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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE, RS – CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018. 
                                                                                                                                             
PROVA OBJETIVA.                                                                                  
 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Não é permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia, 
desde que informe no ato da inscrição) ou portando: aparelhos eletrônicos, qualquer tipo de relógio, chaves, 
acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.  
 
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá 
acomodá-lo(s) EMBAIXO DE SUA CADEIRA, sob sua guarda e responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s) 
eletrônico(s) desligado(s), sob pena de ser eliminado deste Concurso Público. 
 
3. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde estará ocorrendo o Concurso Público, o candidato 
deverá manter o celular desligado, sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, 
sob pena de ser eliminado deste Concurso Público. 
 
4. Confira se sua prova tem 40 questões, cada qual 5 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu está 
correto. 
 
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e 
ASSINE o mesmo. 
 
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, 
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro 
de impressão. 
 
8. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, confira o caderno de 
provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita 
depois de iniciada a prova. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
10. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para leitura das instruções, 
realização da Prova Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
11. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1 h (uma hora) após seu início, levando seu caderno 
de prova. 
 
12. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
13. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
14. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo 
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
 
15. Não será permitido ao candidato fumar nas dependências onde está ocorrendo o concurso. 
 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA. 
O poema a seguir refere-se às próximas duas questões. 
 
A felicidade bate à sua porta (Sebastião Nunes). 
 
Todo mundo é feliz 
nos anúncios de cigarro. 
Todo mundo é feliz 
nos anúncios de bebida. 
Todo mundo é feliz 
nos anúncios de carro. 
Todo mundo é feliz 
nos anúncios de tudo. 
 
A melhor garota propaganda 
da publicidade 
é a felicidade. 
 
01. De acordo com o poema, leia os itens e assinale a alternativa verdadeira.  
I - O tema do poema é a promessa de felicidade presente nos anúncios publicitários, que tentam 
convencer todo consumidor, de que comprar traz felicidade. 
II - Uma das funções desse poema é convencer o leitor dos aspectos negativos da publicidade.  
III - O eu poético tem a intenção de negar a promessa de felicidade anunciada no título do poema. 
IV - A aquisição dos produtos anunciados como carro, bebida e cigarro não representam felicidade.   
a) Apenas o III está incorreto. 
b) Apenas o IV está incorreto.  
c) Apenas o I está incorreto. 
d) Apenas o II está incorreto. 
e) Apenas I e IV estão incorretos. 
 
02. Todo o poema foi elaborado em cima de um único verbo. Em qual tempo e modo ele está conjugado?   
a) Pretérito perfeito do indicativo. 
b) Presente do subjuntivo. 
c) Futuro do pretérito. 
d) Presente do indicativo. 
e) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
 
03. Leia os itens e, de acordo com fonemas e letras, assinale a alternativa correta.  
(i). “Testemunhas” tem onze letras e dez fonemas. 
(ii). “Fixo” tem quatro letras e cinco fonemas. 
(iii). “Habitantes” tem dez letras e oito fonemas. 
(iv). “Trabalhar” tem nove letras e dez fonemas. 
(v). “Transmissões” tem doze letras e dez fonemas.   
a) Apenas (i), (ii), (iii) e (iv) estão corretos. 
b) Apenas (i), (iii), (iv) e (v) estão corretos. 
c) Apenas (i), (iv) e (v) estão corretos. 
d) Apenas (iv) e (v) estão corretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
04. Identifique a alternativa em que há uso inadequado da crase. 
a) A reunião será das 19 às 21 horas.  
b) Perguntei à senhora onde ela morava. 
c) Ele venceu de ponta à ponta. 
d) As despesas correram à sua própria custa.  
e) Refiro-me àquele fato. 
 
05. Leia estes versos: 
Diz-me o relógio cinicamente a um canto 
“Onde está ela que não veio ainda?” 
Diz-me a poltrona “por que tardas tanto?” 
Quero aquecer-te, rapariga linda. 
(Castro Alves). 
Nesta estrofe, temos:  
a) Gradação 
b) Prosopopeia 
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c) Onomatopeia 
d) Antítese 
e) Hipérbole 
 
06. Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa incorreta.  
a) Não vai à festas nem à reuniões.  
b) Plantou videiras no pomar, às quais dedica muito carinho. 
c) Ninguém é insensível à dor. 
d) O trem chegou à estação às 18 horas. 
e) À medida que chegava, chorava. 
 
07. “Por que tão perto andais, tão ao alcance / de quem anda tão longe de alcançar-vos?” 
(Guilherme de Almeida). 
Nestes versos temos: 
a) Hipérbole 
b) Eufemismo 
c) Antítese 
d) Prosopopeia 
e) Sinestesia 
 
08. Quanto ao emprego dos porquês, assinale a alternativa incorreta. 
a) Essa é a razão por que não fui mais ao cinema. 
b) Você reclamou das notas por quê? 
c) Não conseguiram descobrir o porquê de sua saída. 
d) Você não veio por que?  
e) Vá porque é tarde! 
 
09. Quanto à pontuação, assinale a alternativa incorreta. 
a) O ponto final emprega-se, principalmente, para fechar o período e nas abreviaturas.  
b) Dois-pontos emprega-se para indicar a fala dos personagens nas histórias de ficção, antes de uma citação, 
antes de orações apositivas, para indicar um esclarecimento, um resultado, ou resumo do que se disse.      
c) O ponto e vírgula denota uma pausa mais sensível que a vírgula e emprega-se para separar orações 
coordenadas de certa extensão, para separar os considerandos de um decreto, de uma sentença, de uma petição.  
d) O ponto de interrogação é usado depois das interjeições, locuções ou frases exclamativas, que se proferem 
com entonação descendente, exprimindo surpresa, espanto, susto, indignação, piedade, ordem, súplica.  
e) As reticências indicam uma interrupção na sequência normal da frase e são empregadas para sinalizar a 
exclusão de trecho(s) de um texto; para expressar dúvida, surpresa, timidez ou indecisão; indicar, em um diálogo, 
a interrupção de uma fala; para sugerir que o leitor complete um raciocínio. 
 
10. Assinale a alternativa onde temos um predicado verbo-nominal. 
a) Margarete lavou o vestido. 
b) O prefeito continua enérgico. 
c) As pessoas viram o acidente horrorizadas.  
d) As salas ficaram sem luz. 
e) O mar estava agitado. 
 
LEGISLAÇÃO. 
De acordo a com Lei Orgânica do Município de São José do Norte/RS, responda às próximas 5 questões. 
 
11. O Município de São José do Norte, unidade territorial do Estado do Rio Grande do Sul, tem sede em 
a) Rio Grande – RS. 
b) Porto Alegre – RS. 
c) São José do Norte – RS. 
d) Brasília – DF. 
e) Pelotas – RS. 
 
12. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
a) Diplomata. 
b) Governador. 
c) Advogado. 
d) Vereador. 
e) Professor. 
 
13. São órgãos da Administração Municipal: 
a) Legislativo e Departamento Estadual de Trânsito (Detran) 
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b) Judiciário e Ministério Público 
c) Executivo e Câmara dos Deputados 
d) Secretaria da Fazenda e Advocacia Geral da União (AGU) 
e) Legislativo e Executivo 
 
14. O prazo de validade para o concurso público será de: 
a) três meses. 
b) vinte anos. 
c) dois anos, prorrogável, uma vez, por igual prazo. 
d) cinco anos, não prorrogável. 
e) um ano, prorrogável, quantas vezes forem necessárias. 
 
15. Compete ao Município, no exercício de sua autonomia, exceto: 
a) Decretar leis contrárias à Constituição Federal. 
b) Organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual. 
c) Estimular a educação e a prática desportiva. 
d) Regulamentar, fiscalizar e disciplinar a limpeza dos logradouros públicos, a remoção do lixo domiciliar e dispor 
sobre a preservação de incêndios. 
e) Decretar suas leis, expedir decretos e atos relativos aos assuntos de seu peculiar interesse. 
 
De acordo com a Lei municipal nº 452, de 14 de julho de 2006 de São José do Norte/RS, responda às 
próximas 5 questões. 
 
16. Durante o estágio probatório para aquisição da estabilidade, serão observados os quesitos: 
a) Relacionar-se bem com os colegas e usar uniforme, apenas. 
b) Ter pontualidade e responsabilidade. 
c) Cumprir com as obrigações eleitorais e faltar injustificadamente. 
d) Ser residente do município e não possuir dívidas tributárias.  
e) Executar o trabalho de forma eficiente, mesmo sendo indisciplinado e estar ciente das normas da empresa. 
 
17. É requisito básico para o ingresso no serviço público municipal: 
a) Ter idade mínima de 18 anos. 
b) Ser devedor de tributos municipais.  
c) Possuir registro de antecedentes criminais. 
d) Gozar de saúde física, sem a comprovação mediante exame médico. 
e) Ter nível de escolaridade inferior ao exigido para o exercício do cargo. 
 
18. O servidor terá direito anualmente ao gozo de um período, sem prejuízo de remuneração. 
Assinale o respectivo direito a que se refere o enunciado. 
a) Aposentadoria 
b) Licença para tratamento de saúde 
c) Adicional de Insalubridade 
d) Indenização de transporte 
e) Férias 
 
19. Sobre os casos em que será aplicada pena de demissão, assinale a alternativa incorreta. 
a) Corrupção 
b) Abandono de Cargo 
c) Ofensa física contra qualquer pessoa, cometida em serviço, salvo em legítima defesa. 
d) Assiduidade 
e) Crime contra a Administração Pública 
 
20. Julgue as afirmações com V (verdadeiro) e F (falso) e assinale a alternativa correta. 
É direito do servidor municipal: 
(  ) Receber adicional de remuneração para atividades insalubres ou perigosas. 
(  ) Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 
(  ) Duração do trabalho normal superior a oito horas diárias. 
(  ) Licença à gestante, não remunerada. 
a) V / F / F / V. 
b) V / V / F / F. 
c) F / V / F / F. 
d) F / F / V / V. 
e) V / V / V / F. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. 
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21. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, qual das opções abaixo não compete às funções do 
órgão máximo executivo de trânsito da União? 
a) Organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. 
b) Opinar sobre assuntos relacionados ao trânsito interestadual e internacional. 
c) Não prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao CONTRAN. 
d) Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores.  
e) Estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e habilitação de condutores de veículos, a expedição de 
documentos de condutores, de registro e licenciamento de veículos. 
 
22. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, art. 26, os usuários das vias terrestres devem: 
a) Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de 
animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. 
b) Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo apenas ao trânsito de veículos. 
c) Abster-se de todo ato que possa constituir preferência para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou 
ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas.  
d) Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo apenas para o trânsito de pessoas ou de 
animais. 
e) Adentrar-se a todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de 
animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas.  
 
23. Nas vias ou trechos de vias em obras, deverá ser afixada sinalização específica e adequada. De acordo 
com o art. 89 do CTB, a sinalização terá respectivamente a seguinte ordem de prevalência: 
a) I - Verticais; II - Horizontais; III – Dispositivos de sinalização auxiliar. 
b) I - Luminosos; II – Sonoros; III – Gestos do Agente de Trânsito e do Condutor. 
c) I - As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito; II - Gestos do Agente de Trânsito e do 
Condutor; III - As indicações do semáforo sobre os demais sinais. 
d) I - As ordens do Agente de Trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais; II - As indicações do 
semáforo sobre os demais sinais; III - As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. 
e) As indicações do semáforo sobre os demais sinais; II – Sonoros; III – Dispositivos de sinalização auxiliar. 
 
24. É uma infração gravíssima, segundo o CTB, Art. 162: 
a) Deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima, de adotar providências para remover o veículo do local, 
quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. 
b) Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do 
veículo que esteja conduzindo.  
c) Transitar com o veículo na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para 
determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita. 
d) Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal. 
e) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. 
 
25. Qual das alternativas abaixo, discriminada no Art. 298 do Código Brasileiro de Trânsito, é uma 
circunstância que sempre agrava a penalidade dos crimes de trânsito, tendo o condutor do veículo 
cometido uma infração de trânsito? 
a) Possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação. 
b) Dirigir fazendo o uso de cinto de segurança. 
c) Causar dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. 
d) Conduzir o veículo na faixa correta, de acordo com o limite de velocidade da via. 
e) Não estar sob a influência de álcool ou substância tóxica ou entorpecente de efeitos análogos. 
 
26. De acordo com o Manual Brasileiro de Trânsito, qual placa significa que é proibido o trânsito de 
tratores e máquinas de obras? 
 
a)  
 
 
 
 
b)  
 
 
 
c)  
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d)  
 
 
 
 
e)  
 
 
 
27. Qual das placas, segundo o Manual Brasileiro de Trânsito, é uma placa de advertência? 
 
a)    
                        
 
 

 
b)  
 
 
 
c)  
 
 
 

 
d)  
 
 

 
 
e)  
 
 
28. De acordo com o sinal vertical de regulamentação, a placa                         significa: 
a) Ciclistas à esquerda, pedestres à direita. 
b) Proibido Estacionar. 
c) Proibido Estacionar. 
d) Siga em frente ou à esquerda. 
e) Duplo Sentido de Circulação. 
 
29. Ao visualizar a placa               na via de trânsito, significa que é proibido:  
 
 
a) Mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para esquerda. 
b) Ultrapassar. 
c) Retornar a esquerda. 
d) Mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para direita. 
e) Retornar a direita. 
 
30. Os gestos dos Agentes de Autoridade de Trânsito são formas de sinalização regulamentar, que 
possuem um significado e devem ser obedecidos. Caso um agente de trânsito execute a ordem da 
ilustração abaixo, esse gesto significará uma: 
 
 
 
 
 
a) Ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Quando executada em interseções, os veículos que já se 
encontram nela, não são obrigados a parar. 
b) Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção 
indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido do seu deslocamento. 
c) Ordem de seguir em frente. 
d) Ordem de diminuição de velocidade. 
e) Ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. 



7 
 

 
31. De acordo com o art. 145, para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte 
coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá 
preencher os seguintes requisitos: 
a) Ser maior de vinte anos, estar habilitado: No mínimo há três anos na categoria B, ou no mínimo há dois anos na 
categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e no mínimo há três anos na categoria C, quando 
pretender habilitar-se na categoria E. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente 
em infrações médias durante os últimos doze meses. 
b) Ser maior de vinte e um anos, estar habilitado: No mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um 
ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e no mínimo há um ano na categoria C, quando 
pretender habilitar-se na categoria E. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente 
em infrações médias durante os últimos doze meses. 
c) Ser maior de dezoito anos, estar habilitado: No mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um ano 
na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e no mínimo há um ano na categoria C, quando 
pretender habilitar-se na categoria E. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente 
em infrações médias durante os últimos seis meses. 
d) Ser maior de vinte e cinco anos, estar habilitado: No mínimo há quatro anos na categoria B, ou no mínimo há 
três anos na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e no mínimo há três anos na categoria C, 
quando pretender habilitar-se na categoria E. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser 
reincidente em infrações médias durante os últimos seis meses. 
e) Ser maior de dezenove anos, estar habilitado: No mínimo há um ano na categoria B, ou no mínimo há seis 
meses na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e no mínimo há um ano na categoria C, 
quando pretender habilitar-se na categoria E. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser 
reincidente em infrações médias durante os últimos três meses. 
 
32. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o 
equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de 
terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor 
habilitado:  
a) Apenas na categoria “AB”. 
b) Apenas na categoria “A”. 
c) Apenas na categoria “C”. 
d) Apenas na categoria “E”. 
e) Nas categorias “C”, “D” ou “E”. 
 
33. Colisões são encontros violentos entre dois ou mais veículos em movimento. Quando dois ou mais 
veículos entram em colisão, de tal modo que a parte frontal de um colide na parte posterior de outro, é 
considerada uma colisão: 
a) Frontal Central 
b) Investida oblíqua 
c) Frontal Angular 
d) Por alcance 
e) Reflexa 
 
34. De acordo com a tipologia de colisões, quando um veículo ou parte do mesmo sai da via por causas 
alheias à vontade do condutor, isso constitui: 
a) uma manobra de ré 
b) uma ultrapassagem 
c) um despiste 
d) um acionamento do Airbag 
e) um engavetamento 
 
35. A definição de “Acostamento”, de acordo com o Anexo I do CTB, é: 
a) Parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de 
emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim. 
b) Margem da pista, podendo ser demarcada por linhas longitudinais de bordo que delineiam a parte da via 
destinada à circulação de veículos. 
c) Parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada 
ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros 
fins. 
d) Local, na via ou fora dela, destinado ao estacionamento de bicicletas. 
e) Obstáculo físico construído como separador de duas pistas de rolamento, eventualmente substituído por 
marcas viárias (canteiro fictício). 
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36. Ainda sobre os conceitos e definições do Anexo I do CTB, é correto afirmar que “CAMINHÃO-TRATOR” 
é um veículo automotor destinado:  
a) Ao transporte de carga com peso bruto total de até três mil e quinhentos quilogramas. 
b) Ao transporte de pessoas, através de tração animal. 
c) Ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. 
d) A tracionar ou arrastar outro. 
e) A manter o veículo imóvel na ausência do condutor ou, no caso de um reboque, se este se encontra 
desengatado. 
 
37. A sigla RENACH significa Registro Nacional de Condutores Habilitados, segundo o Código de Trânsito 
Brasileiro. O que significa a sigla RENAVAM?  
a) Registro Nacional de Estrangeiros. 
b) Registro Nacional de Vans Escolares. 
c) Registro Nacional de Multas de Veículos Automotores. 
d) Registro Nacional de Veículos Automotores. 
e) Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga. 
 
38. Qual o significado das placas auxiliares, segundo o Anexo II do CTB? 
a) Indicam aos usuários da via os locais onde há parada obrigatória. 
b) Indicam aos usuários da via os locais onde os mesmos podem dispor dos serviços indicados, orientando sua 
direção ou identificando estes serviços. Quando num mesmo local encontra-se mais de um tipo de serviço, os 
respectivos símbolos podem ser agrupados numa única placa. 
c) Indicam aos usuários da via os locais onde há proibições e limitações que determinam o uso das vias. 
d) Indicam aos usuários da via os locais onde não há fiscalização de trânsito. 
e) Indicam aos usuários da via os locais onde os mesmos podem dispor dos atrativos turísticos existentes, 
orientando sobre sua direção ou identificando estes pontos de interesse. 
 
39. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto. 
O art. 209 do CTB informa que transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou 
dispositivos auxiliares, deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para 
não efetuar o pagamento do pedágio constitui uma infração ___________, penalizada com ____________. 
a) Grave / Advertência 
b) Gravíssima / Multa 
c) Grave / Multa 
d) Leve / Advertência 
e) Gravíssima / Advertência 
 
40. De acordo com o art. 115 do CTB, o veículo será identificado externamente por meio de placas 
dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos 
estabelecidos pelo CONTRAN. Exceto:  
a) Os veículos de duas ou três rodas, que são dispensados o licenciamento e o emplacamento. 
b) Os veículos de representação dos Presidentes dos Tribunais Federais, dos Governadores, Prefeitos, 
Secretários Estaduais e Municipais, dos Presidentes das Assembleias Legislativas, das Câmaras Municipais, dos 
Presidentes dos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, e do respectivo chefe do Ministério Público.  
c) Os aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar 
trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro na repartição competente, se transitarem em 
via pública. 
d) Os veículos de transporte de carga e os coletivos de passageiros. 
e) Os veículos dos Oficiais Generais das Forças Armadas.  
 
RASCUNHO. 
 
 
 


