
 

Legislação de trânsito 2 

 

1. Em motores de combustão interna, o componente que recebe diretamente a força de 

expansão dos gases queimados no cilindro, sendo responsável por transmiti-la para a 

árvore de manivelas, é chamado de Balancim. 

 

Errado: é chamado de Pistão. O Balancim ou balancins são as peças responsáveis pela 

transmissão do movimento do eixo de comando em direção às válvulas de admissão e 

para as válvulas de escape. 

 

 

2. A sinalização vertical de advertência em vias de circulação de veículos tem por 

finalidade alertar aos usuários as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou 

restrições existentes na via ou adjacentes a ela. Em vias rurais, as placas suspensas, 

devem ter altura livre mínima, em metros, de  5,50.  

 

CERTO.  

 

 

3. Em rodovias providas de acostamento, sem local apropriado para retorno ou para se 

entrar à esquerda, o condutor deverá aguardar a oportunidade para cruzar a pista, 

parando o veículo no centro da linha contínua divisória das faixas de rolamento. 

 

Errado. o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com 

segurança. 

 

 

4. De acordo com a legislação de trânsito, os veículos destinados a socorro de incêndio e 

salvamento, as ambulâncias e os veículos da polícia têm trânsito livre quando 

estiverem em via pública, independentemente da situação. 

 

Errado. têm trânsito livre em serviço de urgência e devidamente identificados por 

dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente. 

 

 

5. Nas vias em que seja proibido estacionar, a parada de veículos poderá ser feita 

somente se autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres.. 

 

Errado. restringindo-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de 

passageiro, sem interromper o trânsito. 

 

 

 



 

6. Transitar com velocidade em até 20% superior à máxima permitida em rodovias, vias 

de trânsito rápido e vias arteriais, leva Infração – grave, Penalidade – multa.. 

 

Errado. Infração – média, Penalidade – multa. 

 

 

7. A obrigatoriedade da Inspeção de Segurança Veicular tem por objetivo Contribuir para 

a segurança do trânsito. 

 

Certo 

 

 

8. A não utilização do cinto de segurança por condutor e passageiros, conforme previsto 

no art. 65 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, acumula 7 pontos na Carteira 

Nacional de Habilitação do infrator. 

 

Errado: acumula 5 pontos 

 

 

9. De acordo com os apitos do policial de trânsito, um silvo breve significa Atenção! Siga 

 

Certo 

10. As placas de regulamentação, tem por finalidade têm por finalidade identificar as vias 

e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto aos 

percursos, os destinos, as distâncias e os serviços auxiliares, podendo também ter 

como função a educação do usuário. Suas mensagens possuem caráter informativo ou 

educativo. 

 

Errado. Essas características são das placa s de indicação. 

 

As placas de regulamentação, tem por finalidade têm a finalidade de comunicar aos 

usuários as condições, proibições, restrições ou obrigações no uso da via. Suas 

mensagens são imperativas, e o desrespeito a ela constitui infração. 

 

 

 

 


