Passatempos sobre Segurança Rodoviária

Ficha 6

Aprende e diverte-te com os passatempos que o programa Segurança Para Todos criou a
pensar em ti.
Não esqueças: quer andes a pé, de carro, de bicicleta ou outro meio de transporte, há
regras que deves conhecer e respeitar para a tua segurança e para a segurança de todos
os que partilham contigo a via pública.
Boas viagens, com muita segurança para todos!

1. Letras baralhadas
Será que consegues descobrir as seguintes palavras?
As letras foram baralhadas. Para ajudar, damos-te
uma pista para cada uma das palavras.

a) ASPEDSARIA

P __ __ __ __ D __ __ __ A

pista: Local onde os peões devem efetuar o
atravessamento da faixa de rodagem

b) AETACAPE

C __ P __ __ __ __ E

pista: Equipamento de proteção destinado a proteger
a cabeça em caso de acidente

c) ASOERISPAG

__ A __ S __ __ E __ __O

pista: Utente da estrada que se desloca na via pública viajando em transporte público ou particular

d) INISAZOÇÃLA __ I N __ __ __ Z __ __ Ã __
pista: Conjunto de sinais de trânsito que regulam o trânsito rodoviário (sinais luminosos, verticais, no
pavimento, etc.)

e) DUTONORC

C __ __ D __ __ O __

pista: Utente da estrada que se desloca conduzindo um veículo

f) SESIOAP

__ __ S __ E __ __

pista: Zona, pavimentada ou não, que ladeia a faixa de rodagem e que serve para os peões caminharem

g) TOISÂNRT

T __ Â __ __ __ __ O

pista: Movimento das pessoas, animais e veículos que utilizam uma via de comunicação

2. Descobre as diferenças
As imagens A e B parecem iguais, mas não são! Consegues encontrar as cinco diferenças?

imagem A

imagem B

2. Jogo de Palavras
Forma palavras com as sílabas do quadro abaixo. Começa com uma sílaba da coluna A, junta outra
da coluna B e C e termina com a coluna D. No final, para cada uma das palavras, escreve uma frase.
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Soluções:
3. segurança, automóvel, bicicleta, passadeira, autocarro
1. a) passadeira b) capacete c) passageiro d) sinalização e) condutor f) passeio g) trânsito

