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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15
minutos iniciais.
2. A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das
quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a
alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente
todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
3. Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer
material entre os candidatos.
4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua,
dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que
possa indicar tentativa de fraude.
5. Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 9h e término às 12h.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

INSTRUÇÃO:
Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.
QUESTÃO 01

Péssimo mau gosto

1 Vossa Eminência disse em vosso Twitter que o especial
de Natal do Porta dos Fundos era de "péssimo mau gosto".
Poderia dizer que V. Emª cometeu um pleonasmo, pois na
palavra "péssimo" já está incluída a palavra "mau", mas vou
supor que V. Emª tenha "redundado" propositalmente, para fins
estilísticos. Entristece-me, pois gostaria que o nosso especial de
Natal tivesse agradado a todos (embora o homenageado em
questão não tenha agradado).
2 O que me consola é que não somos os primeiros a termos
o gosto julgado mau ou péssimo ou ambos pela vossa Igreja. Na
realidade, arrisco-me a dizer que estamos em boa (e vasta)
companhia. Entre os numerosos condenados, está um
astrônomo de nome tão redundante quanto a vossa expressão.
3 Como V. Emª deve saber, não foi a teoria heliocêntrica
que causou a condenação de Galileu Galilei. Copérnico já havia
dito que a Terra girava em torno do Sol e a Igreja não se
importou. O que provocou a ira papal foi o humor.
4 Para defender o heliocentrismo, Galileu criou um diálogo
fictício entre um personagem sábio, Salviati, e um personagem
imbecil, Simplício. O sábio acreditava que a Terra girava ao
redor do Sol e o imbecil achava o contrário. O livro foi um
sucesso retumbante. E a Igreja vestiu a carapuça do imbecil.
Galileu foi obrigado a negar tudo o que havia dito para escapar
da fogueira. Negou e ainda assim foi condenado à prisão
perpétua.
5 Giordano Bruno, contemporâneo de Galileu, acreditava
que o universo era infinito. Negou-se a se negar. Foi queimado
vivo.
6 Somente em 1983, quase quatro séculos depois, o
Vaticano absolveu Galileu, provando ter um sistema judiciário
ainda mais lento que o brasileiro. Apesar da retratação tardia, o
gosto episcopal continua controverso.
7 Acho um péssimo mau gosto, por exemplo, V. Emª ser
contrária ao sacerdócio de mulheres, ao uso de métodos
contraceptivos, ao aborto de fetos anencéfalos, ao aborto em
casos de estupro, ao amor entre pessoas do mesmo sexo, à
eutanásia e às pesquisas com célula-tronco.
8 Contudo, confesso que, apesar de nossas divergências,
não pude deixar de ficar feliz em saber que o Porta dos Fundos
está sendo assistido na arquidiocese. Peço que V. Emª,
futuramente, não pule aqueles anúncios que antecedem o vídeo,
para que nós ganhemos um cascalhinho. Obrigado pela atenção
e, como diria Jesus, desculpe qualquer coisa
Gregorio Duvivier é ator e escritor. Também é um dos criadores do
portal de humor Porta dos Fundos.
Extraído de:
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/gregorioduvivier/2014/01
/1396869-pessimo-mau-gosto.shtml

A forma escolhida pelo autor para responder as críticas do
arcebispo foi:
A)
B)
C)
D)

Uma epístola papal em que predomina a crítica.
Uma espécie de carta pessoal, porém muito formal.
Uma crítica veemente e grosseira.
Uma sucessão de argumentos ferinos contra a honra do
cardeal.
QUESTÃO 02

O autor começa a criticar a postura do arcebispo a partir de
(a):
A)
B)
C)
D)

Identificação de uma inadequação linguística.
Um equívoco cometido na encíclica papal.
Forma como a igreja se comporta.
Promessa de falsa indulgência aos pecadores.
QUESTÃO 03

Dando seguimento a sua argumentação crítica o autor cita
como primeiro episódio para ilustrar a postura de má
julgadora da igreja, um fato:
A)

Científico.

B)

Histórico e científico.

C)

Científico, mas não histórico.

D)

Nem histórico, nem científico.
QUESTÃO 04

De acordo com o autor, o que provocou verdadeiramente a
condenação do astrônomo foi:
A)

O humor utilizado pelo cientista para reafirmar as
ideias heliocêntricas.

B)

A falta de consistência científica na comprovação das
afirmações feitas pelo astrônomo.

C)

A defesa de que a Terra girava em torno do Sol.

D)

A retomada da teoria heliocêntrica de Copérnico.

Cargo: Motorista
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Caro Cardeal arcebispo,
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QUESTÃO 05

QUESTÃO 11

Apesar da crítica realizada pelo arcebispo o autor confessa com
certa ironia que ficou feliz por que:

Marque a alternativa onde a flexão do gênero está correto:

A)
B)

A)
B)
C)
D)

C)
D)

Seu trabalho é acompanhado pela arquidiocese.
A igreja provou ser incapaz de se modernizar e aceitar
novos valores.
Em meio a tanta atrocidade cometida a igreja se
arrependeu.
Como instituição a igreja está fadada a ser desacreditada
pelos crimes cometidos em nome de Deus.

Monge – monja.
Judeu – Judéia.
Servidor – servente.
Chorão – chorosa.
QUESTÃO 12

Leia as palavras abaixo:
QUESTÃO 06

A)
B)
C)
D)

e__pontâneo.
e__plêndido.
ob__essão.
ob__ecado.

I.
II.
III.
IV.

Podemos afirmar:
A)
B)

QUESTÃO 07

A opção cujo tempo verbal é o mesmo da oração “Na realidade,
arrisco-me a dizer” (parágrafo 2) é:
A)
B)
C)
D)

Giordano Bruno, contemporâneo de Galileu, acreditava que o
universo era infinito. (parágrafo 5)
Não foi a teoria heliocêntrica... (parágrafo 4)
E a Igreja vestiu a carapuça do imbecil. (parágrafo 4)
Contudo, confesso que, apesar de nossas divergências.
(parágrafo 8)
QUESTÃO 08

De acordo com a grafia correta das palavras, assinale a
alternativa onde TODAS as palavras estão escritas corretamente:
A)
B)
C)
D)

Digestão, injeção, nojento.
Jibóia, ferrugem, beringela.
lisonjeado, magestade, canjica.
vestígio, jipe, vajem.
QUESTÃO 09

Na oração “Acho um péssimo mau gosto, por exemplo, V. Emª ser
contrária ao sacerdócio de mulheres...” (parágrafo 7) as vírgulas
foram utilizadas para:
A)
B)
C)
D)

Para isolar o vocativo.
Para isolar o adjunto adverbial.
Para isolar uma expressão explicativa.
Para isolar o aposto.
QUESTÃO 10

Em “... ao aborto de fetos anencéfalos.” (parágrafo 7), o sentido
do prefixo na palavra em negrito só não terá como sentido
semelhante o prefixo da palavra:
A)
B)
C)
D)

Anônimo.
Anacrônico.
Ateu.
Amoral.

Urubu
Carretel
Pontapé
Saci

C)
D)

A palavra carretel é uma paroxítona.
Todas as palavras devem ser acentuadas com o acento
agudo.
Todas as palavras acima são oxítonas.
As palavras urubu e saci devem ser acentuadas.
QUESTÃO 13

“O livro foi um sucesso retumbante” (parágrafo 4). Sobre o
termo destacado na oração é correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)

Trata-se de um substantivo simples.
Pode ser trocado pelo adjetivo extraordinário,
conferindo o mesmo sentido à oração.
Possui 10 letras e 9 fonemas.
Trata-se de uma palavra proparoxítona.
QUESTÃO 14

No trecho “Para defender o heliocentrismo, Galileu criou um
diálogo fictício entre um personagem sábio...” (parágrafo 4) o
termo em destaque foi acentuado pelo mesmo motivo que:
A)
B)
C)
D)

Astrônomo.
Célula.
Simplício.
Séculos.
QUESTÃO 15

A opção em que todas as palavras da frase estão separadas
corretamente é:
A)
B)
C)
D)

Pa-ra def-en-der o he-li-o-cen-tris-mo...
fu-tu-ra-men-te, não pu-le aqu-e-les an-ún-ci-o-s...
A-cho um pés-si-mo mau gos-to...
o gos-to epis-co-pal con-ti-nua com-tro-ver-so...
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Todas as palavras abaixo devem ser grafadas com a letra ‘s’,
exceto:
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 16

QUESTÕES DE 16 A 20
CÁLCULOS

São números pares, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

123
106
782
988
QUESTÃO 17

Qual o resultado da seguinte expressão numérica:
8 x 45 + (6)³ - 25 x 80 – 64
A)
B)
C)
D)

1322
- 1488
- 1489
1323
QUESTÃO 18

38% de 94 é igual a:
A)
B)
C)
D)

36,21
35,72
36,24
35,94
QUESTÃO 19

O lado de um quadrado equivale a 4 m. O perímetro desse
quadrado é igual a:
16m
4m
8m
32m

Instituto Machado de Assis

A)
B)
C)
D)

QUESTÃO 20

Considere todas as proposições a seguir verdadeiras.
- Toda melancia é saborosa.
- Algum maracujá é vermelho.
A respeito das proposições acima, assinale a alternativa correta.
A)

Pelo menos uma melancia não é saborosa.

B)

Existe pelo menos um maracujá que é vermelho.

C)

Todo maracujá é vermelho.

D)

Existe alguma melancia que não é saborosa.

Cargo: Motorista
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

QUESTÃO 21

QUESTÃO 23

Sobre as normas gerais de circulação e conduta, assinale a opção
ERRADA.

Acerca da sinalização de trânsito, assinale a alternativa
FALSA.

A)

A)

Nas interseções e suas proximidades, o condutor poderá
efetuar ultrapassagem.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu
veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis

B)

à segurança do trânsito.
C)

O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um
veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando

C)

embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir
a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o
veículo com vistas à segurança dos pedestres.
D)

D)

Os usuários das vias terrestres devem 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.
QUESTÃO 22

A respeito do disposto no Código de Trânsito Brasileiro acerca
do Registro de Veículos, assinale a opção ERRADA.
A)

QUESTÃO 24

Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a
via pública, ou os demais veículos é uma infração de trânsito:
A)
B)
C)
D)

No caso de transferência de domicílio ou residência no
QUESTÃO 25

mesmo Município, o proprietário comunicará o novo
endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo

B)

licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento

O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação
obedecerá às seguintes normas, SALVO:

Anual.

A)

Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro
de Veículo - CRV de acordo com os modelos e

B)

especificações estabelecidos pelo CONTRAN, contendo as
características e condições de vulnerabilidade à falsificação
e à adulteração.
C)

Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou

C)

semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no
Município de domicílio ou residência de seu proprietário,
na forma da lei.
D)

Média.
Gravíssima.
Leve.
Grave.

O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão
humana, dos ciclomotores e dos veículos de tração animal
obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação
municipal do domicílio ou residência de seus proprietários.

D)

Os veículos precedidos de batedores terão prioridade
de passagem, respeitadas as demais normas de
circulação.
O condutor deverá guardar distância de segurança
lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem
como em relação ao bordo da pista, considerando-se,
no momento, a velocidade e as condições do local, da
circulação, do veículo e as condições climáticas.
Os veículos prestadores de serviços de utilidade
pública, quando em atendimento na via, gozam de
livre parada e estacionamento no local da prestação
de serviço, desde que devidamente sinalizados,
devendo estar identificados na forma estabelecida
pelo CONTRAN.
Quando uma pista de rolamento comportar várias
faixas de circulação no mesmo sentido, são as da
esquerda destinadas ao deslocamento dos veículos
mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa
especial a eles destinada, e as da direita, destinadas à
ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de
maior velocidade.

Cargo: Motorista
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B)

Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas,
estacionamentos ou garagens de uso coletivo deverão
ter suas entradas e saídas devidamente identificadas,
na forma regulamentada pelo CONTRAN.
A sinalização será colocada em posição e condições que
a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e
a noite, em distância compatível com a segurança do
trânsito, conforme normas e especificações do
CIRETRAN.
Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar
luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário
que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da
sinalização e comprometer a segurança do trânsito.
Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito
com circunscrição sobre a via à travessia de pedestres
deverão ser sinalizados com faixas pintadas ou
demarcadas no leito da via.
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QUESTÃO 26

I. 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.
II. Recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual.
III. Realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de
substância entorpecente ou que determine dependência física
ou psíquica.
IV. Remoção do veículo.
A quantidade de assertivas corretas é:
A)
B)
C)
D)

1
2
3
4
QUESTÃO 27

Marque a alternativa FALSA sobre o motor de um veículo.
A)

B)

C)
D)

Quando giramos a chave de ignição, ela aciona o motor de
arranque, que faz o motor ligar. Ele também pode pegar no
tranco. Só faça isso em emergências. O tranco pode quebrar
o dente de uma engrenagem do câmbio, além de haver o
risco de enxarcar o catalisador.
Seus principais componentes são: cárter (reservatório de
óleo), bloco (que abriga o virabrequim e os pistões),
cabeçote (parte superior e sede da câmara de combustão),
válvulas, eixo do comando de válvulas e seus outros
assistentes, como velas e bicos injetores.
Responsável por transformar energia em movimento, é o
motor que gera os cavalos (cv = cavalo-vapor) e o torque (a
força de tração).
É o equipamento que transforma a energia elétrica da
bateria em energia mecânica, transmitida ao motor para o
início do seu funcionamento.
QUESTÃO 28

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:
I. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá
se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados
de segurança, obedecidas as demais normas do Código de
Trânsito Brasileiro.
II. Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar
no passeio, só atravessando a via quando o veículo já tiver
passado pelo local.
III. Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a
proximidade dos veículos, todos os condutores deverão
deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a
direita da via e parando, se necessário.
IV. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação
amarela intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva
prestação de serviço de urgência.
A quantidade de assertivas corretas é:
A)
B)
C)
D)

QUESTÃO 30

Todas as alternativas a seguir apresentam informações
correta sobre o licenciamento de veículos, de acordo com o
Código de Trânsito Brasileiro, SENÃO:
A)

B)

São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos
crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:
I. Sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente
destinada a pedestres.
II. Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou
adulteradas.
III. 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.
IV. Com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de
categoria diferente da do veículo.
É correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

II e IV
I e II
I, II, III e IV
III

1
2
3
4

C)

D)

O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao
veículo licenciado, desvinculado do Certificado de
Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo
CONTRAN.
Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque
ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser
licenciado anualmente pelo órgão executivo de
trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde
estiver registrado o veículo.
No caso de transferência de propriedade, o
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão
executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo
de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de
transferência de propriedade, devidamente assinado
e datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas
reincidências até a data da comunicação.
Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento
e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN
durante o trajeto entre a fábrica e o Município de
destino.

Cargo: Motorista
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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, dentre outras:

QUESTÃO 29
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 34

São espécies de sinais de trânsito, dentre outros:

Todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:

I. Verticais.
II. Luminosos.
III. Gestos do agente de trânsito e do condutor.
IV. Dispositivos de sinalização auxiliar.
É verdadeiro o que se afirma em:

I. Indicar com antecedência a manobra pretendida,
acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio
de gesto convencional de braço.
II. Retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito
de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo
ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os
cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o
trânsito dos veículos que ultrapassou.
III. Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de
tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança.
É correto o que se afirma em:

II
I, II, III e IV
I e III
III e IV
QUESTÃO 32

O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve
satisfazer os seguintes requisitos:

A)
B)
C)
D)

QUESTÃO 35

1. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou
ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos
meses.
2. Ser aprovado em curso especializado, nos termos da
regulamentação do CONTRAN.
3. Ter idade superior a dezoito anos.
4. Ser habilitado na categoria E.
A soma dos itens corretos é:
A)
B)
C)
D)

6
3
7
10

QUESTÃO 33

Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro
de Veículo quando:
I. O proprietário mudar o Município de domicílio ou
residência.
II. Houver mudança de categoria.
III. For alterada qualquer característica do veículo.
IV. For transferida a propriedade.
A quantidade de itens ERRADOS é:
A)
B)
C)
D)

Assinale a alternativa ERRADA sobre a bomba combustível
de um veículo.
A)

I. De direção veicular, realizado na via pública, em veículo da
categoria para a qual estiver habilitando-se.

B)

II. De aptidão física e mental.

C)

III. De noções de primeiros socorros, conforme regulamentação
do CONTRAN.
IV. Escrito, sobre legislação de trânsito.
A ordem correta de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro
é:
I, II, III e IV

B)

II, IV, III e I

C)

IV, II, I e III

D)

II, IV, I e III

3
0
4
2
QUESTÃO 36

O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames
realizados pelo órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem:

A)

I, II e III
III
I e II
I

D)

Existem dois tipos de bomba. A elétrica compõe um
sistema mais moderno e é instalada dentro do
próprio tanque de combustível. A mecânica,
acionada por meio de um excêntrico instalado no
eixo chamado comando, é menos utilizada
atualmente.
É o equipamento que leva o combustível até o motor
pela linha de alimentação.
Presente em todos os motores refrigerados a água, é
o equipamento que faz o líquido se movimentar pelo
motor para resfriá-lo. Este componente serve para
ativar sua circulação forçada no circuito de
arrefecimento do motor. Retira o fluido quente do
bloco e o leva para o radiador, que tem a função de
resfriá-lo. É acionada por um motor elétrico ou pela
correia que, ligada ao virabrequim, faz funcionar o
alternador.
A movimentação de uma membrana elástica
chamada diafragma dentro da bomba produz a
sucção que impulsiona o combustível para o
carburador, se for o caso, ou para o sistema de
injeção.

Cargo: Motorista
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A)
B)
C)
D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVEIRA - PI

QUESTÃO 37

Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação
vencida há mais de trinta dias é uma infração de trânsito:
A)
B)
C)
D)

Gravíssima.
Leve.
Grave.
Média.
QUESTÃO 38

O(a) ______________ é a peça que compõe o sistema elétrico. Gera
uma corrente de alta tensão a partir da menor corrente de
energia contínua da bateria para o distribuidor (quando ele
existe), que se encarrega de fornecer a faísca necessária para
iniciar a combustão da mistura ar/combustível no interior do
motor.
Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna
acima.
A)
B)
C)
D)

Diferencial.
Bobina.
Carburador.
Amortecedor.
QUESTÃO 39

A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência:
1. As indicações do semáforo sobre os demais sinais.
2. As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito.
3. As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação
e outros sinais.
A ordem de preferência descrita no Código de Trânsito
Brasileiro é:
A)
B)
C)
D)

2, 3 e 1
3, 1 e 2
1, 2 e 3
3, 2 e 1
QUESTÃO 40

A)

B)

C)
D)

veículo

obedecerá

às

seguintes

Instituto Machado de Assis

O uso de luzes em
determinações,SALVO:

A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por
curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros
motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção
de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar
a existência de risco à segurança para os veículos que
circulam no sentido contrário.
O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando
luz baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis
providos de iluminação pública.
Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta,
mesmo quando cruzar com outro veículo ou ao segui-lo.
O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição
do veículo quando sob chuva forte, neblina ou cerração.

Cargo: Motorista

