


JÁ PENSOU EM UM CURSO COM:

• Técnicas de estudo e motivação;

• Conteúdo estrategicamente planejado para o concurso da PRF;

• Curso de redação ministrado por um professor que já participou de   
   diversas bancas de correção de redação da banca CESPE/UNB;

• Simulados COM correção de redação;

• Lives periódicas de Trânsito;

• Pulseira motivacional;

• Grupo de WhatsApp e Sistema de Parceiro de Estudo.

QUERO SABER MAIS

No botão acima você irá ver um vídeo e outras informações explicando tudo sobre o Extensivo PRF. 

O primeiro passo para criar uma mudança positiva é saber o que você quer.

IMPORTANTE:
ESTE NÃO É UM CURSO QUE VOCÊ PODERÁ ENTRAR A QUALQUER MOMENTO. 

Ou seja, NÃO é possível realizar sua matrícula FORA do período de inscrição.

Ahhh... E, se você estiver em dúvida sobre: se este 

Curso é ou não para você, clique no link ao lado e 

#ChamaNoWhats   =)

Link do Whatsapp:

CLIQUE AQUI.

http://prf.quebrandoasbancas.contato.site/matriculas
https://wa.me/555180383334
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MÓDULO I 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
Olá, caros alunos. 

Quem escreve aqui é o Luís Krieger (Instagram: @luis_krieger), um dos 
professores que irá auxiliar o Quebrando as Bancas no projeto de curso extensivo para 
a PRF.  

Quem sou eu? 

Bem... sou concurseiro de longa data. Desde o início da faculdade (Direito-
UFRGS), comecei a me interessar em concursos públicos. De lá para cá, foram algumas 
reprovações até que realmente aprendi a estudar para concursos e então as coisas 
começaram a dar certo. Minha primeira vitória em concursos veio na aprovação para 
Técnico do Superior Tribunal Militar, em que fiquei em 8º lugar. Depois disso, vieram 
outras aprovações (Oficial da PM-RS foi uma dessas outras aprovações). Atualmente, 
sou Policial Rodoviário Federal e, antes disso, trabalhava como assessor no Ministério 
Público Federal.  

Agora que já me conhecem, foi vamos ao curso de trânsito... 

No curso de trânsito para a PRF do QB, a matéria será dividida em duas partes: 

 I – CTB; 

II –  Resoluções. 

Teremos dois meses de estudos envolvendo o CTB e outros dois meses 
envolvendo as resoluções de trânsito. 

 Após isso, teremos dois meses apenas com questões de concurso para 
sedimentação de conteúdo estudado.  

A parte de CTB ficará comigo. Já a parte de Resoluções ficará com o Professor 
Franco, que também é Policial Rodoviário Federal.  

Os módulos semanais de estudos de CTB serão no total de 8 e estarão assim 
divididos:  

MÓDULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO 
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MÓDULO II  

DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA 

DA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MOTORISTAS PROFISSIONAIS 

DOS PEDESTRES E CONDUTORES DE VEÍCULOS NÃO MOTORIZADOS 

DO CIDADÃO 

DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 

 

MÓDULO III 

DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

DA ENGENHARIA DE TRÁFEGO, DA OPERAÇÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO POLICIAMENTO 
OSTENSIVO DE TRÂNSITO 

DOS VEÍCULOS: DISPOSIÇÕES GERAIS 

DOS VEÍCULOS: DA SEGURANÇA DOS VEÍCULOS 

DOS VEÍCULOS: IDENTIFICAÇÃO 

CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL 

REGISTRO DOS VEÍCULOS 

LICENCIAMENTO 

 

MÓDULO IV 

DA CONDUÇÃO DE ESCOLARES 

DA CONDUÇÃO DE MOTO-FRETE 

DA HABILITAÇÃO 

DAS INFRAÇÕES: ART. 161 A 180 

 

MÓDULO V 

DAS INFRAÇÕES: ART. 181 A 238 

 

MÓDULO VI 

DAS INFRAÇÕES: ART. 239 A 155 

DAS PENALIDADES 
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MÓDULO VII:  

DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DOS CRIMES DE TRÂNSITO 

 

MÓDULO VIII: 

REVISÃO 

 

É importante que você saiba que cada módulo será dividido em aulas, sendo que 
cada aula terá aproximadamente 10 páginas e irá conter 10 questões testes acerca do 
conteúdo estudado.  

Vamos realmente pegar pesado nas questões, pois acreditamos que são uma 
GRANDE ferramenta de auxílio no aprendizado da matéria. Focaremos as questões nos 
temas de maior relevância para o concurso da PRF e na letra da lei, tal como será feito 
no concurso.  

Preparado? 

Vamos lá...  
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I - AULA 01 
INTRODUÇÃO 
Antes de mais nada, saiba: o primeiro módulo será um pouco cansativo, pois 

estudaremos listas e mais listas. Contudo, motive-se: pois cada página que você ler com 
atenção fazendo suas anotações, mais próximo estará da aprovação, da sua identidade 
funcional de PRF e de sua arma.  

Sempre que estudamos para determinado concurso, precisamos ativar alguns 
filtros em nossa mente. Um desses filtros é a pertinência temática, ou seja, aquilo que 
é relevante para a função de PRF. Outro filtro é conhecer a banca organizadora. Isso vai 
permitir que possamos focar nosso esforço nos assuntos mais relevantes e, sobretudo, 
na forma pela qual o conteúdo é cobrado.  

Falando em foco, você conhece o Princípio de Pareto?  

De acordo com o Princípio de Pareto, 80% 
dos resultados obtidos advém de 20% de nosso 
esforço. Portanto, em seus estudos, há uma parcela 
de 20% do que você faz que cria 80% de seus 
resultados.  

Portanto, é muito importante que você 
conheça quais são os 20% do estudo de trânsito que 
concentram 80% das questões de concurso.  

No último concurso da PRF, alertei aos alunos 
do QB dizendo: “Concurso para a PRF elaborado pelo 
CESPE é muito importante que você domine a letra de lei do CTB. Esqueçam livros, 
doutrinas e vídeo aulas e caiam dentro do CTB”. Os alunos que me ouviram tiverem um 
resultado excepcional em trânsito. Os que duvidaram acabaram dispersando o esforço 
em conteúdos que não possuem relevância para a PRF e não tiveram um resultado tão 
bom.  

O que faremos aqui em nossas aulas é justamente isso: cair dentro do CTB, sem 
enrolação, facilitando o entendimento de determinados conceitos para você.  

Em nossas aulas, alertarei você quando estivermos diante de um conteúdo 
relevante. De outro lado, quando estivermos diante de um conteúdo com pouca chance 
de aparecer em prova, também alertarei.  

Ao ler, adote a seguinte postura: leia imaginando quais questões poderia o 
examinador extrair do texto para colocar na prova. Essa postura é fundamental para um 
bom desempenho.  

Preparados?  
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Vamos nessa... 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
No CTB, há um capítulo inicial que trata das disposições preliminares. Tal 

capítulo, assim como os demais, é recheado de conceitos. Sua missão é internalizar tais 
conceitos. Para isso, use e abuse das técnicas de estudos tratadas nos primeiros 
módulos do Extensivo.  

Agora, preciso te alertar que o conteúdo das disposições preliminares não vem 
sendo cobrado nas provas. Ainda assim, não despreze. Estude para não ter pontos 
fracos.  

Seguindo... 

Quando se aplica o Código Brasileiro de Trânsito 

Vamos supor que existam três vias:  

A primeira via é utilizada para circulação de animais.  A segunda via é utilizada 
para circulação de pessoas. Já a terceira via é utilizada para circulação de animais 
conduzidos por pessoas.  

Em quais das três vias é aplicado o CTB? 

Resposta: talvez a forma pela qual eu fiz a pergunta tenha levado você a se 
confundir, mas a verdade é que para todas as vias será aplicado o CTB.  

Trânsito nada mais é do que a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, 
isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de:  

v Circulação;  
v Parada;  
v Estacionamento; e 
v Operação de carga ou descarga;  

O CTB, portanto, é aplicado para o trânsito de qualquer natureza que ocorra nas 
vias terrestres do território nacional, desde que sejam abertas à circulação.  

O trânsito como direito: 

Segundo o CTB, o trânsito seguro é um direito de todos e dever dos órgãos e 
entidades componentes do Sistema Nacional de trânsito. Os componentes do SNT 
possuem o dever de adotar as medidas que assegurem a segurança no trânsito para 
todos.  

Responsabilidade civil:  

Eventualmente, em razão de uma ação ou omissão estatal relacionada ao 
trânsito, danos podem ser causados às pessoas. Nesse caso, a responsabilidade será 
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objetiva, ou seja, o cidadão não necessita comprovar que determinado agente estatal 
agiu com dolo ou culpa, basta que comprove o dano e que exista o nexo causal com a 
ação/omissão estatal.  

Assim sendo, memorize que:  

Os componentes do STN que causarem danos aos cidadãos por ação, omissão ou 
erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o 
exercício do direito do trânsito seguro RESPONDEM objetivamente.  

 Prioridade de ações dos componentes do STN: 

Conforme prevê expressamente o CTB, a prioridade número UM é sempre a vida, 
nela incluída: a preservação da saúde e do meio-ambiente.  

 
Vias terrestres urbanas e rurais 

Segundo o CTB, são vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os 
logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso 
regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as 
peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. 

São consideradas como vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as 
vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as 
vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo.      

Assim sendo, ao estacionamento de um shopping são impostas as regras do CTB.  

 

Sujeitos que são objetos do CTB 

As regras do CTB são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, 
condutores dos veículos nacionais ou ESTRANGEIROS e às pessoas que forem 
mencionadas no texto de lei do código.  

Atente-se: o CTB é aplicável aos veículos estrangeiros que estiverem rodando no 
Brasil, independentemente de qual seja a legislação de origem de seu País. Contudo, 
nada impede a existência de um tratado internacional prevendo uma regra específica, 
alheia ao CTB.   

         

vida

saúde meio-
ambiente
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SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO 
Questões envolvendo o SNT são comuns em concurso, sobretudo envolvendo 

composição e competência. Além disso, é importante que fique atento a tudo que 
envolver a PRF, ainda que indiretamente.  

O que é o SNT? 

Trata-se de um conjunto de órgãos e entidades de todos entes federativos do 
Brasil (União, Estados, DF e Municípios) que tem por finalidade o exercício das atividades 
de (a lista abaixo não costuma ser cobrada em concursos, mas é necessário que você 
tenha ao menos uma noção):  

§ Planejamento; 	
§ Administração;	
§ Normatização; 	
§ Pesquisa;	
§ Registro e licenciamento de veículos;	
§ Formação, habilitação e reciclagem de condutores;	
§ Educação; 	
§ Engenharia;	
§ Operação do sistema viário;	
§ Policiamento; 	
§ Fiscalização;	
§ Julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.	

Objetivos básicos do SNT:  

Também são raras as questões de concurso envolvendo os objetivos do SNT. 
Contudo, é importante que você tenha uma noção do assunto. Ao longo do CTB, 
percebe-se uma preocupação com o meio ambiente e com a educação. Isso também 
ficará evidente aqui nos objetivos.  

Os objetivos básicos do SNT são:  

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

§ Fixar a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos 
para a execução das atividades de trânsito;  

§ Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre 
os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo e a 
integração do sistema.  
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Composição do SNT 

Chegamos agora a um assunto que costuma ser cobrado em concurso público 
(redobre a atenção). O SNT é composto pelos seguintes órgãos e entidades:  

 
         

CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito): é o coordenador do SNT e órgão máximo 
normativo e consultivo. 

CETRAN / CETRANDIFE (Conselhos Estaduais de Trânsito e Conselhos de Trânsito do DF): 
são órgãos normativos, consultivos e coordenadores.  

Órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: DENATRAN e DETRAN. 	

Órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: DNIT, DAER, etc.  

PRF: Polícia Rodoviária Federal.  

SN
T

CONTRAN

CETRAN/CETRANDIFE

ÓRGÃOS E ENTIDADES 
EXECUTIVOS DE TRÂNSITO

ÓRGÃOS E ENTIDADES 
EXECUTIVOS RODOVIÁRIOS

PRF

POLÍCIAS MILITARES

JARI
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PM: Polícia Militar dos Estados e do DF.  

JARI: Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. 

 

O caso dos portos 

Dentro dos portos, há também trânsito. Assim 
sendo, o CTB prevê que a autoridade portuária ou a 
entidade concessionária poderá celebrar convênios com os 
componentes do SNT para facilitar a autuação por 
descumprimento da legislação de trânsito. Tal assunto não 
foi cobrado ainda em concurso.  

Municípios e Estados que sejam juridicamente interessados também irão 
participar do convênio. Conforme estabelece o CTB, o convênio valerá para toda a área 
física do porto organizado, inclusive, nas áreas dos terminais alfandegados, nas estações 
de transbordo, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e nos respectivos 
estacionamentos ou vias de trânsito internas.  

Limites e circunscricionais das atuações dos órgãos e entidades de trânsito e 
executivos rodoviários 

Cada ente federativo (ou seja, União, Estados, Municípios) é responsável pela 
organização e pela definição dos limites circunscricionais das autuações dos órgãos e 
entidades de trânsito e executivos rodoviários.  

CONTRAN 

Recentemente, no dia 03 de maio de 2019, foi editada a Medida Provisória 882, 
estabelecendo mudanças no CTB, no que toca ao CONTRAN. De acordo com a nova 
redação do texto legal, o CONTRAN terá sede no Distrito Federal.  

O Conselho Nacional de Trânsito - Contran terá sede no Distrito Federal. 

O Contran será composto pelos seguintes Ministros de Estado: 

I - da Infraestrutura, que o presidirá; 
II - da Justiça e Segurança Pública; 
III - da Defesa; 
IV -  das Relações Exteriores; 
V - da Economia; 
VI - da Educação; 
VII - da Saúde; 
VIII - da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; e 
IX - do Meio Ambiente. 
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Dica: crie um mapa mental com imagens que representem cada um dos 
ministérios.  

 

 

 

    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o CTB, caso um Ministro esteja impedido ou ausente de uma reunião 
do CONTRAN, os Ministros poderão ser representados por servidor de nível hierárquico 
igual ou superior ao nível 6 do GDA-DAS ou por oficial-general no caso do Ministério da 
Defesa.  
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No passado, o dirigente do órgão máximo do DENATRAN (órgão executivo de 
trânsito da União) era o presidente do CONTRAN. Hoje, ele é apenas o Secretário-
Executivo do CONTRAN.  

 

Qual o quórum de votação e de aprovação do CONTRAN? 

É de maioria absoluta, ou seja, "mais que a metade" do número total de 
indivíduos que compõe o grupo. 

Convidados sem direito a voto:  

Segundo o CTB, serão convidados a participar das reuniões do Contran, sem 
direito a voto, representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis pelas 
propostas ou matérias em exame pelo Conselho. 

 

Competência do CONTRAN 

Antes de tratarmos das competências do CONTRAN, queremos que você saiba o 
que NÃO É competência do CONTRAN:   apreciar os recursos interpostos contra as 
decisões das instâncias inferiores, na forma deste Código. Até 03 de maio de 2019, era 
o CONTRAN competente para apreciação de recursos das instâncias inferiores. Contudo, 
a Medida Provisória 882 suprimiu tal competência.  

Dito isso, seguimos...  

Abaixo, listaremos as competências do CONTRAN. Destacaremos em amarelo as 
mais importantes.  

ü estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as 
diretrizes da Política Nacional de Trânsito;	

ü coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a 
integração de suas atividades;	

ü criar Câmaras Temáticas;	
ü estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o 

funcionamento dos CETRAN e CONTRANDIFE;	
ü estabelecer as diretrizes do regimento das JARI;	
ü zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste 

Código e nas resoluções complementares;	
ü estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das 

multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores 
arrecadados;	

ü responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à 
aplicação da legislação de trânsito;	
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ü normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, 
expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento 
de veículos;	

ü aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os 
dispositivos e equipamentos de trânsito;	

ü avocar, para análise e soluções, processos sobre conflitos de 
competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as 
decisões administrativas; 

ü dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no 
âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal; 

ü normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da 
Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo 
didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e 
fiscalização. 

Câmaras Temáticas 

Os Ministros de Estado nem sempre possuem a bagagem de conhecimento 
necessária para tomar as decisões pertinentes ao CONTRAN. Assim sendo, faz-se 
necessário que tenham o apoio de especialistas que possam oferecer sugestões e 
embasamento teóricos em relação a assuntos específicos.  

Tais especialistas são lotados nas chamadas “Câmaras Temáticas”: órgãos 
técnicos vinculados ao CONTRAN.  

As Câmaras Temáticas seriam algo como “Pedir Ajuda aos Universitários” 
hehehe.  

Composição das câmaras temáticas: 

ü Especialistas representantes de órgãos e entidades executivos da União, 
dos Estados, ou do DF e dos Municípios, em igual número, pertencentes 
ao SNT.  

ü Especialistas representantes dos diversos segmentos da sociedade 
relacionados com o trânsito, representados por pessoa jurídica.  

Designação dos especialistas: a designação é feita seguindo regimento específico 
definido pelo CONTRAN e designados pelo ministro ou dirigente coordenador máximo 
do SNT.  

As Câmaras Temáticas possuem coordenadores que são eleitos pelos membros.  
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QUESTÕES 
1) Independentemente de determinada via ser aberta à circulação, deverão ser 

respeitadas as regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro, pois o CTB se aplica a 
qualquer natureza de trânsito.  

Certo 

Errado 

2) Por falha em serviço de obra realizado pelo DNIT, uma obra viária acabou 
desmoronando, causando danos em diversos veículos que trafegavam no local naquele 
instante. Diante desse fato, as pessoas que sofreram prejuízo poderão ingressar com 
uma ação judicial de ressarcimento, sem a necessidade de comprovar qualquer espécie 
de culpa ou dolo por parte de agente do Estado na execução do serviço público 
prestado.  

Certo 

Errado 

3) Embora o CTB, ao longo do texto legal, demonstre preocupação com o meio-
ambiente, ele não o coloca expressamente como prioridade. 

Certo 

Errado 

4) Conforme prevê o CTB, são consideradas como vias terrestres as praias 
abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos 
por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos 
privados de uso coletivo.      

Certo 

Errado 

5) Durante o verão, é muito comum aos Policias Rodoviários Federais lotados no 
sul do país abordarem veículos provenientes da Argentina e do Uruguai com destino ao 
litoral brasileiro. Verificando determinada irregularidade no veículo envolvendo o uso 
de equipamentos obrigatórios previstos na legislação Brasileira, não será lavrada 
autuação, salvo se houver tratado internacional em sentido contrário, em razão do 
princípio da soberania.  

Certo 

Errado 

6) O CONTRAN é o coordenador do SNT e órgão máximo normativo e consultivo. 

Certo 

Errado 
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7) O CONTRAN tem sede no Distrito Federal e é presidido pelo Ministro de Estado 
da Infraestrutura.  

Certo 

Errado 

8) Em determinada rodovia federal, agentes de trânsito municipais, a mando da 
prefeitura, começaram a efetuar fiscalização e autuações de trânsito em determinado 
trecho da rodovia, alegando tratar-se de perímetro urbano da cidade. Diante dos fatos, 
surgiu um conflito de competência entre a União e o Município, que deverá ser 
solucionado pelo DENATRAN.  

Certo 

Errado 

9) As decisões tomadas pelo CONTRAN devem obedecer à regra de quórum da 
maioria absoluta, ou seja, mais da metade dos presentes, independentemente do 
número de faltantes.  

Certo 

Errado 

10) Câmaras temáticas são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, formados 
por especialistas, com de oferecer sugestões e embasamento teórico em relação a 
assuntos específicos. 

Certo 

Errado 

 

RESPOSTAS COMENTADAS 

 

1) Independentemente de determinada via ser aberta à circulação, deverão ser 
respeitadas as regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro, pois o CTB se aplica a 
qualquer natureza de trânsito.  

Certo 

Errado 

Qualquer que seja a natureza do trânsito, para que haja obrigatoriedade de 
respeito ao CTB, é necessário que a via seja aberta à circulação.  
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2) Por falha em serviço de obra realizado pelo DNIT, uma obra viária acabou 
desmoronando, causando danos em diversos veículos que trafegavam no local naquele 
instante. Diante desse fato, as pessoas que sofreram prejuízo poderão ingressar com 
uma ação judicial de ressarcimento, sem a necessidade de comprovar qualquer espécie 
de culpa ou dolo por parte de agente do Estado na execução do serviço público 
prestado.  

Certo 

Errado 

Prevê o CTB que os componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem 
objetivamente pelos danos causados. Diante disso, é desnecessário que se comprove 
dolo ou culpa parte de agente do Estado.  

 

3) Embora o CTB, ao longo do texto legal, demonstre preocupação com o meio-
ambiente, ele não o coloca expressamente como prioridade. 

Certo 

Errado 

O CTB prevê expressamente que a vida é prioridade, estando nela incluída a 
saúde e o meio ambiente.  

 

4) Conforme prevê o CTB, são consideradas como vias terrestres as praias 
abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos 
por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos 
privados de uso coletivo.      

Certo 

Errado 

A questão traz justamente o texto de lei do CTB.  

 

5) Durante o verão, é muito comum aos Policias Rodoviários Federais lotados no 
sul do país abordarem veículos provenientes da Argentina e do Uruguai com destino ao 
litoral brasileiro. Verificando determinada irregularidade no veículo envolvendo o uso 
de equipamentos obrigatórios previstos na legislação Brasileira, não será lavrada 
autuação, salvo se houver tratado internacional em sentido contrário, em razão do 
princípio da soberania.  

Certo 

Errado 



 

 

 

 

 

 

16 

As regras do CTB são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, 
condutores dos veículos nacionais ou ESTRANGEIROS. Portanto, a regra é a aplicação do 
CTB, que só não será aplicado se houver um tratado internacional determinando outra 
regra.  

 

6) O CONTRAN é o coordenador do SNT e órgão máximo normativo e consultivo. 

Certo 

Errado 

De fato, o CONTRAN é o coordenador do SNT, sendo órgão máximo normativo e 
consultivo.  

 

7) O CONTRAN tem sede no Distrito Federal e é presidido pelo Ministro de Estado 
da Infraestrutura.  

Certo 

Errado 

Desde o dia 03 de maio de 2019, a presidência do CONTRAN está nas mãos do 
Ministro de Estado da Infraestrutura.  

 

8) Em determinada rodovia federal, agentes de trânsito do Distrito Federal, por 
determinação do chefe do poder executivo, começaram a efetuar fiscalização e 
autuações de trânsito em determinado trecho da rodovia, alegando tratar-se de 
perímetro urbano pertencente ao Distrito Federal. Diante dos fatos, surgiu um conflito 
de competência entre a União e o DF, que deverá ser solucionado pelo DENATRAN.  

Certo 

Errado 

Conforme prevê o CTB, cabe ao CONTRAN dirimir conflitos sobre circunscrição e 
competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. 

 

9) As decisões tomadas pelo CONTRAN devem obedecer à regra de quórum da 
maioria absoluta, ou seja, mais da metade dos presentes, independentemente do 
número de faltantes.  

Certo 

Errado 
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De fato, o quórum de aprovação das deliberações do CONTRAN é de maioria 
absoluta. Contudo, maioria da absoluta significa mais da metade do total de membros, 
e não dos presentes somente.  

 

10) Câmaras temáticas são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, formados 
por especialistas, com de oferecer sugestões e embasamento teórico em relação a 
assuntos específicos. 

Certo 

Errado 

Essa é a exata definição das câmaras temáticas.  
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I - AULA 02 
A seguir apresentaremos a lista de competências dos Conselhos Estaduais de 

Trânsito e do Distrito Federal. Não se trata de um assunto relevante para o concurso da 
PRF. Todavia, exige-se uma noção geral do tema.  

Talvez o assunto possa parecer monótono para você. Contudo, lembre-se: cada 
informação que você memoriza deixa você mais perto da aprovação.  

Competência do CETRAN E CONTRANDIF 

ü cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito 
das respectivas atribuições;	

ü elaborar normas no âmbito das respectivas competências;	
ü responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos 

procedimentos normativos de trânsito;	
ü estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito;	
ü julgar os recursos interpostos contra decisões:	

o das JARI;	
o dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de 

inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, 
mental ou psicológica;	

o Se a decisão vier do CETRAN ou CONTRANDIF, não caberá recurso. 	
ü indicar um representante para compor a comissão examinadora de 

candidatos portadores de deficiência física à habilitação para conduzir 
veículos automotores;	

ü acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, 
engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de 
condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos 
do Sistema no Estado, reportando-se ao CONTRAN;	

ü dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito 
dos Municípios; 	

ü designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese de reavaliação dos 
exames, junta especial de saúde para examinar os candidatos à 
habilitação para conduzir veículos automotores.  

 

Atente-se para a seguinte distinção, pois ela PODERÁ aparecer na sua PROVA:  

Ø CONTRAN: dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de 
trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. 

Ø CETRAN/CONTRANDIFE: dirimir conflitos sobre circunscrição e 
competência de trânsito no âmbito dos Municípios; 
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Presidente dos CETRANS e do CONTRANDIFE 

Ø São nomeados pelos governadores dos Estados e do DF; 
Ø Necessitam ter reconhecida experiência em matéria de trânsito. 

Membros dos CETRANS e do CONTRANDIFE 

Ø Também são nomeados pelos governadores e também necessitam de 
reconhecida experiência em trânsito.  

Ø O mandato é de dois anos, admitida a recondução (presumindo que para 
ser presidente do CETRAN/CONTRANDIFE, há de ser membro, há regra 
dos dois anos também vale para presidente).  

 

Juntas administrativas de trânsito – JARI 

Em cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário deverá haver as 
JARI’s. Tratam-se de órgão colegiados responsáveis pelos julgamentos dos recursos 
impostos contra penalidades por eles impostas.  

As JARI’s têm regimento próprio e apoio financeiro e administrativo da entidade 
junto a qual funcionam.  

Caso tenha curiosidade e queira saber como funciona o recurso de multa dentro 
da PRF, acesse a esse link: https://www.prf.gov.br/portal/multas-e-infracoes/recursos 

Constitui competência da JARI:  

ü julgar os recursos interpostos pelos infratores; 
ü solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos 

rodoviários informações complementares relativas aos recursos, 
objetivando uma melhor análise da situação recorrida; 

ü encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos 
rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e 
apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente. 

      Órgão máximo executivo de trânsito da União – DENATRAN 

Iremos a seguir estudar as competências do DENATRAN. Não há pertinência 
temática com a PRF, por isso basta uma boa noção geral do assunto.  

ü cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas 
e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, no âmbito de suas atribuições; 

ü proceder à supervisão, à coordenação, à correição dos órgãos delegados, 
ao controle e à fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito 
e do Programa Nacional de Trânsito; 

ü articular-se com os órgãos dos Sistemas Nacionais de Trânsito, de 
Transporte e de Segurança Pública, objetivando o combate à violência no 
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trânsito, promovendo, coordenando e executando o controle de ações 
para a preservação do ordenamento e da segurança do trânsito; 

ü apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé 
pública, o patrimônio, ou a administração pública ou privada, referentes 
à segurança do trânsito; 

ü supervisionar a implantação de projetos e programas relacionados com a 
engenharia, educação, administração, policiamento e fiscalização do 
trânsito e outros, visando à uniformidade de procedimento; 

ü estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e habilitação de 
condutores de veículos, a expedição de documentos de condutores, de 
registro e licenciamento de veículos; 

ü expedir a Permissão para Dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, os 
Certificados de Registro e o de Licenciamento Anual mediante delegação 
aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal; 

ü organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação - 
RENACH;	

ü organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores - 
RENAVAM;	

ü organizar a estatística geral de trânsito no território nacional, definindo 
os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promover sua 
divulgação;	

ü estabelecer modelo padrão de coleta de informações sobre as 
ocorrências de acidentes de trânsito e as estatísticas do trânsito;	

ü administrar fundo de âmbito nacional destinado à segurança e à 
educação de trânsito;	

ü coordenar a administração do registro das infrações de trânsito, da 
pontuação e das penalidades aplicadas no prontuário do infrator, da 
arrecadação de multas;	

ü fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito 
informações sobre registros de veículos e de condutores, mantendo o 
fluxo permanente de informações com os demais órgãos do Sistema;	

ü promover, em conjunto com os órgãos competentes do Ministério da 
Educação e do Desporto, de acordo com as diretrizes do CONTRAN, a 
elaboração e a implementação de programas de educação de trânsito 
nos estabelecimentos de ensino;	

ü elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a educação de 
trânsito;	

ü promover a divulgação de trabalhos técnicos sobre o trânsito;	
ü elaborar, juntamente com os demais órgãos e entidades do Sistema 

Nacional de Trânsito, e submeter à aprovação do CONTRAN, a 
complementação ou alteração da sinalização e dos dispositivos e 
equipamentos de trânsito;	
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ü organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais e normas de 
projetos de implementação da sinalização, dos dispositivos e 
equipamentos de trânsito aprovados pelo CONTRAN;	

ü expedir a permissão internacional para conduzir veículo e o certificado 
de passagem nas alfândegas mediante delegação aos órgãos executivos 
dos Estados e do Distrito Federal ou a entidade habilitada para esse fim 
pelo poder público federal;                		

ü promover a realização periódica de reuniões regionais e congressos 
nacionais de trânsito, bem como propor a representação do Brasil em 
congressos ou reuniões internacionais;	

ü propor acordos de cooperação com organismos internacionais, com 
vistas ao aperfeiçoamento das ações inerentes à segurança e educação 
de trânsito;	

ü elaborar projetos e programas de formação, treinamento e 
especialização do pessoal encarregado da execução das atividades de 
engenharia, educação, policiamento ostensivo, fiscalização, operação e 
administração de trânsito, propondo medidas que estimulem a pesquisa 
científica e o ensino técnico-profissional de interesse do trânsito, e 
promovendo a sua realização;	

ü opinar sobre assuntos relacionados ao trânsito interestadual e 
internacional;	

ü elaborar e submeter à aprovação do CONTRAN as normas e requisitos de 
segurança veicular para fabricação e montagem de veículos, consoante 
sua destinação;	

ü estabelecer procedimentos para a concessão do código marca-modelo 
dos veículos para efeito de registro, emplacamento e licenciamento;	

ü instruir os recursos interpostos das decisões do CONTRAN, ao ministro 
ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito;	

ü estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los, com 
proposta de solução, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do 
Sistema Nacional de Trânsito;	

ü prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao 
CONTRAN.	

ü organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito 
(Renainf).        	

 

Uma curiosidade: a PRF trabalha utilizando sistemas informatizados de pesquisa 
móvel. Sempre que um veículo é fiscalizado, é importante que se tenha informações 
precisas sobre ele. Tais dados muitas vezes chegam por meio do DENATRAN. 	
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Casos de intervenção do DENATRAN nos DETRANS 

O CTB prevê casos em que o DENATRAN assumirá diretamente ou por delegação 
a execução total ou parcial das atividades do órgão executivo de trânsito estadual 
(DETRAN) em caso de irregularidade, até que tais irregularidades sejam sanadas.  

Os requisitos para essa intervenção são:   

ü Apresentar deficiência técnica ou administrativa ou a prática CONSTANTE 
de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou 
contra a administração pública; 	

ü Sindicância para comprovar as irregularidades. 	
ü Aprovação do CONTRAN. 	

	
	

Polícia Rodoviária Federal 

Chegamos em uma das partes mais importantes do CTB para o concurso da PRF. 
É questão de grande probabilidade no próximo concurso. Fique ligado e memorize o 
máximo possível de informações, atentando para as revisões espaçadas.  

Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas 
federais: 

ü cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito 
de suas atribuições;	

ü realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas 
com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, 
incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;	

ü aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as 
medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes de 
estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de 
cargas superdimensionadas ou perigosas;	

ü efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços 
de atendimento, socorro e salvamento de vítimas;	

ü credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de 
segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e 
transporte de carga indivisível;	

ü assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao 
órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais, e zelar pelo 
cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, 
promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas;	

ü coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito 
e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas 
e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal;	
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ü implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação 
de Trânsito;	

ü promover e participar de projetos e programas de educação e 
segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;	

ü integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito 
para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de 
sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à 
simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de 
prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;	

ü fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos 
veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido 
no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos 
órgãos ambientais.	

	

Órgãos e entidades executivos rodoviários da União 

Competência:  

ü cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito 
de suas atribuições;	

ü planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de 
pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e 
da segurança de ciclistas;	

ü implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 
equipamentos de controle viário;	

ü coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas 
causas;	

ü estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de 
trânsito, as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de 
trânsito;	

ü executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de 
advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas 
cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;	

ü arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e 
objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou 
perigosas;	

ü fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas 
cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação 
dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;	

ü fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as 
penalidades e arrecadando as multas nele previstas;	

ü implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa 
Nacional de Trânsito;	
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ü promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, 
de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;	

ü integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito 
para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de 
sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à 
simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de 
prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;	

ü fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos 
veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido 
no art. 66, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais 
locais, quando solicitado;	

ü vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e 
estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação 
desses veículos.	

         

Competência dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal (DETRANS) 

ü cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito 
das respectivas atribuições;	

ü realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, 
reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de 
Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, 
mediante delegação do órgão federal competente;	

ü vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, 
registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o 
Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do 
órgão federal competente;	

ü estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares, as diretrizes para o 
policiamento ostensivo de trânsito;	

ü executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas 
administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, 
excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24, no 
exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;	

ü aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, com exceção 
daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24, notificando os 
infratores e arrecadando as multas que aplicar;	

ü arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e 
objetos;	

ü comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a 
cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de 
Habilitação;	
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ü coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito 
e suas causas;	

ü credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas 
na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN;	

ü implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa 
Nacional de Trânsito;	

ü promover e participar de projetos e programas de educação e segurança 
de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;	

ü integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito 
para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de 
sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à 
simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de 
prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;	

ü fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos 
rodoviários municipais, os dados cadastrais dos veículos registrados e dos 
condutores habilitados, para fins de imposição e notificação de 
penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências;	

ü fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos 
veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido 
no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos 
órgãos ambientais locais;	

ü articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no 
Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN. 
 

Competência das Polícias Militares dos Estados e do DF	

       Diferentemente da PRF, as polícias militares não possuem competência 
originária para atuar em trânsito. Desse modo, deve firmar convênio para poder 
executar a fiscalização de trânsito. Esse tema já foi cobrado em concurso público.  

Competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios 

A lista que apresentaremos a seguir (bastante longa, por sinal), não possui 
grande relevância para o concurso da PRF. Desse modo, procure ter um conhecimento 
básico geral da lista.  

ü cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito 
de suas atribuições; 

ü planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de 
pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e 
da segurança de ciclistas; 

ü implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 
equipamentos de controle viário; 

ü coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de 
trânsito e suas causas; 
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ü estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, 
as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; 

ü executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso 
público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as 
medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por 
escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada 
previstas no CTB, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, 
notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo 
iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, 
somente para infrações de uso de vagas reservadas em 
estacionamentos;          	 

ü aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações 
de circulação, estacionamento e parada previstas no CTB, notificando os 
infratores e arrecadando as multas que aplicar; 

ü fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas 
cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação 
dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar; 

ü fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as 
penalidades e arrecadando as multas nele previstas (o art. 95 se refere a 
obras que possam impedir a livre circulação); 

ü implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas 
vias; 

ü arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e 
objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou 
perigosas; 

ü credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de 
segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e 
transporte de carga indivisível; 

ü integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito 
para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de 
sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à 
simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de 
prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação; 

ü implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa 
Nacional de Trânsito; 

ü promover e participar de projetos e programas de educação e segurança 
de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; 

ü planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e 
reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de 
poluentes; 

ü registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de tração e 
propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando 
penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações;           	 



 

 

 

 

 

 

27 

ü conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de 
tração animal; 

ü articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no 
Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN; 

ü fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos 
veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido 
no art. 66, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental 
local, quando solicitado; 

ü vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e 
estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação 
desses veículos. 

ü As competências relativas a órgão ou entidade municipal serão exercidas 
no Distrito Federal por seu órgão ou entidade executivos de trânsito. 

 

Delegação 

O CTB prevê a possibilidade de um componente do Sistema Nacional de Trânsito 
delegar, por meio de convênio, alguma de suas atividades praticadas, com vistas a uma 
maior eficiência e segurança para os usuários da via.  

Exemplo: há convênio entre a PRF e a ANTT para a fiscalização de transporte de 
passageiros.  

 

Questões 
 

1) Dentre as competências do CETRAN, está a de dirimir conflitos sobre 
circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos Estados.  

Certo 

Errado 

 

2) Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário 
funcionarão Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI, órgãos colegiados 
responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles 
impostas. 

Certo 

Errado 
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3) Compete ao CONTRAN fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional 
de Trânsito informações sobre registros de veículos e de condutores, mantendo o fluxo 
permanente de informações com os demais órgãos do Sistema.  

Certo 

Errado 

 

4) Há previsão no CTB de que, havendo determinadas irregularidades 
comprovadas por sindicância, como prática constante de atos de improbidade, por 
exemplo, poderá o DENATRAN assumir a execução total ou parcial das atividades do 
órgão executivo de trânsito estadual, desde que haja aprovação do CONTRAN. 

Certo 

Errado 

 

5) Compete à PRF, no âmbito das rodovias brasileiras, realizar o patrulhamento 
ostensivo.  

Certo 

Errado 

 

6) Determinadas cargas, ao transitar pelas rodovias federais, poderão necessitar 
de escolta em razão da dimensão, a fim de garantir a segurança no trânsito. Tais serviços 
de escolta são credenciados pela Polícia Rodoviária Federal.  

Certo 

Errado 

 

7) Cabe à PRF assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo 
inclusive promover a interdição de construções e instalações não autorizadas.  

Certo 

Errado 

 

8) Cabe à PRF vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para 
transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação 
desses veículos. 

Certo 

Errado 
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9) Somente por meio de convênio poderá a Polícia Militar realizar fiscalização de 
trânsito.  

Certo 

Errado 

 

10) Visando maior eficiência e segurança no trânsito, poderá o DNIT delegar 
alguma de suas atividades.  

Certo 

Errado 

 

Respostas 

 

1) Dentre as competências do CETRAN, está a de dirimir conflitos sobre 
circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos Estados.  

Certo 

Errado 

Compete ao CETRAN dirimir conflitos no âmbito dos Municípios. Conflitos em 
relação aos Estados, compete ao CONTRAN.  

 

2) Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário 
funcionarão Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI, órgãos colegiados 
responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles 
impostas. 

Certo 

Errado 

É a exata definição trazida pelo CTB 

 

3) Compete ao CONTRAN fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional 
de Trânsito informações sobre registros de veículos e de condutores, mantendo o fluxo 
permanente de informações com os demais órgãos do Sistema.  

Certo 

Errado 
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A competência acima é do DENATRAN, e não do CONTRAN.  

 

4) Há previsão no CTB de que, havendo determinadas irregularidades 
comprovadas por sindicância, como prática constante de atos de improbidade, por 
exemplo, poderá o DENATRAN assumir a execução total ou parcial das atividades do 
órgão executivo de trânsito estadual, desde que haja aprovação do CONTRAN. 

Certo 

Errado 

É exatamente o que está previsto no CTB. Acrescente-se que não somente atos 
de improbidade poderão gerar a intervenção, mas também deficiência técnica ou 
administrativa.  

 

5) Compete à PRF, no âmbito das rodovias brasileiras, realizar o patrulhamento 
ostensivo.  

Certo 

Errado 

A questão acima é uma pegadinha do CESPE que caiu na prova do curso de 
formação da PRF em 2014. O erro da questão está em falar de “rodovias brasileiras”, 
pois isso englobaria as rodovias estaduais. Logo, o correto, seria rodovias e estradas 
federais. Aproveitando: sabe a diferença entre rodovia e estrada? A estrada não é 
pavimentada.  

 

6) Determinadas cargas, ao transitar pelas rodovias federais, poderão necessitar 
de escolta em razão da dimensão, a fim de garantir a segurança no trânsito. Tais serviços 
de escolta são credenciados pela Polícia Rodoviária Federal.  

Certo 

Errado 

Afirmativa correta. Compete à PRF credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e 
adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e 
transporte de carga indivisível.  

 

7) Cabe à PRF assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo 
inclusive promover a interdição de construções e instalações não autorizadas.  

Certo 

Errado 
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Conforme o CTB, cabe à PRF zelar pelo cumprimento das normas legais relativas 
ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não 
autorizadas. 

 

8) Cabe à PRF vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para 
transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação 
desses veículos. 

Certo 

Errado 

 

9) Somente por meio de convênio poderá a Polícia Militar realizar fiscalização de 
trânsito.  

Certo 

Errado 

Afirmativa correta, conforme prevê o CTB.  

 

10) Visando maior eficiência e segurança no trânsito, poderá o DNIT delegar 
alguma de suas atividades.  

Certo 

Errado 

O CTB prevê a possibilidade de um componente do Sistema Nacional de Trânsito 
delegar, por meio de convênio, alguma de suas atividades praticadas, com vistas a uma 
maior eficiência e segurança para os usuários da via.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JÁ PENSOU EM UM CURSO COM:

• Técnicas de estudo e motivação;

• Conteúdo estrategicamente planejado para o concurso da PRF;

• Curso de redação ministrado por um professor que já participou de   
   diversas bancas de correção de redação da banca CESPE/UNB;

• Simulados COM correção de redação;

• Lives periódicas de Trânsito;

• Pulseira motivacional;

• Grupo de WhatsApp e Sistema de Parceiro de Estudo.

QUERO SABER MAIS

No botão acima você irá ver um vídeo e outras informações explicando tudo sobre o Extensivo PRF. 

O primeiro passo para criar uma mudança positiva é saber o que você quer.

IMPORTANTE:
ESTE NÃO É UM CURSO QUE VOCÊ PODERÁ ENTRAR A QUALQUER MOMENTO. 

Ou seja, NÃO é possível realizar sua matrícula FORA do período de inscrição.

Ahhh... E, se você estiver em dúvida sobre: se este 

Curso é ou não para você, clique no link ao lado e 

#ChamaNoWhats   =)

Link do Whatsapp:

CLIQUE AQUI.

http://prf.quebrandoasbancas.contato.site/matriculas
https://wa.me/555180383334
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