DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS - DETRAN/AL
QUESTÕES SOBRE REGRAS DE CIRCULAÇÃO
As faixas da esquerda deverão ser usadas, em uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito no
mesmo sentido, para:
1
2
3
4

veículos lentos e pesados circularem.
circulação dos veículos de passageiro.
veículos de maior velocidade e para de ultrapassagem.
fazer retorno com segurança.

A única alternativa correta é:
1
2
3
4

quando houver faixa de segurança, o pedestre tem prioridade de passagem.
o condutor, ao ser ultrapassado, deverá aumentar a velocidade do seu veículo.
em situações de congestionamento, as motocicletas têm prioridade.
as características de qualquer veículo poderão ser modificadas sem autorização do DETRAN.

Deve dar preferência de passagem ao pedestre todo condutor de veículo:
1
2
3
4

apenas quando for idoso ou criança.
somente quando a luz vermelha do sinal estiver acesa.
quando ele estiver concluindo a travessia.
apenas nas faixas de segurança.

Quando se aproximar de um cruzamento com semáforo, o condutor observar que este estiver vermelho,
deverá:
1
2
3
4

frear bruscamente o veículo.
diminuir a velocidade e parar.
passar, aumentando a velocidade.
diminuir a velocidade e passar.

Uma forma segura de o condutor agir, ao se aproximar de um cruzamento é:
1
2
3
4

reduzir a velocidade.
manter a mesma velocidade.
parar o veículo.
aumentar a velocidade.

Numa pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, destinam-se aos veículos de
maior velocidade e à ultrapassagem, as faixas:
1
2
3
4

do centro.
da direita.
da esquerda.
com circulação menor de veículos.

Para virar à esquerda em interseção de vias de sentido duplo de trânsito, no perímetro urbano, o condutor
deverá:
1
2
3
4

aproximar-se o máximo da margem direita da via.
apenas reduzir a velocidade e entrar rapidamente.
buzinar antes de efetuar a manobra.
aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista.

Em rodovias, sem local apropriado para retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deverá aguardar
oportunidade para cruzar a pista, parando o veículo:
1
2
3
4

à esquerda da pista.
no acostamento, à direita.
no centro da pista, na faixa divisória dos fluxos.
à direita da pista.
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Os veículos que desenvolvem velocidade menor, em vias com duas ou mais faixas sinalizadas para 80
(oitenta) km/h, devem:
1
2
3
4

transitar na faixa da direita.
aumentar a velocidade.
transitar com pisca-alerta ligado.
transitar na faixa da esquerda.

É permitido transitar em marcha a ré, segundo a legislação de trânsito, apenas para:
1
2
3
4

fugir de situações de congestionamento.
fazer retorno em locais proibidos.
fazer pequenas manobras, a fim de não causar riscos à segurança.
retornar com cuidado, observando os outros veículos.

Em via de trânsito rápido, sem sinalização indicadora de velocidade, o veículo que circular desenvolvendo
30 (trinta) km/h, estará:
1
2
3
4

obedecendo à legislação de trânsito.
desobedecendo ao limite de velocidade.
desobedecendo ao limite de velocidade mínima.
obedecendo ao limite de velocidade mínima.

Dar passagem pela esquerda, quando solicitada, é:
1
2
3
4

uma infração de trânsito.
um dever do condutor.
opcional, sendo questão de cortesia.
uma regra para impedir ocorrência de acidentes.

O condutor, para circular com segurança, deverá:
1
2
3
4

ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda.
obedecer somente à sinalização luminosa e sonora.
parar o veículo para atender ao sinal do passageiro em qualquer local, em se tratando de transporte coletivo.
obedecer apenas à sinalização luminosa e das placas.

O condutor, em uma via, deve certificar-se de que dispõe de espaço lateral suficiente e de que a
visibilidade é boa, para com segurança:
1
2
3
4

estacionar o veículo.
entrar à direita em outra via.
entrar à esquerda.
ultrapassar outro veículo.

Todo condutor de veículo tem como dever:
1
2
3
4

fazer sinal regulamentar de braços apenas quando for entrar à direita ou à esquerda.
parar o veículo para atender ao sinal do passageiro em qualquer local, quando se tratar de transporte coletivo.
ultrapassar outro veículo em movimento pela direita quando a esquerda estiver interrompida.
acionar dispositivo luminoso indicador de direção, ou sinalizar por gestos convencionais antes de mudar de direção.

As vias rurais são formadas por:
1
2
3
4

entradas, saídas e estrada pavimentada.
ruas, avenidas, vielas ou caminhos.
estradas e rodovias.
ruas, estradas, caminhos e passagens.
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Via local é aquela:
1
2
3
4

caracterizada por interseções em nível, não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas.
caracterizada por acessos especiais sem interseções em nível.
destinada a coletar e a distribuir o trânsito em via local.
caracterizada por interseções em nível geralmente controlada por semáforo.

Via coletora é aquela:
1
2
3
4

caracterizada por interseções em nível geralmente controlada por semáforo.
destinada a coletar e a distribuir o trânsito, possibilitando-o dentro das regiões da cidade.
coletar o trânsito em estradas e rodovias.
caracterizada por ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares.

Constitui-se dever nas vias terrestres:
1
2
3
4

colocar o veículo na via pública sem observar as cautelas necessárias.
abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito.
não guardar distância de segurança entre o veículo conduzido e o que segue imediatamente em frente.
deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita quando for entrar à esquerda.

Via de trânsito rápido é aquela:
1
2
3
4

caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções e travessia de pedestre em nível.
caracterizada por interseções em nível sem acessibilidade direta, controlada por semáforo.
por onde transitam veículos, pessoas, compreendendo pista, calçada e acostamento.
com passagem em nível não semaforizada, possibilitando o trânsito dentro das regiões.

Onde não há sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas rodovias é de:
1
2
3
4

80 (oitenta) quilômetros por hora para ônibus e microônibus.
110 (cento e dez) quilômetros por hora para automóveis e camionetas.
60 (sessenta) quilômetros por hora para caminhões.
90 (noventa) quilômetros por hora para os demais veículos.

A velocidade mínima permitida numa via de trânsito rápido:
1
2
3
4

é a que o condutor achar conveniente.
não poderá ser inferior à metade da máxima estabelecida.
será de acordo com o modelo e as condições do veículo.
todas as alternativas estão corretas.

Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas rodovias será de:
1
2
3
4

90 (noventa) quilômetros por hora, para ônibus e microônibus.
60 (sessenta) quilômetros por hora, para os demais veículos.
80 (oitenta) quilômetros por hora, para automóveis e camioneta.
40 (quarenta) quilômetros por hora, para caminhão.

Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias urbanas será de:
1
2
3
4

40 (quarenta) quilômetros por hora nas vias arteriais.
20 (vinte) quilômetros por hora em qualquer via urbana.
30 (trinta) quilômetros por hora nas vias coletoras.
80 (oitenta) quilômetros por hora nas vias de trânsito rápido.
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A estrada é considerada uma via:
1
2
3
4

local.
secundária.
rural.
preferencial em relação a qualquer outra.

Em qual situação é permitido o condutor transitar pela contramão?
1
2
3
4

Quando não existir sinalização que o proíba.
Para ultrapassar outro veículo e, unicamente, pelo espaço necessário para esse fim.
Em nenhuma situação.
Quando não prejudicar a circulação dos outros veículos.

Quando uma pista de rolamento de mão dupla for dividida ao centro por duas faixas amarelas contínuas,
isto significa:
1
2
3
4

proibido a ultrapassagem nos dois sentidos.
permitido ultrapassar.
proibido ultrapassar pela direita.
proibido ultrapassar pela esquerda.

Numa pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, os veículos de maior velocidade,
para ultrapassar devem usar as faixas:
1
2
3
4

da direita.
do centro.
da esquerda.
qualquer faixa.

O trânsito de veículos, nas vias terrestres abertas à circulação pública, obedecerá à seguinte regra geral:
1
2
3
4

ao ser ultrapassado, o motorista deverá aumentar a velocidade do seu veículo.
a ultrapassagem do veículo pelo acostamento é permitida.
a circulação será feita somente pela direita da via.
quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, aproximarem-se de local não sinalizado terá preferência de passag

A via destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito
rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade, chama-se:
1
2
3
4

local.
arterial.
coletora.
de trânsito rápido.

De acordo com a legislação de trânsito, os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento,
ambulâncias e os da polícia, têm trânsito livre quando:
1
2
3
4

identificados por dispositivos de alarme sonoro e de luz vermelha intermitente e em serviço de urgência.
em missão especial.
escoltados por batedores.
na via pública, em qualquer situação.

As marcas separadoras de faixa de trânsito que indicam proibição de ultrapassagem são:
1
2
3
4

contínuas.
interrompidas e seccionadas.
interrompidas.
seccionadas.
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É proibido a todo condutor de veículo:
1
2
3
4

usar o limpador de pára-brisa, sem que esteja chovendo.
usar a buzina entre as vinte e duas e às seis horas.
dirigir com as duas mãos no volante.
usar o cinto de segurança.

Nas vias em que o estacionamento for proibido, a parada de veículos poderá ser feita:
1
2
3
4

sobre o passeio.
restringindo-se ao tempo necessário à carga e à descarga.
restringindo-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiro sem interromper o trânsito.
baseando-se no tipo e modelo do veículo em circulação.

É proibido a todo condutor de veículo:
1
2
3
4

ultrapassar pela esquerda da pista.
dirigir em estado de embriaguez alcoólica.
conservar o veículo na mão de direção.
dar preferência ao pedestre quando este estiver sobre a faixa.

Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido e não houver
faixa especial, são as da direita destinadas aos veículos:
1
2
3
4

de passeio, camionete e motocicletas.
mais lentos e de maior porte.
que efetuem uma ultrapassagem.
de duas ou três rodas com carro lateral acoplado.

Nas vias onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima em quilômetro/hora será:
1
2
3
4

60 (sessenta) nas arteriais.
110 (cento e dez) para as rurais.
50 (cinqüenta) nas locais.
90 (noventa) para as coletoras.

Todo condutor de veículo deve dar preferência de passagem ao pedestre:
1
2
3
4

somente na faixa de segurança.
em qualquer situação no trânsito.
quando a luz estiver verde para o veículo.
somente quando se tratar de pessoa idosa ou deficiente físico.

Via urbana é caracterizada por:
1
2
3
4

trânsito livre, sem interseções e com acessos especiais.
dar prioridade de trânsito aos veículos sinalizados.
acessos especiais, com trânsito livre.
ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares abertos à circulação pública, situados na área urbana.

As vias urbanas abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, classificam-se em:
1
2
3
4

via de trânsito rápido, arteriais, coletoras e locais.
rodovias e estradas.
via local e urbana.
via de trânsito livre e rural.
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É dever de todo motociclista:
1
2
3
4

circular pelo meio-fio junto à calçada.
usar roupas escuras para ser visto pelos outros usuários.
circular pelo acostamento, mantendo-se em fila única, quando em grupo.
usar sempre o capacete com viseira ou óculos protetores e vestuário de proteção.

Em rodovias, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima em km/h para
automóveis e camionetas será:
1
2
3
4

120 (cento e vinte).
80 (oitenta).
50 (cinqüenta).
110 (cento e dez).

Estradas e rodovias formam as vias:
1
2
3
4

rurais.
urbanas.
locais.
arteriais.

É dever do motorista, de acordo com as normas de trânsito:
1
2
3
4

dirigir com apenas uma das mãos desde que isso não o atrapalhe.
transitar em velocidade superior à permitida só quando tiver necessidade.
parar o veículo antes de transpor linha férrea e de parada obrigatória.
dar preferência ao pedestre, apenas, quando estiver na faixa.

Salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN, as crianças com idade inferior a dez anos, devem ser
transportadas:
1
2
3
4

no banco dianteiro.
entre os bancos traseiros e dianteiros.
de acordo com o modelo dos bancos.
nos bancos traseiros.

A legislação de trânsito determina que é dever de todo condutor de veículo:
1
2
3
4

dar passagem pela esquerda quando solicitado.
ultrapassar somente pela direita.
usar buzina para apressar o pedestre.
fazer uso da luz alta dos faróis nas vias que tenham iluminação pública.

A circulação de veículos, nas vias terrestres, far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções
devidamente sinalizadas. A afirmativa é:
1
2
3
4

falsa.
verdadeira.
falsa porque não existem exceções.
verdadeira, apenas para veículo de passageiro.

Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá:
1
2
3
4

dar um breve toque de buzina.
dar sinal com luz alta e buzinar.
parar o veículo para verificar as condições da via.
indicar sua intenção, com a devida antecedência, através da sinalização, luz indicadora do veículo, ou gesto convencional d
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Antes de parar o veículo, reduzir a velocidade ou mudar a direção, o condutor deverá:
1
2
3
4

acender os faróis.
colocar a marcha do veículo em ponto morto.
dar um toque breve de buzina.
acionar os dispositivos luminosos indicadores (seta e luz de freio).

Respeitadas as demais regras de circulação, terão preferência no trânsito os seguintes veículos:
1
2
3
4

carga sobre os de passageiros.
passageiros sobre os de carga.
corpo diplomático sobre todos os outros.
passageiros sobre todos os outros.
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