
      Item a ser 

     verificado 
O que verificar O que fazer  

 
  Observações 

Pneus e Rodas. 

Pneus carecas, irregularidades  

no desgaste da borracha, estado  

geral ruim, rodas amassadas. 

Substituí-los e fazer 

check-up do  

sistema e manutenção. 
      

Estado do Estepe. Careca, irregular, sem calibragem. 
Fazer check-up e 

manutenção.       

Calibragem  

dos pneus. 

Mais de uma  

semana sem calibrar. 
Calibrar. 

      

Alinhamento de direção e  

balanceamentos 

 de rodas. 

Não é feito a mais de 5.000 Km,  

folga na direção, volante puxando  

para um dos lados e trepidando. 

Fazer check-up do 

sistema  

e manutenção. 
      

Correias e 

 tensores. 

Troca já passou da quilometragem  

indicada no manual, peças 

ressecadas,  

com desgaste e fazendo barulho. 

Trocar urgentemente. 

      

Freios, freio de  

acionamento/mão, 

embreagem  

e câmbio. 

Troca já passou da quilometragem  

indicada no manual, peças com  

desgaste, pedal duro, trepidação,  

dificuldade engatar marchas,  

na frenagem o carro puxa para  

algum lado. 

Fazer check-up do 

sistema  

e manutenção. 

      

Fluído de Freio. 
Abaixo do nível 

 ou vencido. 

Trocar e fazer a limpeza  

do sistema. 
      

Fluído da Direção 

 Hidráulica. 

Abaixo do nível 

 ou vencido. 
Trocar. 

      

Óleo de câmbio 

 e diferencial. 

Abaixo do nível 

 ou vencido. 
Trocar. 

      

Suspensão: amortecedores,  

homocinéticas, buchas,  

articulações, batentes,  

coifas, pivôs, terminais, 

bandejas, etc. 

Acima da quilometragem indicada  

no manual, com folgas, com ruídos  

e estalos. 

Fazer check-up de todo  

sistema e manutenção. 

      

Vazamentos. 

Vazamentos de água ou óleo na 

parte de baixo do veículo, 

mangueiras e tampas pingando. 

Fazer check-up do 

sistema e manutenção. 

      

Injeção eletrônica – Cabos  

de ignição, velas e sistema 

eletrônico. 

Falhas, gasto excessivo de  

combustível, luz no painel. 

Fazer check-up do 

sistema, limpeza de bicos 

injetores,  

filtro de combustível e 

manutenção.       

Água do radiador, sistema 

de arrefecimento e eletro 

ventilador. 

Abaixo do nível, com ruídos, sem 

acionamento. 

Fazer check-up do 

sistema, limpeza (sempre 

com uso de  

aditivo) e manutenção.       

Óleo e filtros. 
Abaixo do nível 

 ou vencido, sujo. 

Trocar ou completar 

 urgentemente. 
      

Sistema de 

 escapamento. 

Aspecto geral ruim, balanço 

exagerado quando em movimento, 

barulho alto. 

Fazer check-up do 

sistema 

 e manutenção.       



Bateria e alternador 

 (utilizar voltímetro). 

Água abaixo do nível ou bateria não 

segura carga. 
Trocar. 

      

Faróis, 

 lanternas e piscas. 

Sujos, rachados, lâmpadas 

queimadas, 

 luz de seta, luz de freio, luz de ré, 

luz de placa traseira, alinhamento 

dos faróis. 

Levar auto-elétrica, 

 fazer check-up e 

 manutenção do sistema. 

      

Luzes e instrumentos 

 do painel. 

Luzes apagadas, mau contato, 

 velocímetro não funcionando. 

Levar auto- elétrica, 

 fazer check-up e 

 manutenção do sistema.       

Fios e cabos Soltos e ressecados. 

Levar auto- elétrica, 

 fazer check-up e 

 manutenção do sistema.       

Buzina 
Não aciona ao 

 toque ou falha. 

Levar auto- elétrica, 

 fazer check-up e 

 manutenção do sistema.       

Água do lavador 

 de pára-brisa 

Abaixo do nível 

 ou lavador vazio. 

Completar e 

 usar detergente. 
      

Palheta do limpador do pára-

brisa. 
Ressecado, sujo. Trocar. 

      

Extintor 
Carga abaixo do 

 normal, vencido. 

Trocar (retire sempre o 

plástico que envolve o 

produto), evitando multa.       

Cinto de 

 segurança 

Soltos, desfiados, travando sem 

 necessidade ou destravando. 
Fazer manutenção. 

      

Placas de 

 identificação. 

Parafusos soltos, 

 lacre quebrado. 
Fazer manutenção. 

      

Vidros. Sujos ou engordurados. 
Limpar com produto 

adequado.       

Objetos soltos. Objetos sem importância. Retirar. 
      

Encosto de cabeça. Solto e sujo. Limpar e ajustar.       

Macaco, chave de roda e 

triângulo de segurança. 
Ausência. Colocar. 

      

Climatização 

 (ar quente e ar frio). 

Cheiro de mofo ao ligá-lo, pressão 

do gás refrigerante do ar-

condicionado fraco. 

Fazer check-up e 

manutenção 

 do sistema.       

Porta-luvas. 

Ausência do Manual do veículo, 

apólice do seguro (se tiver) e 

histórico de manutenções. 

Providenciar e 

 colocar. 
      

Documentos do motorista e 

 do veículo. 

Portar RG, CNH, IPVA, CRLV 

(documento do veículo). Cartão da 

seguradora (se tiver), mapa ou guia 

rodoviário. 

Providenciar e portar. 

      

Combustível. O tanque não está cheio. Encher.       

Algum item pode não estar nessa tabela, por isso é importante levar seu veículo periodicamente                                          

á uma Oficina de confiança pra que se faça toda verificação necessária. 

 Seguindo essas dicas tenha uma ótima viagem...   

*Os itens deste Check-List estão embasados na Norma ABNT NBR 14624. 
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