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A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do
início da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO

1

A liberdade de imprensa é elemento fundamental para o aprofundamento democrático. Sem ela os desmandos políticos

2

imperam livremente, assim como o conhecimento das ações dos homens públicos fica limitado. Ocupar um cargo público, seja

3

ele efetivo, contratado, comissionado ou eletivo é assumir – a priori – uma responsabilidade com a coisa pública, que é da conta

4

de todos, inclusive da minha e da sua.

5
6
7
8
9

A liberdade de imprensa passa pela autonomia desta em relação ao Estado. Na esfera municipal a situação é ainda mais
problemática.
Jornais locais dotados de poucos recursos acabam virando refém das administrações públicas uma vez que muitos dos
contratos são firmados pelo gestor municipal, os quais são quase sempre a principal fonte de financiamento.
[...]

10

De acordo com a Declaração de Chapultepec, o exercício da liberdade de expressão e de imprensa “não é uma concessão

11

das autoridades, é um direito inalienável do povo” e que “toda pessoa tem o direito de buscar e receber informação, expressar

12

opiniões e divulgá-las livremente. Ninguém pode restringir ou negar esses direitos”. Determina o documento que “as autoridades

13

devem estar legalmente obrigadas a pôr à disposição dos cidadãos, de forma oportuna e equitativa, a informação gerada pelo

14

setor público”.

15

Outro problema que ameaça a democracia é a falta de um controle social sobre os recursos públicos municipais

16

destinados à mídia local. Tais recursos não podem ficar nas mãos do gestor público, precisa ficar sob responsabilidade de um

17

conselho deliberativo e fiscalizador, caso contrário continuará ocorrendo o que temos presenciado há anos: poder público

18

fechando contratos apenas com jornais que teçam elogios ao gestor municipal. Ainda segundo a Declaração de Chapultepec, “os

19

meios de comunicação e os jornalistas não devem ser objeto de discriminações ou favores em função do que escrevam ou digam”,

20

assim tanto não fechar contrato por motivos de posições políticas diferentes ou fechar acordos devido compartilhar a mesma

21

posição política é um ato de desagravo e fere a democracia. É urgente a criação de um Conselho de Cultura que delibere sobre o

22

destino dos recursos voltados aos contratos com a mídia local (jornais, rádio e TV). A resistência de criação de um conselho só

23

evidencia os interesses de manipulação existente.

24

É comum a tentativa de restringir a circulação de jornais que veiculam notícias que venham em desencontro aos

25

interesses do gestor público, seja por meio do recolhimento criminoso dos exemplares ou por tentativa de intimidação, via

26

processo judicial.

27

[…]

28

Se a imprensa veicula notícias mentirosas, certamente cairá no descrédito, assim como ganha cada vez mais crédito ao

29

noticiar a realidade dos fatos, sobretudo referente a situações cujo acesso da população é limitado, como por exemplo, denúncias

30

existentes no Ministério Público, casos de corrupção, de nepotismos e má gestão dos recursos públicos, etc. Claro que cabe aos

31

meios de comunicação abrir espaços às pessoas públicas para esclarecimentos devidos e defesa sempre que julgarem necessário.

32

Pena que pelas bandas tupiniquins essa prática não seja corriqueira, preferindo o caminho da censura.

CARGO: MOTORISTA CAT. “D”

Página 2 / 9

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA
33

É importante compreender que a pessoa pública está sujeita à exposição; a ter que prestar esclarecimentos, sofrer críticas

34

e elogios. O termo “pessoa pública” já é autoexplicativo e exposição pública é parte inseparável da posição social que se ocupa.

35

O que não é permitido é invadir suas vidas pessoais, essas resguardadas por Lei Federal, assim como as “pessoas não públicas”

36

não podem ser expostas sem seu consentimento prévio, sobretudo como forma de represália ou na tentativa de silenciá-la em um

37

país cujas leis dão-lhes o direito de se expressar sobre as questões de interesse coletivo.
“Nenhum meio de comunicação ou jornalista deve ser sancionado por difundir a verdade, criticar ou fazer denúncias

38
39

contra o poder público.” (Declaração de Chapultepec, 1996, X).
Por Cristiano Bodart, FONTE: https://www.cafecomsociologia.com/liberdade-de-imprensa-e-democracia-uma/

01) De acordo com o texto, é correto afirmar que
(A) A regulação da imprensa pelo Estado existe para
assegurar-lhe o direito ao livre exercício do poder.
(B) A imprensa é o espaço social vivo dentro do qual a
liberdade de expressão e o direito à informação
respiram e são exercidos a salvo dos constrangimentos
vindos do poder.
(C) O regime da liberdade de imprensa prevê que ela não
pode ser responsabilizada pelo que decide publicar em
razão do direito à liberdade de expressão.
(D) A regulação da imprensa é sempre útil, mesmo
quando não assegure a todos o direito à informação e
à liberdade de expressão.
02) Com base no texto, é correto afirmar
(A) É justificável a intromissão na vida privada de alguém
mesmo quando não há uma relevância pública na
notícia que expõe o indivíduo, uma vez que a imprensa
goza de liberdade plena.
(B) Quando ocorrer o conflito de pretensão entre o direito
à privacidade e o direito à liberdade de informação não
há necessidade de se analisar a qualidade da notícia a
ser divulgada, uma vez que prevalece o direito à
liberdade de informação do público.
(C) Para que a imprensa possa cumprir o seu papel na
sociedade é imprescindível que ela seja livre de
interdições e censuras, mas ela não pode ser ilimitada
e ausente de responsabilidade.
(D) O Estado democrático defende o conteúdo essencial da
manifestação da liberdade, que é assegurado sob o
aspecto positivo, ou seja, proteção da exteriorização da
opinião, mas não sob o aspecto negativo, uma vez que
há a proibição de censura em qualquer caso.
03) Exerce a mesma função sintática de “cujas” (L.37) o
termo
(A)
(B)
(C)
(D)

“políticos” (L.1).
“os quais” (L.8).
“contrato” (L.20).
“interesses” (L.23).
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04) Há predicado verbal na oração da alternativa
(A) “A liberdade de imprensa é elemento fundamental”
(L.1).
(B) “o exercício da liberdade de expressão e de imprensa
“não é uma concessão das autoridades” (L.10/11).
(C) “Outro problema [...] é a falta de um controle social”
(L.15).
(D) “muitos dos contratos são firmados pelo gestor
municipal” (L.7/8).
05) Exerce a mesma função sintática de “de imprensa”
(L.1) o termo
(A)
(B)
(C)
(D)

“das ações” (L.2).
“ao Estado” (L.5).
“do povo” (L.11).
“de um Conselho de Cultura” (L.21) .

06) Sobre os elementos linguísticos do texto, é correto
afirmar
(A)
(B)
(C)
(D)

“segundo” (L.18) expressa ideia de ordem numérica.
“quase” (L.8) expressa ideia de aproximação.
“apenas” (L.18) indica inclusão.
“mentirosas” (L.28) tem valor predicativo.

07) Tem o mesmo valor morfológico que o “que”, em
“que “as autoridades devem estar legalmente
obrigadas a pôr à disposição dos cidadãos,” (L.12/13),
o “que” da alternativa
(A)
(B)
(C)
(D)

“que ameaça a democracia” (L.15).
“que temos presenciado há anos” (L.17).
“que teçam elogios ao gestor municipal.” (L.18).
“que a pessoa pública está sujeita à exposição” (L.33).
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08) No texto, é correto afirmar

13)

(A) O termo “como” (L.2) expressa ideia de comparação.
(B) O vocábulo “livremente” (L.12) exerce função
predicativa.
(C) A expressão “Nenhum” (L. 38) não admite a flexão de
plural “nenhuns”.
(D) As palavras “para” (L.31) e “pelo” (L.8) exprimem a
mesma ideia.

Claro que cabe aos meios de comunicação abrir espaços às
pessoas públicas para esclarecimentos devidos e defesa
sempre que julgarem necessário.” (L.30/31).

09) No texto, expressa a mesma ideia que o termo
“segundo” (L.18) a expressão
(A)
(B)
(C)
(D)

“Assim como” (L.2).
“inclusive” (L.4).
“De acordo com” (L.10).
“cada vez mais” (L.28).

10) Expressa uma opinião pessoal do autor a frase:
(A) “A liberdade de imprensa passa pela autonomia desta
em relação ao Estado.” (L.5).
(B) “Jornais locais dotados de poucos recursos acabam
virando refém das administrações públicas” (L.7).
(C) “Outro problema que ameaça a democracia é a falta de
um controle social” (L.15).
(D) “Pena que pelas bandas tupiniquins essa prática não
seja corriqueira” (L.32).
11) A expressão “uma vez que” (L.7) expressa ideia de
(A)
(B)
(C)
(D)

É correto afirmar que
(A) “aos meios de comunicação” funciona como objeto
direto preposicionado.
(B) “e” tem valor adversativo.
(C) A expressão “Claro que” tem valor expletivo, podendo
ser retirada da frase sem que ocorra prejuízo de
natureza gramatical.
(D) “sempre” tem valor adjetivo.
14) A raiz primária de formação da palavra “liberdade”
(L.10) é um
(A)
(B)
(C)
(D)

Verbo
Substantivo
Advérbio
Adjetivo

15) A forma substantiva decorrente da forma verbal
“compreender” (L.33) está grafada corretamente na
alternativa
(A)
(B)
(C)
(D)

Compreenção.
Compreensão.
Compreenssão.
Compreensção.

Explicação.
Causa.
Conclusão.
Concessão.

12) Classifica-se como pronome o termo
(A)
(B)
(C)
(D)

“o”, em “o que temos presenciado há anos” (L.17).
“um”, em “um ato de desagravo” (L.21).
“Se” (L.28).
”a”, em “contratos com a mídia” (L.22).

CARGO: MOTORISTA CAT. “D”
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MATEMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

16) Para uma apresentação de teatro em uma escola, uma professora de teatro separa os alunos em vinte e dois

grupos. Cada grupo é composto por 11 alunos, é correto afirmar que participaram da apresentação de teatro ao
todo:
(A)
(B)
(C)
(D)

2 alunos.
235 alunos.
242 alunos.
285 alunos.

17) O quíntuplo do resultado da expressão numérica abaixo é:

(1,8 +

(A)
(B)
(C)
(D)

16
) × 0,2
5
5
2

0
1
2
n.d.a

18) Possuo menos de 500 livros, se eu os separar em pilhas de 8 em 8, de 12 em 12 ou de 20 em 20, sobram sempre

5 livros. Sobre a quantidade de livros que possuo é correto afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

É uma quantidade maior que 470 e menor que 475.
É uma quantidade maior que 474 e menor que 480.
É uma quantidade maior que 479 e menor que 485.
É uma quantidade maior que 484 e menor que 490.

19) Na sequência lógica abaixo, é correto afirmar que o sexto elemento está representado na alternativa:

2, 5, 16, 65 …
(A)
(B)
(C)
(D)

326
1.957
325
1.956

20) Um grupo composto por seis alunos digita um trabalho em 24 dias. Qual é o número de dias necessários para

que 8 alunos, com o dobro da agilidade dos primeiros, digite o mesmo trabalho:
(A)
(B)
(C)
(D)

18
9
32
16

CARGO: MOTORISTA CAT. “D”
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Bordo da pista é a
(A) 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.
(B) distância entre o plano vertical passando pelos centros
das rodas traseiras extremas e o ponto mais recuado do
veículo, considerando-se todos os elementos
rigidamente fixados ao mesmo.
(C) 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.
(D) margem da pista, podendo ser demarcada por linhas
longitudinais de bordo que delineiam a parte da via
destinada à circulação de veículos.
22) O sistema elétrico de um veículo automotor tem a
função de:
(A) gerar/armazenar/distribuir energia para todas as
funções do carro.
(B) transmitir a força do motor até as rodas.
(C) transmitir os comandos do condutor ao veículo.
(D) reduzir o calor produzido em excesso pelo motor
através de água ou ar.
23) Os veículos destinados a socorro de incêndio e
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e
operação de trânsito e as ambulâncias, além de
prioridade de trânsito, gozam de livre circulação,
estacionamento e parada, quando em serviço de
urgência e devidamente identificados por dispositivos
regulamentares de alarme sonoro e iluminação
vermelha intermitente, observadas as seguintes
disposições, EXCETO:
(A) a prioridade de passagem na via e no cruzamento
deverá se dar com velocidade reduzida e com os
devidos cuidados de segurança, obedecidas as normas
do Código de Trânsito Brasileiro.

CARGO: MOTORISTA CAT. “D”

QUESTÕES DE 21 A 40
(B) os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão
aguardar no passeio, só atravessando a via quando o
veículo já tiver passado pelo local.
(C) quando os dispositivos estiverem acionados,
indicando a proximidade dos veículos, todos os
condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa
da direita, indo para a esquerda da via e parando, se
necessário.
(D) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação
vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da
efetiva prestação de serviço de urgência.
24) Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem
o propósito de ultrapassá-lo, deverá:
I.

se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocarse para a faixa da direita, sem acelerar a marcha.
II. indicar com antecedência a manobra pretendida,
acionando a luz indicadora de direção do veículo ou
por meio de gesto convencional de braço.
III. se estiver circulando pela faixa da esquerda, manter-se
naquela na qual está circulando, acelerando a marcha.
É correto o que se afirma em:
(A) I
(B) III
(C) I e II
(D) I, II e III
25) É INCORRETO afirmar sobre as normas gerais de
circulação e conduta no trânsito.
(A) Nas vias providas de acostamento, a conversão à
esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos
locais apropriados e, onde estes existirem, o condutor
deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar
a pista com segurança.
(B) Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos
estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no
sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de
rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio),
admitidas as exceções devidamente sinalizadas.
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(C) O condutor que queira executar uma manobra deverá
certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os
demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão
cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção
e sua velocidade.
(D) Nas vias internas pertencentes a condomínios
constituídos por unidades autônomas, a sinalização de
regulamentação da via será implantada e mantida às
expensas do condomínio, após aprovação dos projetos
pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.
26) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, onde
não existir sinalização regulamentadora, a velocidade
máxima nas vias urbanas locais será de
(A)
(B)
(C)
(D)

quarenta quilômetros por hora.
setenta quilômetros por hora.
trinta quilômetros por hora.
cinquenta quilômetros por hora.

27) A ciclovia é considerada a
(A) indicação luminosa de permissão ou impedimento de
locomoção na faixa apropriada.
(B) pista própria destinada à circulação de ciclos, separada
fisicamente do tráfego comum.
(C) imobilização do veículo para atender circunstância
momentânea do trânsito.
(D) interseção de duas vias em nível.
28) Assinale a única alternativa que apresenta uma via de
trânsito rural.
(A) via arterial
(B) via coletora.

30) A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das
competências estabelecidas no Código de Trânsito
Brasileiro e dentro de sua circunscrição, deverá adotar
as seguintes medidas administrativas, SALVO:
(A) recolhimento de animais que se encontrem soltos nas
vias e na faixa de domínio das vias de circulação,
restituindo-os aos seus proprietários, após o
pagamento de multas e encargos devidos.
(B) recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual.
(C) retenção do veículo.
(D) frequência obrigatória em curso de reciclagem.
31) Segundo o art. 298 do Código de Trânsito Brasileiro,
são circunstâncias que sempre agravam as penalidades
dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo
cometido a infração:
I.

utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou
adulteradas.
II. utilizando veículo em que tenham sido adulterados
equipamentos ou características que afetem a sua
segurança ou o seu funcionamento de acordo com os
limites de velocidade prescritos nas especificações do
fabricante.
III. sobre
faixa
de
trânsito
temporária
ou
permanentemente destinada a pedestres.
IV. com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com
grande risco de grave dano patrimonial a terceiros.
A quantidade de itens corretos é:
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

(C) estradas
(D) via de trânsito rápido.

32) Segundo disposição expressa do Anexo I do Código
de Trânsito Brasileiro, operação de trânsito é

29) Parar o veículo no passeio ou sobre faixa destinada a
pedestres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e
divisores de pista de rolamento e marcas de
canalização, é uma infração de trânsito:

(A) o movimento de passagem à frente de outro veículo
que se desloca no mesmo sentido, em menor
velocidade, mas em faixas distintas da via.
(B) o monitoramento técnico baseado nos conceitos de
Engenharia de Tráfego, das condições de fluidez, de
estacionamento e parada na via, de forma a reduzir as
interferências tais como veículos quebrados,
acidentados,
estacionados
irregularmente
atrapalhando o trânsito, prestando socorros imediatos
e informações aos pedestres e condutores.

(A)
(B)
(C)
(D)

média
leve
grave
gravíssima
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(C) parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último
caso, separada por pintura ou elemento físico
separador, livre de interferências, destinada à
circulação
exclusiva
de
pedestres
e,
excepcionalmente, de ciclistas.
(D) a obra de construção civil destinada a ligar margens
opostas de uma superfície líquida qualquer.
33) Segundo disposição do art. 143 do Código de Trânsito
Brasileiro, os candidatos poderão habilitar-se nas
categorias de A a E. Na Categoria D, encontram-se
(A) condutores de veículo motorizado, cujo peso bruto
total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e
cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do
motorista.
(B) condutores de veículo motorizado utilizado no
transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito
lugares, excluído o do motorista.
(C) condutores de combinação de veículos em que a
unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D
e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque,
trailer ou articulada tenha 6.000 kg (seis mil
quilogramas) ou mais de peso bruto total, ou cuja
lotação exceda a 8 (oito) lugares.
(D) condutores de veículo motorizado de duas ou três
rodas, com ou sem carro lateral.
34) Os principais componentes do sistema de freios são:
1. sistema hidráulico.
2. fluido.
3. discos.
4. pastilhas ou lonas.
A soma dos itens corretos é:
(A) 6
(B) 10
(C) 9
(D) 7
35) O(a) __________ é um dos mais importantes
componentes de segurança do veículo, um dos
responsáveis pela dirigibilidade. Folgas nesse sistema
fazem o veículo “puxar’ para um dos lados, podendo
levar o condutor a perder o seu controle. Ao frear, estes
defeitos são aumentados. Você deve verificar
periodicamente o funcionamento correto desse sistema
e fazer as revisões preventivas nos prazos previstos no
manual do fabricante, com pessoal especializado.
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A alternativa que responde de forma correta a lacuna acima
é:
(A) pistão.
(B) embreagem.
(C) direção.
(D) suspensão.
36) Veículo conjugado é considerado
(A) a combinação de veículos, sendo o primeiro um
veículo automotor e os demais reboques ou
equipamentos de trabalho agrícola, construção,
terraplenagem ou pavimentação.
(B) aquele que, mesmo tendo sido fabricado há mais de
trinta anos, conserva suas características originais de
fabricação e possui valor histórico próprio.
(C) veículo automotor destinado ao transporte simultâneo
de carga e passageiro.
(D) aquele caracterizado por interseções em nível não
semaforizadas, destinado apenas ao acesso local ou a
áreas restritas.
37) É INCORRETO afirmar sobre a direção defensiva.
(A) Direção defensiva é a forma de dirigir, que permite a
você reconhecer antecipadamente as situações de
perigo e prever o que pode acontecer com você, com
seus acompanhantes, com o seu veículo e com os
outros usuários da via.
(B) Dirigir sempre com atenção, para poder prever o que
fazer com antecedência e tomar as decisões certas para
evitar acidentes, não está em consonância com os
princípios da direção defensiva.
(C) A direção defensiva tem como objetivo fazer com que
as pessoas dirijam com maior atenção para poder
prever o que fazer com antecedência e tomar
as decisões certas para evitar acidentes.
(D) Direção defensiva, ou direção segura, é a melhor
maneira de dirigir e de se comportar no trânsito,
porque ajuda a preservar a vida, a saúde e o meio
ambiente.
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38) São ações que devem ser tomadas pelos condutores
com o objetivo de tornar o trânsito mais seguro:
Não colocar objetos obstruindo a visão dos
retrovisores.
II. Fazer manutenção periódica do seu veículo.
III. Transportar animais e objetos soltos no interior do
veículo.
IV. Não dirigir sob o efeito de álcool ou outras substâncias
psicoativas.

40) Os pneus têm três funções importantes: impulsionar,
frear e manter a dirigibilidade do veículo. Ao dirigir,
deve-se conferir sempre:

I.

É correto o que se afirma em:
(A) I, II e IV
(B) I, II, III e IV
(C) II, III e IV
(D) I, II e III
39) A sujeira jogada na via pública ou nas margens das
rodovias estimula a proliferação de insetos e de
roedores, o que favorece a transmissão de doenças
contagiosas. Outros materiais jogados no meio
ambiente, como latas e garrafas plásticas levam muito
tempo para serem absorvidos pela natureza. Dessa
forma, o condutor de veículos automotores deve
adotar as seguintes medidas, EXCETO:

I.

Deformações na carcaça: veja se os pneus não têm
bolhas ou cortes. Estas deformações podem causar um
estouro ou uma rápida perda de pressão.
II. Desgaste: o pneu deverá ter sulcos de, no mínimo, 3,2
milímetros de profundidade.
III. Dimensões irregulares: use pneus de modelo ou
dimensões diferentes das recomendadas pelo
fabricante para não reduzir a estabilidade e desgastar
outros componentes da suspensão.
IV. Calibragem: siga as recomendações do fabricante do
veículo, observando a situação de carga (vazio e carga
máxima). Pneus murchos têm sua vida útil diminuída,
prejudicam a estabilidade, aumentam o consumo de
combustível e reduzem a aderência em piso com água
Marque a alternativa correta.
(A) I, II, III e IV estão corretos.
(B) Somente o item II é incorreto.
(C) I e IV estão corretos.
(D) Somente o item III é incorreto.

(A) Mantenha sempre sacos de lixo dentro do veículo. Não
jogue lixo na via, nos terrenos baldios ou na vegetação
à margem das rodovias.
(B) Ao observar situações que agridam a natureza, sujem
os espaços públicos ou que também possam causar
riscos para o trânsito, solicite ou colabore na sua
remoção ou limpeza.
(C) Faça a manutenção, conservação e limpeza do veículo
em local próprio. Derrame óleo ou descarte materiais
na via e nos espaços públicos.
(D) Em caso de acidente com transporte de produtos
perigosos (químicos, inflamáveis, tóxicos), procure
isolar a área e impedir que eles atinjam rios,
mananciais e a flora.
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