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      PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO  

 

 

       MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO  
Código da Prova  

A08 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 4 horas MANHÃ 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Às vezes a simplicidade e o silêncio dizem mais que a 
eloquência planejada. ”(William Shakespeare) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) 

alternativas de resposta – A, B, C, D e E . 

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas. 

 
 
 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, as formas corretas de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O cartão de respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.  
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões. 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização 
dos banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences.  
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas. 
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede. 

 

RETRATO 
 

Eu não tinha este rosto de hoje, 
assim calmo, assim triste, assim magro, 
nem estes olhos tão vazios, 
nem o lábio amargo. 
 
Eu não tinha estas mãos sem força, 
tão paradas e frias e mortas; 
eu não tinha este coração 
que nem se mostra. 
 
Eu não dei por esta mudança, 
tão simples, tão certa, tão fácil: 
- Em que espelho ficou perdida 
a minha face? 

                                       Cecília Meireles  

 

 

Questão 1 

A alternativa que apresenta a mensagem do poema é: 

 

(A) a revolta de uma mulher envelhecida. 

(B) a solidão que a posteridade pode trazer. 

(C) a transitoriedade da vida e suas marcas. 

(D) a frustração de alguém que se perdeu de si. 

(E) o desamor que uma vida vazia pode trazer. 

 

Questão 2 

Nesse poema predomina o tom de: 

 

(A) gratidão. 

(B) desespero. 

(C) esperança. 

(D) melancolia. 

(E) hostilidade. 

 

Questão 3 

Nos versos “eu não tinha este coração que nem se 
mostra.”, a palavra grifada tem a sua análise 
morfossintática descrita, com acerto, em: 

 

(A) pronome relativo/objeto direto. 

(B) pronome indefinido/predicativo. 

(C) conjunção/vocativo. 

(D) palavra de realce/objeto indireto. 

(E) pronome relativo/sujeito. 

 

Questão 4 

A opção em que todas as alternativas apresentam dígrafo 
é: 

 

(A) assim – magro – espelho. 

(B) estante – manhã – pierrô.  

(C) carroça – perdido – achado.  

(D) coalhada – nascimento – grude. 

(E) mudança – ninho- bicicleta. 

 

Questão 5 

Na frase “Ouvi Beethoven com emoção.”, a figura de 
linguagem empregada é a: 

 

(A) metonímia. 

(B) metáfora. 

(C) prosopopeia. 

(D) sinestesia. 

(E) perífrase. 

 

Questão 6 

Na frase “Todos buscam o saber das coisas.”, o processo 
de formação da palavra grifada é o de derivação: 

 

(A) regressiva. 

(B) imprópria. 

(C) prefixal. 

(D) sufixal. 

(E) prefixal e sufixal. 

 

Questão 7 

A opção abaixo que NÃO obedece ao padrão da norma 
culta da língua quanto à concordância verbal é: 

 

(A) Não havia sugestões para serem levadas. 

(B) Fomos nós quem pagou a conta do restaurante. 

(C) Da antessala, ouvia-se claramente os gritos do 
paciente. 

(D) Decidiu-se todos saírem mais cedo da festa. 

(E) Noventa por cento das vítimas sobreviveram. 

 

Questão 8 

Na frase “Eu adquiria aquela amargura à medida em que 
envelhecia.”, o período é: 

 

(A) simples. 

(B) composto por subordinação. 

(C) composto por coordenação. 

(D) de oração absoluta. 

(E) composto por coordenação e subordinação. 

 

https://www.pensador.com/autor/cecilia_meireles/
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Questão 9 

No período “Eles irão superar os problemas desde que 
aceitem a proposta.”, a expressão grifada tem o seguinte 
valor semântico: 

 

(A) consequência. 

(B) concessão. 

(C) proporção. 

(D) condição. 

(E) oposição. 

 

Questão 10 

Dentre as opções abaixo, a que está em DESACORDO com 
a norma culta da língua, em relação à regência nominal, é: 

 

(A) Os jogadores treinaram muitos chutes em gol. 

(B) As crianças prestavam bastante atenção ao professor. 

(C) Eles já foram assíduos em reunião de pais, na escola. 

(D) Não conheço nenhum deputado por Sergipe. 

(E) Na época éramos moradores na Av. Rio Branco. 

 

 

LEGISLAÇÃO E ATUALIDADES 

Questão 11 

A matéria-prima para produção de energia elétrica 
atualmente vem mudando do modelo tradicional, baseado 
em fontes como carvão e petróleo, para outras mais 
sustentáveis, como por exemplo a energia gerada a partir 
das massas de ar em movimento (vento), conhecida como 
energia: 

 

(A) hidroelétrica. 

(B) eólica. 

(C) biomassa. 

(D) fóssil. 

(E) nuclear. 

 

Questão 12 

Segundo o IBGE, quanto aos dados de cor ou raça da 
população brasileira, temos que a maioria dos brasileiros 
é: 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e 
Rendimento, Pesquisa nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
2012-2019. 

(A) branca. 

(B) preta. 

(C) parda. 

(D) amarela. 

(E) indígena. 

 

Questão 13 

A pandemia que acomete o mundo é causada pelo Corona 
vírus, também chamado de Covid-19, que já matou 
milhares de pessoas, espalhando-se por cinco continentes. 
É sabido que o referido vírus causa infecções respiratórias, 
com sintomas como tosse, falta de paladar, entre outros, e 
foi notificada em humanos pela primeira vez no(a)(s): 

 

(A) Japão. 

(B) Estados Unidos. 

(C) Itália. 

(D) China. 

(E) Tailândia. 
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Questão 14 

O desenvolvimento sustentável de Rondônia faz parte do 
Plano Estratégico do Governo, lançado em 2019. Assim, 
em fevereiro de 2020 foram adquiridos alguns 
equipamentos tecnológicos destinados à preservação e 
fiscalização do meio ambiente, e ao reforço no combate 
aos danos causados às riquezas naturais presentes em 
Rondônia, peculiares de um estado amazônico, 
privilegiado pela diversidade florestal e de fauna. Entre 
esses equipamentos, são considerados fundamentais para 
auxiliar na prevenção e no combate ao desmatamento e 
aos incêndios florestais, intensificando a fiscalização de 
ocorrências em áreas de mata fechada e com difícil acesso, 
os: 

 

(A) separadores de óleo. 

(B) aviões concorde. 

(C) agrotóxicos. 

(D) guindastes. 

(E) drones. 

 

Questão 15 

Para garantir a moralidade e a transparência na 
contratação de pessoal, a Administração Pública adota 
como regra - segundo a Constituição Federal de 1988 - a 
investidura em cargo ou emprego público por meio da 
aprovação prévia em: 

 

(A) concurso público. 

(B) análise de currículo. 

(C) tomada de preços. 

(D) leilão. 

(E) pregão. 

 

Questão 16 

O instituto da estabilidade no serviço público é conhecido 
há mais de um século no Brasil, e é fundamental para 
garantir que o servidor público possa desempenhar suas 
funções sem pressões políticas ou de grupos econômicos 

interessados em obter privilégios e favorecimentos. Assim, 
o servidor não poderá ser demitido simplesmente por se 
recusar a cumprir uma ordem ilegal de seu superior 
hierárquico, garantindo que possa agir sempre em 
consonância com o princípio da impessoalidade. Nesse 
contexto, a Constituição Federal de 1988 prevê a obtenção 
da estabilidade pelo servidor concursado que completar: 

 

(A) um ano de efetivo exercício. 

(B) três anos de efetivo exercício. 

(C) quatro anos de efetivo exercício. 

(D) cinco anos de efetivo exercício. 

(E) dez anos de efetivo exercício. 

 

Questão 17 

Os crimes de corrupção passiva e de peculato podem ser 
praticados pelo funcionário público contra a Administração 
em geral, tendo previsão legal no(a): 

 

(A) Código Penal Brasileiro. 

(B) Código de Processo Penal Brasileiro. 

(C) Lei de Contravenções Penais. 

(D) Lei de Execuções Penais. 

(E) Lei de Drogas. 

 

Questão 18 

Com relação à frequência e ao comparecimento do 
servidor público ao trabalho, o Decreto 1171/94 - Código 
de Ética dos Servidores - dispõe que toda ausência 
injustificada do servidor de seu local de trabalho é: 

 

(A) crime contra a Administração Pública em geral. 

(B) contravenção penal prevista no Decreto-Lei 3688/41. 

(C) fator de desmoralização do serviço público. 

(D) fator irrelevante para a moralidade do serviço público. 

(E) fator digno de apuração pelo Tribunal Penal 
Internacional. 

 

Questão 19 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Ministro 
Andreazza, preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas são incumbências do Município para 
assegurar a efetividade do direito de todos à(ao): 

 

(A) desapropriação por interesse social, para fins de 
reforma agrária. 

(B) meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

(C) apoio financeiro à agropecuária. 

(D) educação pública e de qualidade. 

(E) acesso aos recursos do FNDE - Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. 

 

Questão 20 

O Município de Ministro Andreazza possui apenas o(s) 
seguinte(s) Poder(es) previsto(s) em sua Lei Orgânica: 

 

(A) executivo. 

(B) legislativo. 

(C) executivo e legislativo. 

(D) judiciário. 

(E) judiciário e legislativo. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

De acordo com o CTB 'VEÍCULOS PESADOS' correspondem 
a ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator 
de rodas, trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, 
reboque ou semirreboque e suas combinações. 

 

 

Questão 21 

Necessário para conduzir veículo de transporte coletivo de 
passageiros, com capacidade superior a 8 lugares (mais o 
motorista), além da categoria de habilitação ‘D’, (Art. 145 
do CTB), o profissional deverá preencher os seguintes 
requisitos: 

I- ser maior de vinte e um anos; 

II- ser habilitado, também, na categoria A; 

III- não ter cometido nenhuma infração grave ou 
gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias 
durante os últimos doze meses; 

IV- ser aprovado em curso especializado e em curso de 
treinamento de prática veicular em situação de risco, nos 
termos da normatização do CONTRAN (constante da 
Resolução n. 168/04 e suas alterações posteriores). 

Dos itens acima descritos, estão corretos, apenas:  

(A) I e II. 

(B) III e IV. 

(C) I, II e IV. 

(D) I, III e IV. 

(E) II, III e IV. 

 

Questão 22 

Condizente com o CTB, sobre os veículos de transporte 
coletivo de passageiros, o Art.31 dispõe que o condutor 
que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de 
transporte coletivo que esteja parado, efetuando 
embarque ou desembarque de passageiros, deverá: 

 

(A) reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada 
ou parar o veículo com vistas à segurança dos 
pedestres. 

(B) aumentar a velocidade, dirigindo com atenção 
redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança 
dos pedestres. 

(C) manter a velocidade, dirigindo com atenção redobrada. 

(D) manter a velocidade, sinalizando a ultrapassagem com 
as mãos abertas. 

(E) reduzir a velocidade, gritar “carro” ou fazer um gesto 
com as mãos como se estivesse empurrando os 
pedestres.  

 

Questão 23 

Segundo o Art. 181, XIII do CTB, estacionar o veículo onde 
houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de 
embarque ou desembarque de passageiros de transporte 
coletivo ou, na inexistência desta sinalização, no intervalo 
compreendido entre dez metros antes e depois do marco 
do ponto:  

 

(A) Infração – leve; Penalidade – multa; Medida 
administrativa – recolhimento da CNH. 

(B) Infração – média; Penalidade – multa; Medida 
administrativa – recolhimento de Certificado de 
Registro. 

(C) Infração – grave; Penalidade – suspensão do direito de 
dirigir; Medida administrativa – recolhimento de 
Certificado de Licenciamento Anual. 

(D) Infração – grave; Penalidade – frequência obrigatória 
ao curso de reciclagem; Medida administrativa - 
remoção do veículo. 

(E) Infração – média; Penalidade – multa; Medida 
administrativa - remoção do veículo. 

 

Questão 24 

Em conformidade com o Art. 200, ultrapassar pela direita 
do veículo de transporte coletivo ou de escolares, parado 
para embarque ou desembarque de passageiros, salvo 
quando houver refúgio de segurança para o pedestre, o 
condutor comete: 

 

(A) Infração – gravíssima, e tem como Penalidade - multa. 

(B) Infração – gravíssima, e tem como Penalidade – 
advertência por escrito. 

(C) Infração – grave, e tem como Penalidade – suspensão 
do direito de dirigir. 

(D) Infração – gravíssima, e tem como Penalidade – 
frequência obrigatória ao curso de reciclagem. 

(E) Infração – média, e tem como Penalidade – retenção 
do veículo. 
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Questão 25 

São os sinais realizados pelo agente de trânsito com a 
função de orientar as situações de fluidez do trânsito. 
Devem ser utilizados somente em conjunto com os gestos 
dos agentes. 
Com relação ao sinal de apito, seu significado e emprego 
são, respectivamente: 

 

(A) um silvo breve: pare; quando for necessário fazer 
diminuir a marcha dos veículos. 

(B) dois silvos breves: diminua a marcha; liberar o trânsito 
no sentido da indicação do agente. 

(C) um silvo breve e um longo: siga; indicar parada 
obrigatória. 

(D) um silvo breve: siga; liberar o trânsito no sentido da 
indicação do agente. 

(E) dois silvos breves: diminuir a marcha; parada 
obrigatória. 

 

Questão 26 

O Art. 148-A determina que os condutores das categorias 
C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para 
a habilitação e renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) 
(Vigência) § 1o. O exame de que trata este artigo deverá 
ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, nos 
termos das normas do Contran (Incluído pela Lei nº 
13.103, de 2015) (Vigência).  Este exame tem por objetivo:   

 

(A) aferir o consumo de álcool  que, comprovadamente, 
afetam o sono do condutor. 

(B) aferir o consumo de substâncias psicoativas que, 
comprovadamente, comprometam a capacidade de 
direção. 

(C) ocultar o consumo de álcool  que, comprovadamente, 
comprometam a capacidade de direção. 

(D) exceder na avaliação do consumo de substâncias 
psicoativas. 

(E) medir o consumo de remédios que causam sonolência 
no condutor durante o trajeto a ser realizado. 

 

Questão 27 

Observe a figura. 

 

 
 

(cartilha Detran 2020) 

De acordo com a imagem dos agentes e as explicações ao 
lado de cada um, pode-se afirmar que: 

 

(A) as figuras 1 e 2 estão corretas bem como as respectivas 
explicações e a figura 3 apresenta movimento errado e 
explicação errada.  

(B) as figuras 2 e 3 estão corretas bem como as respectivas 
explicações e a figura 1 apresenta movimento errado e 
explicação errada. 

(C) as figuras 1 e 3 estão corretas bem como as respectivas 
explicações e a figura 2 apresenta movimento errado e 
explicação errada. 

(D) as figuras 1, 2 e 3 estão corretas bem como as 
respectivas explicações. 

(E) apenas a figura 1 está correta e encontra 
correspondência na explicação ao lado. 

 

Questão 28 

As vias são classificadas em urbanas e rurais. As vias 
urbanas são as ruas e avenidas situadas na área urbana, 
caracterizadas principalmente por possuírem edificações. 
As vias de ligação entre as regiões da cidade, que possuem 
cruzamentos e geralmente são controladas por semáforos 
são denominadas no CTB de vias: 

 

(A) de trânsito rápido. 

(B) locais. 

(C) coletoras. 

(D) arteriais. 

(E) de trânsito lento. 
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Questão 29 

Nas vias urbanas de trânsito rápido, a velocidade permitida 
é de até: 

 

(A) 40km. 

(B) 60km. 

(C) 70km. 

(D) 80km. 

(E) 110km. 

 

Questão 30 

O CTB prevê que as ultrapassagens deverão ser feitas pela 
esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as 
demais normas, exceto quando o veículo a ser 
ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à 
esquerda. Entretanto parece que grande parte dos 
condutores desconhecem as regras de ultrapassagem, 
visto que o maior número de acidentes fatais ocorre por 
colisão frontal, consequência de ultrapassagem indevida. 
Há uma conduta fundamental: antes de efetuar uma 
ultrapassagem, você deve certificar-se de que: 

 

(A) o condutor à sua frente deve estar em velocidade mais 
alta que a sua. 

(B) qualquer condutor pode ultrapassar ao mesmo tempo 
que você, portanto, acelere. 

(C) nenhum condutor que esteja atrás de você poderá 
ultrapassá-lo. 

(D) o condutor atrás de você tem preferência na 
ultrapassagem. 

(E) nenhum condutor tenha começado uma manobra para 
ultrapassá-lo. 

 

Questão 31 

Observe a imagem.  

 

 
(Cartilha Detran ) 

As 6 imagens referem-se ao tema conversão e mudança de 
faixa. Sobre elas, pode-se afirmar que: 

(A) a única imagem que contém erro grave é a que se 
refere à manobra de retorno (está no primeiro bloco à 
direita). 

(B) a única imagem que contém erro grave é a que se 
refere à manobra numa via de mão única ( está no 
último bloco à direita). 

(C) as seis imagens de conversão e mudança de faixa estão 
corretas. 

(D) as três imagens que mencionam conversão à esquerda 
demonstram manobras erradas. 

(E) das três imagens que mencionam conversão à 
esquerda, apenas aquela que cita o Art. 38 II 
demonstra manobras correta. 
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Questão 32 

Preste atenção sempre ao nível do seu combustível, 
porque “Ter o seu veículo imobilizado na via por falta de 
combustível.”, o condutor cometerá uma infração: 

 

(A) leve; sujeito à multa e recolhimento do documento de 
habilitação. 

(B) média; sujeito à multa e à remoção do veículo. 

(C) grave; advertência por escrito e à remoção do veículo. 

(D) grave; suspensão do direito de dirigir e à retenção do 
veículo. 

(E) gravíssima; multa( três vezes) e à retenção do veículo. 

 

Questão 33 

O tacógrafo é o equipamento registrador instantâneo 
inalterável de velocidade e tempo, que grava as 
informações relativas às viagens do veículo. Suas funções 
são realizadas instantânea e initerruptamente, pois o 
tempo em que o veículo está parado durante a operação 
também é registrado. O tacógrafo que utiliza disco-
diagrama e seu acionamento é feito através de eixo flexível 
é um tacógrafo: 

 

(A) eletrônico. 

(B) mecânico. 

(C) digital. 

(D) mecatrônico. 

(E) ambiental. 

 

Questão 34 

Os aspectos psíquicos e os físicos podem influenciar na 
ocorrência de acidentes. Sendo os mais comuns: 

 

(A) descanso, sono e bebidas lácteas. 

(B) sossego, sono e álcool. 

(C) fadiga, sono e álcool. 

(D) fadiga, insônia e bebidas lácteas. 

(E) fadiga, atividade física e bebidas lácteas. 

 

Questão 35 

Um veículo, quando em movimento, necessita de tempo e 
distância para poder parar, por menor que seja a 
velocidade. Por isso, é importante conhecer o que é tempo 
de reação, de frenagem, de parada e, entre outros 
conceitos, o de distância de seguimento.  

Observe a imagem que mostra distância de seguimento. 

 
 Já a distância que o veículo percorre depois que o 
mecanismo do freio é acionado até a parada total do 
veículo é denominada:  

(A) distância de reação. 

(B) distância de frenagem. 

(C) distância de parada. 

(D) distância de reflexo. 

(E) distância de permanência.  
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Questão 36 

Observe. 

G1 em 15/62020 Piracicaba/SP 

 
A caminhonete estava na contramão da Rodovia Cornélio 
Pires e o veículo não conseguiu desviar. Duas vítimas 
foram socorridas em estado grave. Colisão frontal é quase 
sempre fatal. Algumas atitudes para evitá-las são: 

I- nas retas, ultrapassar a velocidade máxima 
permitida; 

II- manter-se sempre na sua mão de direção; 
III- só ultrapassar outro veículo se houver 

visibilidade suficiente; 
IV- atenção ao tipo de curva: quanto mais 

fechada, maior deverá ser a velocidade; 
V- frear antes de entrar na curva e não apenas 

quando estiver nela. 
Dos itens acima descritos, estão corretos, apenas: 

(A) I e III. 

(B) II e IV. 

(C) II, III e V. 

(D) I, III e V.  

(E) III, IV e V. 

 

Questão 37 

Um carro capota após colidir em cruzamento. Veja. 

 
https://www.atribuna.com.br/cidades/santos/carro-capota-ap%C3%B3s-
colis%C3%A3o-em-cruzamento-sem-sem%C3%A1foro-em-santos-1.83473 

Os meios para evitar colisão nos cruzamentos são, EXCETO: 

(A) respeitar a preferência de quem transita por via 
superior ou que já esteja transitando nas rotatórias.  

(B) seguir sempre com atenção. 

(C) sinalizar suas intenções. 

(D) ampliar a velocidade nos cruzamentos. 

(E) saber exatamente para onde seguir. 

 

Questão 38 

Num acidente de trânsito, o risco de incêndio está sempre 
presente, principalmente se ocorrer vazamento de 
combustível. Os procedimentos adequados a serem 
adotados são, EXCETO:  

 

(A) pegar o extintor de seu veículo e deixá-lo pronto para 
uso a uma distância segura do local de risco. 

(B) afastar os curiosos. 

(C) manter o motor do veículo acidentado ligado. 

(D) se houver risco elevado de incêndio, peça a outros 
motoristas que mantenham seus extintores prontos 
para uso, até a chegada do socorro. 

(E) orientar às pessoas próximas ao local do acidente para 
que não fumem, nem acendam tochas.  

 

Questão 39 

O mais comum em acidentes de trânsito é a ocorrência de 
hemorragia na vítima. Os sintomas são: palidez, pele fria, 
pulso rápido e fino, entre outros. São condutas adequadas 
do socorrista para controle de hemorragia externa: 

I- compressão direta; 

II- compressão indireta; 

III- garroteamento; 

IV- aplicação de torniquetes. 

 

Dos itens acima descritos estão corretos, apenas: 

(A) I e II. 

(B) III e IV. 

(C) II e IV. 

(D) I, II e III. 

(E) I, III e IV. 
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Questão 40 

O Código Brasileiro de Trânsito prevê punição para 
infrações ambientais.  Por exemplo, no Art. 230 – Conduzir 
o veículo: XI – Com descarga livre ou silencioso de motor a 
explosão defeituoso, deficiente ou inoperante; XVIII – Em 
mau estado de conservação, comprometendo a segurança 
ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança de 
emissão de poluentes e ruído, prevista no art.104, 
caracteriza que o condutor cometeu: 

 

(A) infração: média; penalidade: advertência por escrito; e 
medida administrativa: retenção do veículo para 
regularização. 

(B) infração: média; penalidade: multa; e medida 
administrativa: recolhimento da CNH. 

(C) infração: grave; penalidade: frequência obrigatória a 
curso de reciclagem; e medida administrativa: retenção 
do veículo para regularização. 

(D) infração: grave; penalidade: multa; e medida 
administrativa: retenção do veículo para regularização. 

(E) infração: gravíssima; penalidade: multa; e medida 
administrativa: recolhimento da CNH. 

 


