
 
Nível: Iniciação 

Segurança na rua 

 

Na rua devemos respeitar algumas regras sobre como atravessar a estrada. É muito importante 

conhecermos os sinais de trânsito. 

1. Escreve a letra que corresponde ao significado de cada palavra.  
 

 

1. Peão _____  

2. Passageiro _____ 

3. Trânsito _____  

4. Sinais de trânsito _____  

5. Passadeira _____ 

6. Ciclovia_____  

a. Pessoa que anda no carro ou no autocarro 

b. Pessoa que anda a pé na rua 

c. Sinais que indicam como andar com segurança na rua 

d. Local com riscas brancas desenhadas no chão para os peões 
atravessarem a estrada 

e. Deslocação de pessoas, carros, motas e autocarros na rua 

f. Pista para os ciclistas andarem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Observa a imagem e completa a legenda escolhendo a palavra certa. 

 

passadeira  * passeio * peão * semáforo para os peões * automóvel * semáforo para os veículos 

autocarro * estrada 

 

1-___________________  

2-___________________ 

3-___________________ 

4-___________________ 

5-___________________ 

6-___________________ 

7-___________________ 

8-___________________ 

 

3- Escreve CERTO ou ERRADO à frente de cada frase. 

 

a) A Joana atravessa a estrada na passadeira. _______________ 

b) O Paulo atravessa a estrada a correr. _______________ 

c) O Rui e o Manuel andam de bicicleta no passeio. _______________ 

d) As bicicletas andam na ciclovia. _______________ 

e) Nos carros, as crianças vão sempre no banco de trás. _______________ 

f) Os peões andam no meio da estrada. _______________ 

g) A mota anda no meio do passeio. _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Soluções: 1. 1-b, 2-a, 3-e, 4-c, 5-d, 6- f; 2. 1-peão, 2-passeio, 3-semáforo para os veículos, 4-semáforo para os peões, 5- passadeira, 6-estrada, 7- 
automóvel, 8- autocarro; 3. a) certo, b) errado, c) errado, d) certo, e) certo, f) errado, g) errado. 



 
 

 

 

Segurança 
1. Escolhe a palavra correta de acordo com cada situação. 

Na rua há sinais de trânsito que _________________ (1) (serve/servem/serves) para nos dar 

informações. Devemos respeitar essas indicações para andarmos na ___________________ (2) 

(ruas/rua/campo) em segurança. 

Os ___________________(3) (sinal/sinais) de perigo têm a forma de 

um_________________ (4) (quadrado/triângulo/círculo) e têm cor 

____________________(5) (vermelha/azul/preta). 

Este sinal diz aos condutores de que há crianças por perto. 

 

Os sinais de informação têm a forma de um ___________________ (6) 

(quadrado/triângulo/círculo) e têm cor _____________________(7) 

(vermelha/azul/preta). 

Este sinal quer dizer que existe um hospital perto. 

 

Os sinais de proibição têm cor_______________________ (8) 

(vermelha/azul/preta) e a forma de um________________________ (9) 

(quadrado/triângulo/círculo). 

Este sinal quer dizer que é proibido andar de bicicleta. 

 

Os sinais de obrigação têm a forma de um ____________________ (10) 

(quadrado/triângulo/círculo) e são de cor_______________________ (11) 

(vermelha/azul/preta). 

Este sinal quer dizer que é obrigatório virar à direita. 

 

2.Descobre qual é o sinal de trânsito. 

a) Sou vermelho e tenho a forma de um triângulo. 

Aviso que se aproxima uma curva à esquerda que é 

perigosa. ______ 

b) Sou quadrado e tenho a cor azul. Informo que 

junto de mim há uma passadeira. ____ 

c) Sou redondo e tenho a cor vermelha. Aviso que é 

proibido andarem carros neste sítio. ____ 

d) Sou azul e tenho a forma do círculo. Eu obrigo 

todos os carros a virarem à esquerda. ____ 

Nome ____________________________   Data  ____________ 



 
3. Lê o texto. 

Para atravessar 

não há nada que enganar: 

o boneco verde 

é quem manda avançar! 

 

Branca, preta 

branca, preta 

é a passadeira. 

Ando entre as riscas 

e sem brincadeiras, 

chego ao outro lado da rua. 

 

4. Lê o texto e escolhe as palavras corretas. 

Um dia, o João viu o seu _______________(1) (amigos/amigo) 

Marco do outro lado da ________________(2) (estradas/estrada). 

— Olá, Marco! 

— Olá, João! Atravessa a __________________(3) (estradas/ 

estrada) e vem brincar comigo no _____________________(4) 

(parque/parques)! 

— Está bem, Marco. Vou atravessar na 

_____________________(5) (passadeiras/passadeira).  

— Sim, olha bem para os dois ______________(6) (lados/lado) da 

_______________ (7) (estradas/estrada) antes de atravessares. 

— disse o Marco.  

O João olha para o __________________ (8) (lados/lado) 

esquerdo e depois para o _______________(9) (lados/lado) 

direito, e como não vinha nenhum ___________________ (10) 

(carros/carro), ele atravessou em cima da 

__________________(11) (passadeiras/ passadeira) e foi ter com 

o seu ____________________(12) (amigos/amigo) Marco. 

— É preciso ter muito cuidado a atravessar a 

_________________(13) (estradas/estrada)! — disse o João. 

— Tens razão! Se não tivermos cuidado podemos ser 

_____________ (14) (atropelados/atropelado)! — disse o Marco. 

 
 

Soluções:1. (1) servem, (2) rua, (3) sinais, (4) triângulo, (5) vermelha, (6) quadrado, (7) azul, (8) vermelha, (9) círculo, (10) círculo, 

(11) azul; 2. a) C, b) B, c) A, d) D; 4. (1) amigo, (2) estrada, (3), estrada, (4) parque, (5) passadeira, (6) lados, (7) estrada, (8) lado, 

(9) lado, (10) carro, (11) passadeira, (12) amigo, (13) estrada, (14) atropelados. 


