo Contran a Autorização Especial de Trânsito (AET), que é de porte obrigatório. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 17 (4000698867): 

De acordo com a Resolução do Contran nº 210/ 11, julgue o item a seguir: 
  
As dimensões autorizadas para veículos, com ou sem carga, são as seguintes: 
comprimento total para veículos não articulados de característica rodoviária para o 
transporte coletivo de passageiros, na configuração de chassi 8X2: máximo de 15 
metros e veículos articulados de transporte coletivo de passageiros: máximo 18,60 
metros.  
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 18 (4000698868): 

De acordo com a Resolução do Contran nº 210/ 06, julgue o item a seguir: 
  
Situação hipotética: Benjamin, na condução de seu veículo não-articulado de 
transporte de carga, estava transitando em uma rodovia federal quando foi 
abordado em uma barreira de fiscalização da PRF. Durante a vistoria no veículo, foi 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698851
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698860
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698867
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698868
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constatado que o balanço traseiro era de até 60% da distância entre os dois eixos e 
não excedia a 3,50m (três metros e cinquenta centímetros). 
  
Assertiva: Diante dos dados apresentados é correto afirmar que o veículo de 
Benjamin estava de acordo com o que dispõe a resolução 210/11 do Contran. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 19 (4000698874): 

De acordo com a Resolução nº 780/2019 do Contran, julgue o item que segue. 
  
As novas placas de identificação veicular deverão possuir código de barras 
bidimensionais (QR Code), contendo número de série e acesso às informações do 
banco de dados do fabricante. Além disso, o Denatran deverá disponibilizar à PRF e 
aos demais órgãos e entidades do SNT o aplicativo para a leitura do QR. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 20 (4000698912): 

De acordo com a Resolução nº 789/2020 do Contran, julgue o item que segue. 
  
Para conduzir bicicletas dotadas originalmente de motor elétrico auxiliar, que 
alcancem velocidade superior a 25 km/h, é imprescindível que o condutor tenha 
autorização para conduzir ciclomotores (ACC). 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698874
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698912
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3. Solução das questões 

QUESTÃO 1 (4000698850) 

De acordo com a Resolução nº 432/2020 do Contran, julgue o item que segue. 

O condutor flagrado dirigindo com capacidade psicomotora alterada em virtude da 
influência de álcool, terá seu documento de habilitação recolhido pelo agente, 
mediante recibo, que deverá remetê-lo imediatamente ao órgão executivo de 
trânsito responsável pelo seu registro, onde o condutor deverá buscar seu 
documento. 
  
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
  
O documento de habilitação não será imediatamente recolhido ao órgão executivo 
de trânsito responsável pelo seu registro. De acordo com o art. 10 da Resolução nº 
432/2013, após recolhido o documento, ocorrerá o seguinte: 
 
- por 5 dias, ficará sob a custódia do órgão ou entidade de trânsito responsável pela 
autuação até que o condutor comprove que não está com a capacidade psicomotora 
alterada. 
 
- Se o condutor não comparecer no prazo acima mencionado (5 dias), o documento, 
aí sim, será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu 
registro. 
 

Art. 10. O documento de habilitação será recolhido pelo agente, mediante recibo, 
e ficará sob custódia do órgão ou entidade de trânsito responsável pela 
autuação até que o condutor comprove que não está com a capacidade 
psicomotora alterada, nos termos desta Resolução. 
 
§ 1º Caso o condutor não compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela 
autuação no prazo de 5 (cinco) dias da data do cometimento da infração, o 
documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo 
seu registro, onde o condutor deverá buscar seu documento. 
 
 § 2º A informação de que trata o § 1º deverá constar no recibo de recolhimento do 
documento de habilitação. 

 

QUESTÃO 2 (4000698846) 

De acordo com a Resolução nº 432/2013 do Contran, julgue o item que segue. 

Se o condutor realizar o exame de sangue e apresentar concentração de álcool no 
sangue, independentemente da quantidade, estará configurada a infração de 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698850
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698846
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trânsito do art. 165 do CTB e também o crime de trânsito, previsto no art. 306 do 
CTB. 

(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
  
Para configurar a infração do art. 165 do CTB qualquer quantidade de álcool no 
sangue é suficiente. Contudo, para fins criminais (art. 306 do CTB), 
é imprescindível a presença de, no mínimo, 6 dg/L (decigramas de álcool por litro). 
 
Não confunda o art. 6º, que traz as hipóteses em que se configura a infração, com o 
art. 7º, que menciona as hipóteses que se configura o crime do art. 306 do CTB. 
 

Art. 7º O crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos 
procedimentos abaixo: 
 
I – exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 6 (seis) 
decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L); 
 
II - teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de 
álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/L), descontado o erro máximo 
admissível nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro” constante 
no Anexo I; 
 
III – exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou 
entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de 
outras substâncias psicoativas que determinem dependência; 
 
IV – sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido na forma do art. 5º. 

  
---> Vejamos a redação do art. 6º: 
 

Art. 6º A infração prevista no art. 165 do CTB será caracterizada por: 
 
I – exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de 
sangue; 
 
II – teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05 miligrama de 
álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo 
admissível nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro” constante 
no Anexo I; 
 
III – sinais de alteração da capacidade psicomotora obtidos na forma do art. 5º. 
 
Parágrafo único. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas 
no art. 165 do CTB ao condutor que recusar a se submeter a qualquer um dos 
procedimentos previstos no art. 3º, sem prejuízo da incidência do crime previsto no 
art. 306 do CTB caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade 
psicomotora. 

 



 

11 
 

QUESTÃO 3 (4000698843) 

 

De acordo com a Resolução nº 432/2013 do Contran, julgue o item que segue. 

Nos procedimentos de fiscalização, a confirmação da alteração da capacidade 
psicomotora em razão da influência de álcool, preferencialmente, deverá ocorrer 
por meio do exame de sangue do condutor, mas nada impede que sejam utilizados 
outros meios, como por exemplo: exames realizados em laboratórios especializados, 
por meio do etilômetro, prova testemunhal, imagem, vídeo e verificação de sinais 
que indiquem alteração a alteração. 

(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Consoante §2º do art. 3º da resolução ora em comento, deve-se utilizar 
preferencialmente o teste com etilômetro. Cuidado, pois se a banca utilizar o 
termo “obrigatoriamente”, a questão estará incorreta. 
 

Art. 3º A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência 
de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por 
meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor 
de veículo automotor: 
 
I – exame de sangue;  
II – exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou 
entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de 
outras substâncias psicoativas que determinem dependência;  
III – teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar 
(etilômetro);  
IV – verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do 
condutor. 
 
§ 1º Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova 
testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido. 
 
§ 2º Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste 
com etilômetro. 
 
§ 3° Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora na forma 
do art. 5º ou haja comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro e houver 
encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, 
não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação 
administrativa. 

 

QUESTÃO 4 (4000696888) 

De acordo com a Resolução nº 04 do Contran, julgue o item que segue. 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698843
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000696888


 

12 
 

 O veículo novo nacional ou importado comprado na região Norte do país, que portar 
a nota fiscal de compra e venda ou documento alfandegário, poderá transitar, antes 
do registro e licenciamento, do pátio da fábrica, da indústria encarroçadora ou 
concessionária e do Posto Alfandegário, ao órgão de trânsito do município de 
destino, nos trinta dias consecutivos à data do carimbo de saída do veículo, 
constante da nota fiscal ou documento alfandegário correspondente. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
  
Nos termos da RESOLUÇÃO Nº 04/98, em regra, o prazo para o veículo novo, 
nacional ou importado transitar do pátio da fábrica, da indústria encarroçadora ou 
concessionária e do Posto Alfandegário, ao órgão de trânsito do município de 
destino, é de quinze dias consecutivos à data do carimbo de saída do veículo. 
  
No entanto, no caso dos Estados da Região Norte do País, o prazo será de 30 (trinta) 
dias consecutivos.  
  

Art. 4º. Antes do registro e licenciamento, o veículo novo, nacional ou importado que 
portar a nota fiscal de compra e venda ou documento alfandegário poderá transitar: 
  
I - do pátio da fábrica, da indústria encarroçadora ou concessionária e do Posto 
Alfandegário, ao órgão de trânsito do município de destino, nos quinze dias 
consecutivos à data do carimbo de saída do veículo, constante da nota fiscal ou 
documento alfandegário correspondente; 
  
§ 5º No caso dos Estados da Região Norte do País, o prazo de que trata o inciso I será 
de 30 (trinta) dias consecutivos. 

  

QUESTÃO 5 (4000696891) 

De acordo com a Resolução nº 211 do Contran, julgue o item que segue. 
  
As Combinações de Veículos de Carga com mais de duas unidades, incluída a unidade 
tratora, com peso bruto total acima de 57 t ou com comprimento total acima de 
19,80 m, só poderão circular portando Autorização Especial de Trânsitos, sendo que 
o trânsito para esses veículos deverá ser do amanhecer ao pôr do sol com velocidade 
máxima de 80 km/h, independentemente do tipo de pista.  
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
De fato, as Combinações de Veículos de Carga - CVC, com mais de duas unidades, 
incluída a unidade tratora, com peso bruto total acima de 57 t ou com comprimento 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000696891
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total acima de 19,80 m, só poderão circular portando Autorização Especial de 
Trânsito – AET. 
 
Ainda, o trânsito será do amanhecer ao pôr do sol e sua velocidade máxima de 80 
km/h. 
Entretanto, nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação, dotadas de 
separadores físicos e que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo 
sentido, poderá ser autorizado o trânsito diuturno.  
 

Art. 1º. As Combinações de Veículos de Carga - CVC, com mais de duas unidades, 
incluída a unidade tratora, com peso bruto total acima de 57 t ou com comprimento 
total acima de 19,80 m, só poderão circular portando Autorização Especial de Trânsito 
– AET. 
 
Art. 3°. O trânsito de Combinações de Veículos de que trata esta Resolução será do 
amanhecer ao pôr do sol e sua velocidade máxima de 80 km/h. 
§ 1°. Nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação, dotadas de separadores 
físicos e que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido, poderá ser 
autorizado o trânsito diuturno. 

 

QUESTÃO 6 (4000697036) 

De acordo com a Resolução nº 216 do Contran, julgue o item que segue. 
  
Álvaro, na condução de seu automóvel, foi parado em uma barreira de fiscalização 
da PRF. Durante a fiscalização, foi constatado que havia dois danos no pára-brisas 
do veículo, fora da área crítica de visão do condutor, sendo um deles uma trinca não 
superior a 10 centímetros de comprimento e uma fratura  de configuração circular 
não superior a 4 centímetros de diâmetro.  
  
Diante da situação apresentada, Álvaro, por conduzir o veículo em mau estado de 
conservação, cometeu infração grave de trânsito, com penalidade de multa e medida 
administrativa de retenção do veículo para regularização. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
A questão cobrou o entendimento do art. 5º da norma. 
 
Álvaro NÃO incorreu em infração de trânsito por estar dentro dos 
limites admitidos pela resolução.  
 
Vejamos: 
 
1- Havia dois danos no pára-brisas do veículo, fora da área crítica de visão do 
condutor.  

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000697036
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2- Trinca não superior a 10 centímetros de comprimento e; 
3- Fratura  de configuração circular não superior a 4 centímetros de diâmetro.  
 
Nos pára-brisas dos automóveis são permitidos no máximo dois danos, exceto nas 
regiões críticas. Sendo que a Trinca não deve ser superior a 10 centímetros de 
comprimento e a Fratura  de configuração circular não superior a 4 centímetros 
de diâmetro. 
 
Diferente é nos pára-brisas dos ônibus, microônibus e caminhões que são 
permitidos no máximo três danos, exceto na área crítica, desde que a trinca não 
seja superior a 20 centímetros de comprimento e fratura de configuração 
circular não superior a 4 centímetros de diâmetro. 
 
Ademais, a infração indicada no item estaria correta caso os limites estivessem fora 
dos padrões. 
 

Art. 4° Nos pára-brisas dos ônibus, microônibus e caminhões, a área crítica de visão 
do condutor conforme figura ilustrativa do anexo desta resolução 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. 
 
Parágrafo único. Nos pára-brisas dos veículos de que trata o caput deste artigo, são 
permitidos no máximo três danos, exceto nas regiões definidas no art. 3º, respeitados 
os seguintes limites: 
 
I – Trinca não superior a 20 centímetros de comprimento; 
II – Fratura  de configuração circular não superior a 4 centímetros de diâmetro. 
 
Art. 5°. Nos demais veículos automotores, a área crítica de visão do condutor é a 
metade esquerda da região de varredura das palhetas do limpador de pára-brisa. 
 
Parágrafo único. Nos pára-brisas dos veículos de que trata o caput deste artigo, são 
permitidos no máximo dois danos, exceto nas regiões definidas no art. 3º, 
respeitando os seguintes limites:  
 
I – Trinca não superior a 10 centímetros de comprimento; 
II – Fratura  de configuração circular não superior a 4 centímetros de diâmetro. 
 

➔ Infração correspondente. 
 
Art. 230. Conduzir o veículo: 
(...) 
XVIII - em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, ou reprovado 
na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, prevista no 
art. 104; 
Infração - grave; 
Penalidade - multa; 
Medida administrativa - retenção do veículo para regularização; 
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QUESTÃO 7 (4000697531) 

De acordo com a Resolução nº 525/15 do Contran, julgue o item que segue.  

A fiscalização do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista 
profissional poderá ser feita mediante verificação do diário de bordo, papeleta ou 
ficha de trabalho externo, fornecida pelo empregador, e somente quando da 
impossibilidade da comprovação por meio do disco ou fita diagrama do registrador 
instantâneo e inalterável de velocidade e tempo do próprio veículo fiscalizado. 

( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
  
Exatamente! Apesar de incompleta, a assertiva não deixa de estar correta.  
  
A fiscalização do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista 
profissional dar-se-á por meio de:  
  

1. Análise do disco ou fita diagrama do registrador instantâneo e inalterável de 
velocidade e tempo ou de outros meios eletrônicos idôneos instalados no 
veículo, na forma regulamentada pelo CONTRAN; ou  

2. Verificação do diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, 
fornecida pelo empregador; ou  

3. Verificação da ficha de trabalho do autônomo. 
  
Ainda, a fiscalização por meio dos documentos previstos nos itens 2 e 3 somente 
será feita quando da impossibilidade da comprovação por meio do disco ou 
fita diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo 
do próprio veículo fiscalizado.  
  
Para fins de complementação, vamos revisar os conceitos de motorista profissional, 
tempo de direção, intervalo de descanso, ficha de trabalho do autônomo 
mencionados na resolução: 
  
Motorista profissional: condutor que exerce atividade remunerada ao veículo. 
  
Tempo de direção: período em que o condutor estiver efetivamente ao volante de 
um veículo em movimento.  
  
Intervalo de descanso: período de tempo em que o condutor estiver efetivamente 
cumprindo o descanso estabelecido nesta Resolução, comprovado por meio dos 
documentos previstos no art. 2º, não computadas as interrupções involuntárias, tais 
como as decorrentes de engarrafamentos, semáforo e sinalização de trânsito.  
  
Ficha de trabalho do autônomo: ficha de controle do tempo de direção e do 
intervalo de descanso do motorista profissional autônomo, que deverá sempre 
acompanhá-lo no exercício de sua profissão. 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000697531
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Art. 2º A fiscalização do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista 
profissional dar-se-á por meio de:  
  
I - Análise do disco ou fita diagrama do registrador instantâneo e inalterável de 
velocidade e tempo ou de outros meios eletrônicos idôneos instalados no veículo, na 
forma regulamentada pelo CONTRAN; ou  
  
II - Verificação do diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, fornecida 
pelo empregador; ou  
  
III – Verificação da ficha de trabalho do autônomo, conforme Anexo I desta Resolução.  
  
§ 1º A fiscalização por meio dos documentos previstos nos incisos II e III somente será 
feita quando da impossibilidade da comprovação por meio do disco ou fita 
diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo do 
próprio veículo fiscalizado.  
  
§ 2º O motorista profissional autônomo deverá portar a ficha de trabalho das últimas 
24 (vinte quatro) horas. 

  

QUESTÃO 8 (4000697541) 

De acordo com a Resolução nº 810/20 do Contran, julgue o item que segue. 
  
O desbloqueio do veículo que tenha sofrido dano de média monta, com a emissão de 
novos Certificado de Registro de Veículos (CRV) e Certificado de Licenciamento 
Anual (CLA), só pode ser realizado pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal no qual o veículo esteja registrado.  
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
  
Exato! Essa é a redação do art. 7º da novíssima resolução 810/20. 
  
A resolução dispõe sobre a classificação de danos e os procedimentos para a 
regularização, a transferência e a baixa dos veículos envolvidos em acidentes, sendo 
considerado veículo sinistrado todo aquele envolvido em ocorrência de 
acidente de trânsito, dano ou qualquer outro evento que ocasione avaria em 
uma ou mais partes do veículo. 
  
Havendo dano de média monta, o desbloqueio do veículo só pode ser realizado pelo 
órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal no qual o 
veículo esteja registrado.  
  
Vejamos o dispositivo legal. 
  

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000697541
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Art. 7º O desbloqueio do veículo que tenha sofrido dano de média monta, com a emissão 
de novos Certificado de Registro de Veículos (CRV) e Certificado de Licenciamento 
Anual (CLA), só pode ser realizado pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal no qual o veículo esteja registrado.  

 

QUESTÃO 9 (4000697542): 

De acordo com a Resolução nº 809/20 do Contran, julgue o item que segue. 
  
O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio digital (CRLV-e), será 
expedido na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, 
e conterá, vinculados em um único documento, o Certificado de Registro de Veículo 
(CRV) e o Certificado de Licenciamento Anual (CLA). 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
  
Exato! A assertiva está de acordo com o disposto no art. 2º da recente resolução nº 
809/20. 
  
A resolução dispõe sobre os requisitos para emissão do Certificado de Registro de 
Veículo (CRV), do Certificado de Licenciamento Anual (CLA) e do Comprovante de 
Transferência de Propriedade (CTP) em meio digital. 
  
De fato, o CRLV-e será expedido na forma estabelecida pelo órgão máximo 
executivo de trânsito da União. 
  
Ainda, conterá, vinculados em um único documento, o Certificado de Registro de 
Veículo (CRV) e o Certificado de Licenciamento Anual (CLA). 
  
Vejamos o dispositivo legal: 
  

Art. 2º Fica instituído o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio 
digital (CRLV-e), expedido na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de 
trânsito da União, que conterá, vinculados em um único documento, o Certificado de 
Registro de Veículo (CRV) e o Certificado de Licenciamento Anual (CLA), conforme 
disposto nos arts. 121 e 131 do CTB. 

 

QUESTÃO 10 (4000697553): 

De acordo com a Resolução nº 798/20 do Contran, julgue o item que segue. 
  
Nos locais em que houver instalado medidor de velocidade do tipo fixo, os 
medidores de velocidade portáteis somente podem ser utilizados a uma distância 
mínima de 1.000 m (mil metros), em vias urbanas e em trechos de vias rurais com 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000697542
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000697553
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características de via urbana e  2.000 m (dois mil metros), para os demais trechos 
de vias rurais.  
 
 (     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
A assertiva está em desacordo com o disposto no art. 7º, § 3º, da resolução nº 
798/20. 
  
A norma dispõe que nos locais em que houver instalado medidor de velocidade do 
tipo fixo, os medidores de velocidade portáteis somente podem ser utilizados a 
uma distância mínima de:  
  

• 500 m, em vias urbanas e em trechos de vias rurais com características 
de via urbana; e  
  

• 2.000 m, para os demais trechos de vias rurais.  
  
Ainda, a resolução estabelece que os medidores de velocidade do tipo portátil 
somente devem ser utilizados por autoridade de trânsito ou seu agente, no 
exercício regular de suas funções (§ 4º): 
  

1. devidamente uniformizados,  
2. em ações de fiscalização,  
3. não podendo haver obstrução da visibilidade, do equipamento e de seu 

operador, por placas, árvores, postes, passarelas, pontes, viadutos, 
marquises, ou qualquer outra forma que impeça a sua ostensividade. 

  
Art. 7º O uso de medidores do tipo portátil para a fiscalização do excesso de velocidade é 
restrito às seguintes situações:  
I - nas vias urbanas e rurais com características urbanas, quando a velocidade máxima 
permitida for igual ou superior a 60 km/h (sessenta quilômetros por hora); e  
  
II - nas vias rurais, quando a velocidade máxima permitida for igual ou superior a:  
  
a) 80 km/h (oitenta quilômetros por hora), em rodovia; e  
  
b) 60 km/h (sessenta quilômetros por hora), em estrada.  
  
(...) 
  
§ 3º Nos locais em que houver instalado medidor de velocidade do tipo fixo, os medidores 
de velocidade portáteis somente podem ser utilizados a uma distância mínima de:  
  
I - 500 m (quinhentos metros), em vias urbanas e em trechos de vias rurais com 
características de via urbana; e 
  
II - 2.000 m (dois mil metros), para os demais trechos de vias rurais.  
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QUESTÃO 11 (4000698842): 

De acordo com a Resolução nº 432/2013 do Contran, julgue o item que segue. 
  
A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de 
álcool poderá ocorrer, entre outros, por meio do exame de sangue do condutor, 
aparelho etilômetro, prova testemunhal e até mesmo filmagem no celular do policial 
responsável pela abordagem. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
  
O art. 3º da resolução em estudo enumera alguns procedimentos que podem ser 
adotados para a confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da 
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.  
  
Trata-se de rol não exaustivo, uma vez que no §1º (parte final) o legislador utilizou-
se da expressão “...vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido”. 
Desse modo, por óbvio, é possível que o policial utilize seu celular para filmar. 
  
Obs1.: não esqueça que, nos procedimentos de fiscalização, dar-se-á preferência 
ao etilômetro. 
  

Art. 3º A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência 
de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por 
meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor 
de veículo automotor:  
  
I – exame de sangue;  
II – exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou 
entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de 
outras substâncias psicoativas que determinem dependência;  
III – teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar 
(etilômetro);  
IV – verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do 
condutor.  
  
§ 1º Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados 
prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito 
admitido.  
  
§ 2º Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste com 
etilômetro. 
  
§ 3° Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora na forma 
do art. 5º ou haja comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro e houver 
encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, 
não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação 
administrativa. 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698842
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QUESTÃO 12 (4000698844): 

De acordo com a Resolução nº 432/2013 do Contran, julgue o item que segue. 
  
Nos procedimentos de fiscalização, a verificação da alteração da capacidade 
psicomotora em razão da influência de álcool pode ser constatada pelo agente da 
Autoridade de Trânsito por meio de um conjunto de sinais - e não somente um sinal 
- que comprovem a situação do condutor. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
  
Exatamente o que dispõe o art. 5, §1º da Resolução nº 432/2013. Portanto, o agente 
de trânsito deverá verificar um conjunto de sinais para fins de alteração da 
capacidade psicomotora do condutor. 
  

Art. 5º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:  
  
I – exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou  
  
II – constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração 
da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II. 
  
§ 1º Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da 
Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um 
conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor. 

 

QUESTÃO 13 (4000698847): 

De acordo com a Resolução nº 432/2013 do Contran, julgue a seguinte situação 
hipotética. 
  
Após o PRF constatar que o motorista praticou o crime de trânsito previsto no art. 
306 do CTB (conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada pela 
influência de álcool), deverá encaminhá-lo, juntamente com testemunhas (caso 
existam) à Polícia judiciária, acompanhados dos elementos probatórios. 
 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Exatamente essa a redação do art. 7, §2º da Resolução nº 432/2013 do Contran.  
  

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698844
https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698847
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Atenção: se configurada apenas a infração, não é necessário o encaminhamento à 
Polícia Judiciária!  
  

Art. 7º O crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos 
procedimentos abaixo:  
  
I – exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 6 (seis) decigramas 
de álcool por litro de sangue (6 dg/L);  
 
II - teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de 
álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/L), descontado o erro máximo 
admissível nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro” constante 
no Anexo I;  
 
III – exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou 
entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de 
outras substâncias psicoativas que determinem dependência;  
 
IV – sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido na forma do art. 5º.  
  
§ 1º A ocorrência do crime de que trata o caput não elide a aplicação do disposto no 
art. 165 do CTB.  
  
§ 2º Configurado o crime de que trata este artigo, o condutor e testemunhas, se 
houver, serão encaminhados à Polícia Judiciária, devendo ser acompanhados 
dos elementos probatórios. 

 

QUESTÃO 14 (4000698848): 

De acordo com a Resolução nº 432/2013 do Contran, julgue o item que segue. 
  
O auto de infração lavrado, em virtude da infração do art. 165 do CTB, deverá conter, 
caso seja feito o teste do etilômetro, a marca, modelo e nº de série do aparelho, nº 
do teste, a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado em 
mg/L. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
  
Trata-se de exigência prevista no inciso III do art. 8º da Resolução nº 432/2013.  
  
Atenção especial ao §2º: ao preencher o campo “Valor considerado”, é preciso 
levar em consideração as margens de erros admissíveis.  
  

Art. 8º Além das exigências estabelecidas em regulamentação específica, o auto de 
infração lavrado em decorrência da infração prevista no art. 165 do CTB deverá 
conter:  
  

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698848
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I – no caso de encaminhamento do condutor para exame de sangue, exame clínico ou 
exame em laboratório especializado, a referência a esse procedimento;  
  
II – no caso do art. 5º, os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata 
o Anexo II ou a referência ao preenchimento do termo específico de que trata o § 2º do 
art. 5º;  
  
III – no caso de teste de etilômetro, a marca, modelo e nº de série do aparelho, 
nº do teste, a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado 
em mg/L;  
  
IV – conforme o caso, a identificação da (s) testemunha (s), se houve fotos, vídeos ou 
outro meio de prova complementar, se houve recusa do condutor, entre outras 
informações disponíveis.  
  
§ 1º Os documentos gerados e o resultado dos exames de que trata o inciso I deverão 
ser anexados ao auto de infração.  

§ 2º No caso do teste de etilômetro, para preenchimento do campo “Valor 
Considerado” do auto de infração, deve-se observar as margens de erro 
admissíveis, nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro” 
constante no Anexo I. 

 

QUESTÃO 15 (4000698851): 

De acordo com a Resolução nº 432/2013 do Contran, julgue o item que segue. 
  
Marcos foi vítima fatal em um acidente de trânsito. Apenas se existirem indícios ou 
informações de que Marcos havia ingerido bebida alcoólica momentos antes do 
acidente, deverá ser realizado o exame de alcoolemia. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
  
O exame de alcoolemia deve ser realizado SEMPRE que houver vítimas fatais de 
acidentes de trânsito. Portanto, o erro está na condicionante colocada pelo 
enunciado “ Caso haja indícios ou informações de que Marcos havia ingerido bebida 
alcoólica momentos antes do acidente”. 
  

Art. 11. É obrigatória a realização do exame de alcoolemia para as vítimas fatais 
de acidentes de trânsito. 

 

QUESTÃO 16 (4000698860): 

De acordo com a Resolução nº 520/2006 do Contran, julgue o item que segue. 
  

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698851
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Os veículos com dimensões ou carga superiores aos limites estabelecidos pela 
Resolução nº 210/2006, poderão circular em via pública, desde que seja concedida 
pelo Contran a Autorização Especial de Trânsito (AET), que é de porte obrigatório. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
  
De fato, a AET poderá ser concedida aos veículos que superem os limites de 
dimensão e peso previstos na Resolução nº 210 do Contran. Entretanto, a 
autorização especial de trânsito (AET) será concedida pela autoridade que tiver 
circunscrição sobre a via, consoante o art. 2º da Resolução nº 520/2006. 
  

Art. 2º A circulação de veículo com suas dimensões ou de sua carga superiores aos 
limites estabelecidos pela Resolução CONTRAN nº 210, de 13 de novembro de 2006, ou 
suas sucedâneas, poderá ser permitida, mediante Autorização Especial de Trânsito 
(AET) da autoridade com circunscrição sobre a via pública, atendidos os 
requisitos desta Resolução. 
  
Parágrafo único. É obrigatório o porte da AET para os veículos referidos no caput. 

 

QUESTÃO 17 (4000698867): 

De acordo com a Resolução do Contran nº 210/ 11, julgue o item a seguir: 
  
As dimensões autorizadas para veículos, com ou sem carga, são as seguintes: 
comprimento total para veículos não articulados de característica rodoviária para o 
transporte coletivo de passageiros, na configuração de chassi 8X2: máximo de 15 
metros e veículos articulados de transporte coletivo de passageiros: máximo 18,60 
metros.  
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
   
Exato! A assertiva cobrou o entendimento do art. 1º, I da resolução.  
  
Tome nota: 
  
Comprimento total para veículos de transporte coletivo de passageiros: 
  

• NÃO articulados, na configuração de chassi 8X2: máximo de 15 metros; 
  

• NÃO-articulados de transporte coletivo urbano de passageiros que 
possuam 3º eixo de apoio direcional: máximo de 15 metros;  
  

• Articulados: máximo 18,60 metros;  
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Art. 1º As dimensões autorizadas para veículos, com ou sem carga, são as seguintes:  
  
I – largura máxima: 2,60m;  
  
II – altura máxima: 4,40m;  
  
III – comprimento total:  
  
a) veículos não-articulados: máximo de 14,00 metros;  
  
b) veículos não-articulados de transporte coletivo urbano de passageiros que possuam 
3º eixo de apoio direcional: máximo de 15 metros;  
  
b1) veículos não articulados de característica rodoviária para o transporte coletivo 
de passageiros, na configuração de chassi 8X2: máximo de 15 metros; (Acrescentada 
pela Resolução n. 628/16)  
  
c) veículos articulados de transporte coletivo de passageiros: máximo 18,60 metros;  
  
d) veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e semi-reboque: 
máximo de 18,60 metros;  
  
e) veículos articulados com duas unidades do tipo caminhão ou ônibus e reboque: máximo 
de 19,80; f) veículos articulados com mais de duas unidades: máximo de 19,80 metros.  

 

QUESTÃO 18 (4000698868): 

De acordo com a Resolução do Contran nº 210/ 06, julgue o item a seguir: 
  
Situação hipotética: Benjamin, na condução de seu veículo não-articulado de 
transporte de carga, estava transitando em uma rodovia federal quando foi 
abordado em uma barreira de fiscalização da PRF. Durante a vistoria no veículo, foi 
constatado que o balanço traseiro era de até 60% da distância entre os dois eixos e 
não excedia a 3,50m (três metros e cinquenta centímetros). 
  
Assertiva: Diante dos dados apresentados é correto afirmar que o veículo de 
Benjamin estava de acordo com o que dispõe a resolução 210/11 do Contran. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
  
Item perfeito! Os limites para o comprimento do balanço traseiro de veículos de 
transporte de passageiros e de cargas estão dispostos no art. 1º,§ 1º da resolução 
210/06.  
  
Perceba que o veículo de Benjamin é não-articulado de transporte de carga, 
informação importante para a resolução.  
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Ainda, o balanço traseiro era de até 60% da distância entre os dois eixos e não 
excedia a 3,50m. 
  
Ademais, a distância entre eixos é medida de centro a centro das rodas dos eixos dos 
extremos do veículo. (§ 2º) 
  
Esses são os dados e dimensões que a resolução nos traz. 
  
Tome nota:  
  
O comprimento do balanço traseiro de veículos de transporte de passageiros e de 
cargas são os seguintes 
  

• Nos veículos não-articulados de transporte de carga, até 60 % da distância 
entre os dois eixos, não podendo exceder a 3,50m. 
  

•  Nos veículos não-articulados de transporte de passageiros:  
  

1. com motor traseiro: até 62% da distância entre eixos; 
2. com motor central: até 66% da distância entre eixos;  
3. com motor dianteiro: até 71% da distância entre eixos.  

  
Vejamos o dispositivo legal: 
  

Art. 1º. 
  
§ 1º Os limites para o comprimento do balanço traseiro de veículos de transporte de 
passageiros e de cargas são os seguintes:  
  
I – nos veículos não-articulados de transporte de carga, até 60 % (sessenta por cento) 
da distância entre os dois eixos, não podendo exceder a 3,50m (três metros e cinquenta 
centímetros);  
  
II – nos veículos não-articulados de transporte de passageiros:  
  
a) com motor traseiro: até 62% (sessenta e dois por cento) da distância entre eixos;  
  
b) com motor central: até 66% (sessenta e seis por cento) da distância entre eixos;  
  
c) com motor dianteiro: até 71% (setenta e um por cento) da distância entre eixos. 
  
§ 2º À distância entre eixos, prevista no parágrafo anterior, será medida de centro a 
centro das rodas dos eixos dos extremos do veículo. 

 

QUESTÃO 19 (4000698874): 

De acordo com a Resolução nº 780/2019 do Contran, julgue o item que segue. 
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As novas placas de identificação veicular deverão possuir código de barras 
bidimensionais (QR Code), contendo número de série e acesso às informações do 
banco de dados do fabricante. Além disso, o Denatran deverá disponibilizar à PRF e 
aos demais órgãos e entidades do SNT o aplicativo para a leitura do QR. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
  
Exatamente! Trata-se da previsão do art. 5º, parágrafo único da resolução ora em 
estudo.  
  

Art. 5º Todas as PIV deverão possuir código de barras bidimensionais dinâmico (Quick 
Response Code - QR Code) contendo números de série e acesso às informações do banco 
de dados do fabricante, especificados no Anexo I, com a finalidade de controlar a 
produção, logística, estampagem e instalação das PIV nos respectivos veículos, além 
da verificação da sua autenticidade. 
 
Parágrafo único. O DENATRAN disponibilizará aplicativo aos órgãos e entidades 
do SNT para leitura do QR Code de que trata o caput. 

 
→ ATENÇÃO: A nova placa de identificação de veículos (PIV) deve ser revestida, em 
seu anverso, de película retrorrefletiva, na cor branca com uma faixa na cor azul na 
margem superior. 
  
Contendo: 
  

1. ao lado esquerdo o logotipo do MERCOSUL,  
2. ao lado direito a Bandeira do Brasil e  
3. ao centro o nome BRASIL.  

  
O padrão de estampagem é composto de: 
  

1. 7 (sete) caracteres alfanuméricos, em alto relevo, na sequência 
LLLNLNN,  

2. com espaçamento equidistante e combinação aleatória, distribuída e 
controlada pelo DENATRAN. 

 

QUESTÃO 20 (4000698912): 

De acordo com a Resolução nº 789/2020 do Contran, julgue o item que segue. 
  
Para conduzir bicicletas dotadas originalmente de motor elétrico auxiliar, que 
alcancem velocidade superior a 25 km/h, é imprescindível que o condutor tenha 
autorização para conduzir ciclomotores (ACC). 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000698912


 

27 
 

 
Solução: 
 
Exatamente, consoante está previsto no anexo I da Resolução 789/2020. Além de 
ser necessária para conduzir ciclomotores, a ACC também será para conduzir 
bicicletas que originalmente dotadas de motor elétrico auxiliar ou as que 
tiveram dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura, desde 
que se verifique pelo menos uma dessas situações: 
  

1. potência nominal superior a 350w; 
2. velocidade máxima superior a 25km/h; 
3. motor que funcione sem a necessidade de pedalar; 
4. dispor de acelerador ou de qualquer outro dispositivo de variação manual de 

potência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 
 

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  
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