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MATERIAL DEMONSTRATIVO
RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE
TRÂNSITO (CONTRAN)
04
De acordo com a Resolução CONTRAN nº 04/1998,
assinale a afirmativa CORRETA.
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 do pátio da fábrica, da indústria encarroçadora
ou concessionária e do Posto Alfandegário, ao órgão de
trânsito do município de destino, nos:
a) cinco dias consecutivos à data do carimbo de saída
do veículo, constante da nota fiscal ou documento
alfandegário correspondente.
b) dez dias consecutivos à data do carimbo de saída do
veículo, constante da nota fiscal ou documento
alfandegário correspondente.

b) doze meses, contados da data do requerimento do
candidato.
c) dezoito meses, contados da data do requerimento do
candidato.
d) vinte e quatro meses, contados da data do
requerimento do candidato.
e) trinta meses, contados da data do requerimento do
candidato.

31
De acordo com a Resolução CONTRAN nº 277/2008,
complete a frase abaixo.
A Resolução CONTRAN 277/2008 dispõe sobre o
transporte de menores de ________ anos e a utilização
do dispositivo de retenção para o transporte de
crianças em veículos.
a) 6 (seis)

c) quinze dias consecutivos à data do carimbo de saída
do veículo, constante da nota fiscal ou documento
alfandegário correspondente.

b) 7 (sete)

d) trinta dias consecutivos à data do carimbo de saída
do veículo, constante da nota fiscal ou documento
alfandegário correspondente.

d) 10 (dez)

e) sessenta dias consecutivos à data do carimbo de
saída do veículo, constante da nota fiscal ou
documento alfandegário correspondente.

c) 8 (oito)

e) 12 (doze)

43
De acordo com a Resolução CONTRAN nº 619/2016,
assinale a alternativa CORRETA.

19
De acordo com a Resolução CONTRAN nº 168/2004,
assinale a afirmativa CORRETA.
O processo do candidato à habilitação ficará ativo no
órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou
do Distrito Federal, pelo prazo de:
a) seis meses, contados da data do requerimento do
candidato.

Para os fins previstos nesta Resolução, entende-se por
arrecadador, os órgãos e entidades executivos de
trânsito e rodoviários que efetuam a cobrança e o
recebimento da multa de trânsito (de sua competência
ou de terceiros), sendo responsáveis pelo repasse dos:
a) 2% (dois por cento) do valor da multa de trânsito à
conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de
Trânsito – FUNSET.
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b) 3% (três por cento) do valor da multa de trânsito à
conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de
Trânsito – FUNSET.

61

c) 5% (cinco por cento) do valor da multa de trânsito à
conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de
Trânsito – FUNSET.

São exigências para o exercício das atividades dos
profissionais destas instituições - Instrutor de Trânsito:

De acordo com a Resolução CONTRAN nº 358/2010,
marque (V) para verdadeiro e (F) para falso

(..) no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade
d) 8% (oito por cento) do valor da multa de trânsito à
conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de
Trânsito – FUNSET.
e) 10% (dez por cento) do valor da multa de trânsito à
conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de
Trânsito – FUNSET.

(..) curso de ensino médio completo
(..) no mínimo dois anos de habilitação
(..) não ter cometido nenhuma infração de trânsito de
natureza gravíssima nos últimos 60 (sessenta) dias.
a) F – V – V – V
b) V – F – V – V

60

c) V – V – F – V

De acordo com a Resolução CONTRAN nº 358/2010,
assinale a alternativa CORRETA.

d) V – V – V – F

Para a renovação do credenciamento, o CFC deverá
apresentar índices de aprovação de seus candidatos de,
no mínimo:

69

a) 50% (cinquenta por cento) nos exames teóricos em
práticos, respectivamente, referentes aos 12 (doze)
meses anteriores ao mês da renovação do
credenciamento.
b) 50% ( cinquenta por cento) nos exames teóricos em
práticos, respectivamente, referentes aos 24 (vinte e
quatro) meses anteriores ao mês da renovação do
credenciamento.
c) 60% (sessenta por cento) nos exames teóricos em
práticos, respectivamente, referentes aos 12 (doze)
meses anteriores ao mês da renovação do
credenciamento.
d) 60% (sessenta por cento) nos exames teóricos em
práticos, respectivamente, referentes aos 24 (vinte e
quatro) anteriores ao mês da renovação do
credenciamento.

e) V – V – V – V

De acordo com a Resolução CONTRAN nº 561/2015,
marque a abreviatura ou sigla CORRETA.
I – A remoção do veículo, consiste na sua imobilização
no local da abordagem, para a solução de determinada
irregularidade.
II – A retenção do veículo consiste em deslocar o
veículo para o depósito fixado pela autoridade de
trânsito com circunscrição sobre a via. Tem por
finalidade restabelecer as condições de segurança,
fluidez da via, garantir a boa ordem administrativa,
dentre outras hipóteses estabelecidas pela legislação.
III - O recolhimento do documento de habilitação tem
por objetivo imediato impedir a condução de veículos
nas vias públicas enquanto perdurar a irregularidade
constatada.
a) III
b) I e II

e) 70% (setenta por cento) nos exames teóricos em
práticos, respectivamente, referentes aos 12 (doze)
meses anteriores ao mês da renovação do
credenciamento.

c) I e III
d) II e III
e) I, II e III
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GABARITO
RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE
TRÂNSITO (CONTRAN)
4) Gab (c) - Resolução 04/1998
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.
19) Gab (b) - Resolução 168/2004
Art. 2º §3º O processo do candidato à habilitação ficará
ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do
Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze)
meses, contados da data do requerimento do
candidato.
31) Gab (d) - Resolução 277/2008
A RESOLUÇÃO N.º 277 , DE 28 DE MAIO DE 2008
dispõe sobre o transporte de menores de 10 (dez)
anos e a utilização do dispositivo de retenção para o
transporte de crianças em veículos.

43) Gab (c) - Resolução 619/2016
Art. 2º Para os fins previstos nesta Resolução, entendese por:
V - arrecadador: os órgãos e entidades executivos de
trânsito e rodoviários que efetuam a cobrança e o
recebimento da multa de trânsito (de sua competência
ou de terceiros), sendo responsáveis pelo repasse dos
5% (cinco por cento) do valor da multa de
trânsito à conta do Fundo Nacional de Segurança
e Educação de Trânsito – FUNSET;

60) Gab (c) - Resolução 358/2010
Art. 11. Para a renovação do credenciamento, o CFC
deverá apresentar índices de aprovação de seus
candidatos de, no mínimo, 60% (sessenta por
cento)
nos
exames
teóricos
e
práticos,
respectivamente, referentes aos 12 (doze) meses
anteriores ao mês da renovação do credenciamento.

61) Gab (c) - Resolução 358/2010
Art. 19. São exigências para o exercício das atividades
dos profissionais destas instituições:
II – Instrutor de Trânsito:
a) no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade;
b) curso de ensino médio completo;
c) no mínimo um ano na categoria “D”;
d) não ter sofrido penalidade de cassação de CNH;
e) não ter cometido nenhuma infração de trânsito de
natureza gravíssima nos últimos 60 (sessenta) dias;
f) curso de capacitação específica para a atividade e
curso de direção defensiva e primeiros socorros.

69) Gab (a) - Resolução 561/2015 (Pág. 14 e 15)
8.1 - Retenção do Veículo
Consiste na sua imobilização no local da abordagem,
para a solução de determinada irregularidade.
8.2 - Remoção do Veículo
A remoção do veículo consiste em deslocar o veículo
para o depósito fixado pela autoridade de trânsito com
circunscrição sobre a via. Tem por finalidade
restabelecer as condições de segurança, fluidez da via,
garantir a boa ordem administrativa, dentre outras
hipóteses estabelecidas pela legislação.
8.3 - Recolhimento do Documento de Habilitação
O recolhimento do documento de habilitação tem por
objetivo imediato impedir a condução de veículos nas
vias públicas enquanto perdurar a irregularidade
constatada.
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MATERIAL COMPLETO?
VISITE O NOSSO SITE:
https://www.concurseirosabencoados.com.br/sudeste/
detran-sp/questoes-agente-de-transito/
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SIGA-NOS
Já somos + de 25.000
Instagram

CURTA NOSSA PÁGINA
Já somos + de 15.000
facebook.com/concurseirosabencoados

PARTICIPE DO NOSSO GRUPO
Já somos + de 3.500
Grupo Concurseiros Abençoados II

SUGESTÕES, ELOGIOS OU CRÍTICAS
contato@concurseirosabencoados.com.br

DESENVOLVIDO POR:

INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL
Já somos + de 700
https://goo.gl/KFK1Am

“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.”
(Marcos 9:23).
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