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A IMPORTÂNCIA DOS SINAIS DE

TRÂNSITO

Na tua opinião, porque é que os sinais
de trânsito são importantes?

SINAIS

DE

TRÂNSITO



LEGENDA OS SINAIS

Faz uma pesquisa e procura os nomes corretos dos sinais.
Escreve a legenda de cada sinal.



BANDA DESENHADA

Constrói a tua banda desenhada, utilizando os sinais
indicados.
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Procura na sopa de letras tipos de sinais. 
As palavras estão nas seguintes direções:  

SOPA DE LETRAS



Sou um sinal de obrigação e dou  indicação de
via de trânsito reservada apenas à circulação

de veículos que transportem duas ou mais
pessoas incluíndo o condutor

Desenha o sinal correspondente à descrição. 

QUEM SOU EU?

Sou um sinal de informação e dou a
indicação de um local que apenas pode ser

utilizado em caso de emergência/perigo

Sou um sinal de perigo e dou a indicação de
que a via pode ser atravessada por linces-

ibéricos

1.

3.

5.

2.

4.

Sou um sinal de informação e dou a
indicação da existência de um alojamento

local
 

Sou um sinal de zona e dou a indicação de
entrada numa zona 30km/h



LEGENDA OS SINAIS

SOLUÇÕES

Faz uma pesquisa e procura os nomes corretos dos sinais.
Escreve a legenda de cada sinal.

Via obrigatória para

motociclos: indicação

da obrigação para os

motociclos de

circularem pela via

de trânsito a que se

refere o sinal.

Anfíbios:

indicação de que a

via pode ser

atravessada por

anfíbios.

Zona residencial ou de

coexistência:

indicação de entrada numa

zona de coexistência.

Zona de emissões reduzidas

(ZER): indicação de entrada

numa zona onde é proibido o

trânsito de veículos cujas

emissões são superiores a

um nível definido em

painel adicional.

Lomba redutora de

velocidade: indicação da

localização

de uma lomba redutora de

velocidade.

Indicações geográficas,

ecológicas e culturais:

românico



Procura na sopa de letras tipos de sinais. 
As palavras estão nas seguintes direções:  

SOPA DE LETRAS

SOLUÇÕES

 



Desenha o sinal correspondente à descrição. 

QUEM SOU EU?

SOLUÇÕES

Sou um sinal de informação e dou a
indicação de um local que apenas pode ser

utilizado em caso de emergência/perigo

Sou um sinal de zona e dou a indicação de
entrada numa zona 30km/h

Sou um sinal de obrigação e dou  indicação de
via de trânsito reservada apenas à circulação

de veículos que transportem duas ou mais
pessoas incluíndo o condutor

Sou um sinal de perigo e dou a indicação de
que a via pode ser atravessada por linces-

ibéricos

1.

3.

5.

2.

4.

Sou um sinal de informação e dou a
indicação da existência de um alojamento

local
 




