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PORTUGUÊS – ESPECIAL DIA DO TRÂNSITO 

 

O que é o Dia do Trânsito? 
 

Celebra-se o Dia Nacional do Trânsito no dia 25 de setembro, mesma data 

em que se promulgou, por meio da lei nº 9.503, o Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB) no ano de 1997. Essa lei surgiu para aumentar o rigor nas 

fiscalizações das vias de tráfego do Brasil e para substituir a lei antiga, datada de 

1966. O objetivo primordial era diminuir o número de acidentes no país. 

O Dia do Trânsito representa uma importante data, utilizada para a 

conscientização pública, no sentido de promover um maior humanismo nas estradas 

e ruas por onde se deslocam automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus, ciclistas 

e pedestres. A semana do dia 25 de setembro, por esse motivo, é demarcada como 

a Semana Nacional do Trânsito. 

1. O que celebra no de 25 de setembro? 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

2. Por que essa lei surgiu? 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

3. O que o Dia do Trânsito representa?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 



  

 

4. Devemos ter condutas corretas no trânsito, mas cada um deve fazer a sua 
parte. 
Observe a tabela abaixo e marque P para pedestre, C para cliclista e M para 
motorista. 

 

  

OBRIGAÇÕES NO TRÂNSITO C P M 

Andar sempre nas calçadas.    

Respeitar a fila do ônibus.    

Esperar abrir o sinal para o pedestre.    

Respeitar a sinalização.    

Descer da bicicleta ao atravessar rodovias.     

Descer sempre no ponto do ônibus.    

Sinalizar sempre, informando as manobras    

Não colocar  as mãos ou a cabeça para fora da janela.    

Antes de atravessar, olhar sempre para a esquerda e 
para a direita. 

   

Usar roupas vistosas e coloridas.    

Jamais viajar pendurado    

Transportar menores no banco traseiro.    

Subir ou descer do ônibus somente quando este estiver 
parado. 

   

Andar longe do meio fio e contrário dos veículos.    

 


