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Você deve receber do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material supramencionado e, em
hipótese alguma, papéis para rascunhos.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou
preta.
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de
inscrição.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão,
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja
correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃORESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
O tempo de duração para esta prova é de 3 (três) horas.
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova
depois de 2h 30min (duas horas e trinta minutos) do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoResposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

____________________________________________________________
Assinatura

____________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)
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LEIA AS INSTRUÇÕES:

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 01 (PARA AS QUESTÕES DE 01 A 10).
O que é emprego e o que é trabalho?
Emprego segundo o Aurélio é você se ocupar de algum serviço.
Trabalho segundo o mesmo Aurélio tem a ver com objetivo, com estar em movimento… com estar em
“funcionamento”.
Emprego é o que um jovem recém formado em biologia busca quando escolhe fazer o concurso da
Polícia Rodoviária Federal. Emprego é o que acontece quando o recém formado em química opta por ser auxiliar
de escritório do IBGE ou quando você acha que as coisas não acontecem pra você na empresa porque ela não te diz
que pós graduação você deve fazer, em que curso você deve se matricular ou em que novo projeto você deve se
envolver e você tá parado no tempo, sentado na cadeira esperando alguma coisa cair do céu pra mudar a situação.
Se você se enquadra no caso acima, camarada… você não tá trabalhando, você tá empregado! E quem
trabalha de verdade, sabe do que eu tô falando e sabe que de trabalho pra emprego, a coisa muda um bocado.
Trabalho é quando o cara tem um propósito naquilo que faz, tem metas bem definidas de onde quer
chegar e acredita que o seu ofício é a forma mais nobre de ele melhorar o mundo e melhorar a vida das pessoas.
Trabalho é pra quem acredita em si… emprego é pra quem acredita nos outros.
Trabalho é movimento, emprego é estático.
Trabalho é UP, emprego é DOWN.
O maior desafio da geração que trabalha é fazer a geração que está empregada entender que as regras
de antigamente não valem mais para hoje se você quiser construir algo de relevante pro futuro. A coisa toda
mudou, as regras mudaram e por mais que você insista em escolher ser aquilo que nada tem a ver com você por
causa do status, do salário ou da estabilidade você vai estar perdendo um pedaço importante da vida que é o de
fazer diferença pro mundo… e pra você.
Da próxima vez em que você pensar em emprego, não pense em emprego. Pense em trabalho! Pense
em construir coisas que o tornem relevante para as outras pessoas.
Faça mais todo dia… sem exceção.
Peça demissão todo dia do seu emprego pra começar um novo dia de trabalho.
Abraço forte,
(https://pecademissaoevatrabalhar.wordpress.com/18/032007 - Acesso: 11.07.2017)

QUESTÃO 01 __________________________

QUESTÃO 02 __________________________

O texto acima assume características de natureza
opinativa porque

Nesse texto, o autor utiliza-se de palavras e
expressões de forma a aproximar-se do seu
interlocutor-leitor. A única opção na qual NÃO
identificamos essa característica é

a) define os sentidos de emprego e trabalho
seguindo o que dizem os dicionários.
b) além de definir os sentidos emprego e trabalho,
mostra e defende seu ponto de vista.
c) oferece exemplos claros acerca do que vem a
ser emprego e trabalho.
d) descreve situações acerca do que vem a ser
emprego e trabalho.
e) começa a discussão apresentando uma
interrogação.

a) Se
você
se
enquadra
no
caso
acima, camarada… você não tá trabalhando,
você tá empregado!
b) Pense em construir coisas que o tornem
relevante para as outras pessoas.
c) Faça mais todo dia… sem exceção.
d) Trabalho é movimento, emprego é estático...
e) Abraço forte.
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TRECHO PARA AS QUESTÕES 07 E 08.

QUESTÃO 03 _________________________
A linguagem utilizada nesse texto, considerando-se
os objetivos a que se propõe, é
a)
b)
c)
d)
e)

E quem trabalha de verdade, sabe do que eu tô
falando e sabe que de trabalho pra emprego, a
coisa muda um bocado.

informal mas adequada.
informal e por isso inadequada.
formal mas adequada.
formal e por isso inadequada.
mais formal do que informal, mas inadequada.

QUESTÃO 07 __________________________
Do ponto de vista da flexão de tempo, as formas
verbais em destaque encontram-se flexionadas da
seguinte maneira:

TRECHO PARA AS QUESTÕES 04, 05 e 06.
Se
você
se
enquadra
no
caso
acima, camarada… você não tá trabalhando, você tá
empregado! E quem trabalha de verdade, sabe do
que eu tô falando e sabe que de trabalho pra
emprego, a coisa muda um bocado.

a) todas no tempo presente.
b) as duas primeiras no tempo futuro.
c) todas elas no tempo passado.
d) todas elas no tempo futuro.
e) a terceira e a quarta no tempo passado.

QUESTÃO 08 __________________________
QUESTÃO 04 __________________________
Ao falarmos ou escrevermos, fazemos nossas
escolhas quanto ao registro de linguagem que
utilizamos e uma dessas escolhas diz respeito às
palavras que empregamos e a forma de utilizá-las.
Nas opções abaixo, a única em que NÃO há palavra
em sua forma reduzida é
a) ... você não tá trabalhando, ...
b) ... que as regras de antigamente não valem
mais para hoje.
c) ... você tá empregado!
d) ... sabe do que eu tô falando ...
e) ... de trabalho pra emprego, a coisa muda
um bocado.

se
a

No trecho: Emprego segundo o Aurélio é você se
ocupar de algum serviço, ... a palavra destacada SÓ
NÃO poderia, sem alteração significativa de sentido
para o texto, ser substituída por

enquadra
no
caso
palavra Se (primeira

a) finalidade.
b) explicação.
c) confirmação.
d) causa.
e) condição.

a) sujeito.
b) agente da passiva.
c) vocativo.
d) complemento verbal.
e) núcleo da ação verbal.

a) conforme
b) como
c) para
d) de acordo com
e) nos termos de(do)
TRECHO PARA A QUESTÃO 10.

QUESTÃO 06 __________________________
Sintaticamente, a palavra
desempenha a função de

a) trabalha e tô falando.
b) tô falando e sabe.
c) trabalha e sabe.
d) sabe e muda.
e) trabalha e muda.

QUESTÃO 09 __________________________

QUESTÃO 05 _________________________
Em:
Se
você
acima, camarada…,
ocorrência) denota

Considerando as relações sintáticas verificadas
nesse trecho, é CORRETO afirmar que para o termo
quem dirige-se a ação verbal expressa por

...

camarada

...

... você vai estar perdendo um pedaço importante
da vida que é o de fazer diferença pro mundo…
e pra você. Pense em construir coisas que o
tornem relevante para as outras pessoas.

QUESTÃO 10 __________________________
A palavra que NÃO apresenta
determinante como seu antecedente é

um

termo

a) pedaço.
b) vida.
c) mundo.
d) pessoas.
e) coisas.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 11 _______________________________________________________________________
Um hospital tem 4 andares com 32 apartamentos por andar. As chaves dos apartamentos são identificadas por
números de três algarismos, sendo que o primeiro número indica o andar e os dois números seguintes indicam o
número do apartamento. Assim, a chave 103 é a do apartamento 03 do primeiro andar e a chave 427 é a do
apartamento 27 do quarto andar. O algarismo 2 aparece no número de quantas chaves dos apartamentos desse
hospital?
a) 62
b) 47
c) 42
d) 37
e) 20

QUESTÃO 12 ______________________________________________________________________
Um terreno tem o formato de um retângulo com 15 metros de largura e 40 metros de comprimento. Deseja-se
construir um muro com 2 metros de altura ao redor desse terreno. Se em cada metro quadrado de muro forem
utilizados 42 tijolos, quantos tijolos serão necessários para construir esse muro?
a) 2310
b) 4620
c) 5600
d) 6420
e) 9240

QUESTÃO 13 _______________________________________________________________________
Durante seu horário de trabalho um agente de portaria atende 5 pessoas a cada 15 minutos. Quantas pessoas
são atendidas em 4 horas?
a) 20
b) 40
c) 80
d) 60
e) 90

QUESTÃO 14 _______________________________________________________________________
Sejam A e B subconjuntos dos naturais. O conjunto A é formado por todos os números primos menor que 50 e o
conjunto B pelos números ímpares. Pode-se afirmar corretamente que:
a) A B  {2}
b)
c)
d)
e)

A B possui 14 elementos.
A B  B
A B  A
A B  

QUESTÃO 15 _______________________________________________________________________
O número de pacientes do hospital A é o quádruplo dos pacientes do hospital B. Se os dois hospitais juntos têm
1500 pacientes, quantos pacientes o hospital A tem a mais que o B?
a) 300
b) 600
c) 800
d) 900
e) 1200
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QUESTÃO 16 _______________________________________________________________________
A diferença entre dois números inteiros é 11 e o produto deles é -24. Qual dos números abaixo indica um dos
valores da soma desses dois números?
a) -23
b) 10
c) -10
d) 5
e) 2

QUESTÃO 17 _______________________________________________________________________
Escolhendo ao acaso um número natural de dois algarismos, qual a probabilidade dele ser quadrado perfeito?
a)
b)
c)
d)
e)

1
10
1
15
3
10
2
15
1
6

QUESTÃO 18 _______________________________________________________________________
Um par de sapatos que custa R$ 250,00 tem 12% de desconto se for pago à vista. Qual é o valor desse par de
sapatos com o desconto?
a) R$ 220,00
b) R$ 230,00
c) R$ 238,00
d) R$ 240,00
e) R$ 280,00

QUESTÃO 19 _______________________________________________________________________
Dirigindo a 100km/h gasto, aproximadamente, 3 horas e 12 minutos para ir de Teresina a Parnaíba. Certo dia,
como o trânsito estava muito movimentado, tive que dirigir a 80km/h. Quanto tempo durou, aproximadamente,
minha viagem de Teresina a Parnaíba?
a) 3 horas e 30 minutos
b) 3 horas e 40 minutos
c) 4 horas
d) 4 horas e 12 minutos
e) 4 horas e 20 minutos.

QUESTÃO 20 _______________________________________________________________________
Francisco fez um investimento de R$ 135,00 em latinhas de refrigerante para vender em um jogo de futebol no
Estádio Lindolfo Monteiro. Se ele comprou cada latinha por R$ 1,80 e as revendeu a R$ 3,00, quanto Francisco
lucrou sabendo que todas as latinhas foram vendidas?
a) R$ 120,00
b) R$ 115,00
c) R$ 100,00
d) R$ 95,00
e) R$ 90,00
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 _______________________

QUESTÃO 25 _______________________

As placas dos veículos da Prefeitura Municipal de
Teresina (PI) possuem uma categoria diferente dos
veículos de aprendizagem. A essa categoria dá-se o
nome de:

Qual o órgão responsável por 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:

a)
b)
c)
d)
e)

Particular.
Oficial.
Aluguel.
Experiência.
Representação diplomática.

a)
b)
c)
d)
e)

CONTRAN.
CETRAN.
DETRAN.
DENATRAN.
CONTRANDIFE.

QUESTÃO 22 _______________________
A velocidade máxima permitida para a via será
indicada por meio de sinalização, obedecidas suas
características técnicas e as condições do trânsito.
Onde não existir sinalização regulamentadora, a
velocidade máxima nas rodovias de pista simples
para os automóveis será de:
a)
b)
c)
d)
e)

110 Km/h.
100 Km/h.
90 Km/h.
80 Km/h.
60 Km/h.

QUESTÃO 23 _______________________
As marcas de canalização pintadas nas vias
orientam os fluxos de tráfego, direcionando a
circulação dos veículos e regulamentam as áreas de
pavimentos não utilizáveis. Podemos afirmar que,
quando direcionam fluxos de trânsito de sentidos
opostos, devem ser na cor:
a)
b)
c)
d)
e)

Azul.
Branca.
Amarela.
Laranja.
Vermelha.

QUESTÃO 24 _______________________
A autoridade de trânsito, na esfera das competências
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro e
dentro de suas circunscrição, deverá aplicar, às
infrações nele previstas, as seguintes penalidades.
EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Advertência por escrito.
Multa.
Suspensão do direito de dirigir.
Apreensão do veículo.
Frequência obrigatória do curso de reciclagem.

QUESTÃO 26 _______________________
Por quanto tempo as repartições de trânsito
conservarão os documentos relativos à habilitação
de condutores, ao registro e ao licenciamento de
veículos e aos autos de infração de trânsito:
a)
b)
c)
d)
e)

Por no mínimo 1 ano.
Por no mínimo 2 anos.
Por no mínimo 3 anos.
Por no mínimo 4 anos.
Por no mínimo 5 anos.

QUESTÃO 27 _______________________
Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, o
condutor que for flagrado segurando ou manuseando
o telefone celular estará cometendo uma infração de
natureza:
a)
b)
c)
d)
e)

Gravíssima.
Grave.
Média.
Leve.
Não comete infração.

QUESTÃO 28 _______________________
O condutor que for multado por dirigir um veículo
com a CNH ou permissão para dirigir de categoria
diferente da do veículo que esteja conduzindo
pagará uma multa no valor de:
a)
b)
c)
d)
e)

PROCESSO SELETIVO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

R$ 88,38.
R$ 195,23.
R$ 293,47.
R$ 586,94.
R$ 880,41.

-

MOTORISTA

7

QUESTÃO 29 _______________________

QUESTÃO 31 _______________________

Na hora de transportar crianças, seja para curtas ou
longas distância, é necessário estar de acordo com o
Código de Trânsito Brasileiro. A maneira mais segura
de transportá-las é:

Qual a atividade de prestação de serviço que o juiz
não poderá aplicar para a substituição de pena
privativa de liberdade, por pena restritiva de direito,
para o condutor que praticar homicídio culposo na
direção do veículo automotor:

a) Até 1 ano de idade deve ser colocada no banco
dianteiro do veículo no bebê conforto.
b) Com idade superior a um ano e inferior ou igual
a quatro anos, no banco traseiro do veículo
virada de costa para o motorista na cadeirinha.
c) Criança com idade superior a quatro anos e
inferior ou igual a sete anos no banco traseiro
do veículo virada de frente para o motorista no
assento de elevação.
d) Caso haja criança sendo transportada no banco
dianteiro em carro com air-bag, o equipamento
de retenção deve ser utilizado no sentido do
movimento do veículo, sendo que o
equipamento poderá possuir bandejas ou
acessórios.
e) Crianças com idade superior a sete anos e
inferior ou igual a dez anos deverão utilizar o
cinto de segurança no banco da frente.

QUESTÃO 30 _______________________
O pagamento da multa poderá ser efetuado até a
data do vencimento expressa na notificação, por
oitenta por cento do seu valor. Caso o infrator opte
pelo sistema de notificação eletrônica, se disponível,
conforme regulamentação do CONTRAN, e opte por
não apresentar defesa prévia nem recurso,
reconhecendo o cometimento da infração poderá
efetuar o pagamento da multa por:
a) 70% do seu valor, em qualquer fase do
processo, até o vencimento da multa.
b) 65% do seu valor, em qualquer fase do
processos, depois do vencimento da multa.
c) 50 % do seu valor, em qualquer fase do
processo, depois do vencimento da multa.
d) 55% do seu valor, em qualquer fase do
processo, até o vencimento da multa.
e) 60% do seu valor, em qualquer fase do
processo, até o vencimento da multa.

seu
seu
seu
seu
seu

a) Trabalho, aos fins de semana, em equipe de
resgate do corpo de bombeiros e em outras
unidades moveis especializadas no atendimento
a vítimas de trânsito.
b) Trabalho em unidade de pronto socorro de
hospitais da rede pública que recebem vítimas
de acidente de trânsito e politraumatizados.
c) Trabalho
em
clinicas
ou
instituições
especializadas na recuperação de acidentados
de trânsito.
d) Outras atividades relacionadas ao resgate,
atendimento e recuperação de vítimas de
acidente de trânsito.
e) Trabalho durante toda a semana, em unidade
de pronto socorro de hospitais da rede pública e
privada que recebem vítimas de acidente de
trânsito.

QUESTÃO 32 _______________________
Considere as afirmativas abaixo e coloque V para
afirmativa verdadeira e F para falsa e assinale a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA de
cima para baixo das normas do CTB:
I-

O candidato à obtenção da ACC ou da CNH
não precisa ser alfabetizado e nem possuir
documento de identidade para obter êxito na
obtenção de sua autorização.
II- Uma
pessoa
não
poderá
requerer
simultaneamente a ACC e a habilitação na
categoria B.
III- Para a obtenção da ACC e da CNH, o
candidato deverá submeter-se a avaliação
psicológica, que por sua vez, substitui o
exame de aptidão física e mental.
IV- O dever de manter as faixas e passagens de
pedestres em boas condições de visibilidade,
higiene, segurança e sinalização incumbe ao
órgão ou entidade com circunscrição sobre a
via.
V- Onde não houver faixa ou passagem, o
pedestre, ao cruzar a via, deve fazê-lo em
sentido transversal ao seu eixo.
a)
b)
c)
d)
e)
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QUESTÃO 33 _______________________

QUESTÃO 37 _______________________

Em qual situação o motorista não pode estacionar:

Sobre os conhecimentos básicos de mecânica e
conservação do veículo, assinale a alternativa
INCORRETA:

a) Em fila dupla.
b) A menos de 0,5 cm da calçada.
c) Em acordo com as placas de estacionamento
regulamentado.
d) Nas esquinas, a mais de 5 m da transversal.
e) Em locais de estacionamento e de parada
permitida.

QUESTÃO 34 _______________________
Qual a medida administrativa imposta pelo agente de
trânsito, quando o condutor bloqueia a via com
veículo:
a)
b)
c)
d)
e)

Retenção do veículo.
Remoção do veículo.
Realização de exames.
Advertência por escrito.
Cassação da CNH.

a) Trocar os filtros de ar e combustível dentro do
período recomendado, ou sempre que for
necessário.
b) Andar com combustível “sempre na reserva”
provoca o acúmulo de água dentro do tanque, o
que diminui muito a qualidade do combustível,
afetando o desempenho do motor e pode
danificar o sistema de injeção e a bomba de
combustível.
c) A água dentro do radiador deverá conter aditivo,
recomendado pelo fabricante do veículo.
d) Para o pneu ficar com a pressão correta ele
deve ser calibrado quando estiver frio.
e) Ao acionar o motor de partida, mantenha as
luzes e equipamentos elétricos ligados para que
a bateria dure mais tempo.

QUESTÃO 35 _______________________

QUESTÃO 38 _______________________

Tem caráter informativo ou educativo. Serve para
indicar vias, locais de interesses, distâncias e
orientar condutores sobre percursos, destinos e
serviços auxiliares. O enunciado acima se refere a
(o)s:

Analise os enunciados e as afirmativas abaixo,
dando valores Verdadeiros (V) ou Falso (F) e em
seguida assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA de cima para baixo:
IUma vítima com suspeita de fratura no crânio,
devemos manter o acidentado com a cabeça
levemente erguida e afrouxar suas roupas na
área do pescoço.
II- A vítima com suspeita de fratura de quadril
devemos imobilizá-la antes de movimentá-la,
em uma maca ou tábua que apoie o corpo dos
pés até a cabeça, revestida com panos
macios.
III- A vítima com suspeita de fraturas nas costelas
devemos
manter
as
vias
aéreas
desobstruídas.
IV- Vítima com ferimentos no tórax e abdômen
devemos retirar os corpos estranhos dos
cortes ou perfurações para que possa cobrir o
ferimento com uma compressa ou pano limpo.
V- Em caso de hemorragia nasal, pedir à vítima
para respirar pela boca e deixar assoar o
nariz.

a)
b)
c)
d)
e)

Sinalização de regulamentação.
Sinalização de advertência.
Sinalização de indicação.
Dispositivos auxiliares.
Dispositivos de uso temporário.

QUESTÃO 36 _______________________
Sobre a noção básica de mecânica, podemos
afirmar:
a) O pistão é um componente do motor dos
automóveis que tem a função de comprimir o
óleo dentro do cárter.
b) O dispositivo a provocar a diminuição da
marcha do veículo ou pará-lo é chamado de
freio de marcha.
c) Os principais componentes do sistema de
transmissão são: caixa de marcha, carburador e
distribuidor.
d) As válvulas são componentes responsáveis pela
abertura e fechamento dos orifícios de
admissão e escapamento do cabeçote.
e) A junta do cabeçote tem por finalidade vedar a
caixa de luvas.

a)
b)
c)
d)
e)
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F, V, F, F, V.
F, F, V, F, F.
V, V, F, V, V.
V, V, V, F, F.
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QUESTÃO 39 _______________________
A ideia de desenvolvimento sustentável tem sido
cada vez mais discutida junto a sociedade. Entre as
principais atitudes para atingir o desenvolvimento
sustentável está:
a) Implantação de políticas públicas para o
desenvolvimento econômico e social aliados a
não preservação ambiental.
b) Conscientizar a população para que trabalhe
isoladamente.
c) Aumento do consumo de energia.
d) Desenvolvimento de tecnologia que utilizem
fontes energéticas não renováveis.
e) Utilização planejada e consciente dos recursos
naturais.

QUESTÃO 40 _______________________
Devido à ausência total de luz solar, à noite a
visibilidade do condutor depende da luz emitida pelos
faróis dos veículos e da iluminação artificial das vias.
Com a visibilidade limitada ao alcance dos faróis, são
necessários alguns cuidados para conduzir à noite
com segurança, EXCETO:
a) Em vias iluminadas, usar sempre luz baixa.
b) Em viagem, a velocidade segura para dirigir à
noite é inferior àquela praticada durante o dia.
c) Diminuir a distância de segurança dos demais
veículos.
d) Manter as luzes do veículo em perfeito
funcionamento.
e) Manter os faróis regulados e limpos.
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