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O Código de Trânsito Brasileiro - CTB que conhecemos hoje surgiu em 1997 e é, basicamente, o conjunto de 
normas de trânsito do Brasil. Nele, encontramos todos os nossos deveres e direitos como cidadãos, desde a 
conduta adequada que devemos adotar no trânsito até os valores que serão cobrados por cada tipo de infração 
que, por ventura, viermos a cometer. 

No CTB, está descrito praticamente tudo o que se relaciona ao trânsito no Brasil. Lá, você pode se informar 
sobre placas e sinalizações, tanto nas vias quanto as que devem ser feitas pelos motoristas. Além disso, no Código 
de Trânsito, você pode checar o valor das multas e identificar se o que foi cobrado de você está ou não de acordo 
com as regras e normativas legais. 

O Código é importante para qualquer cidadão, já que também esclarece direitos e deveres de pedestres, 
ciclistas e outros tipos de condutores, como os chamados carroceiros, por exemplo. Muita gente não sabe, mas 
pedestres e ciclistas também cometem infrações no trânsito e, a partir deste ano, poderão até mesmo ser multados 
por esses deslizes. Algumas dessas infrações são atravessar a rua ou avenida fora da faixa de pedestres ou utilizar 
vias públicas para atividades que atrapalham o trânsito, como esportes ou desfiles. 
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6º ANO 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

5ª QUINZENA – 3º CICLO    
Habilidades Essenciais: (EF67LP15) Identificar a proibição imposta ou o direito garantido, bem como as circunstâncias de sua 
aplicação, em artigos relativos a normas, regimentos escolares, regimentos e estatutos da sociedade civil, ECA, Constituição, entre 
outros; (EF06LP11-A) Utilizar, ao produzir texto do campo das Práticas de Estudo e Pesquisa, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais: tempos verbais, concordância nominal e verbal; (EF06LP11-B) Utilizar, ao produzir texto do campo das Práticas de 
Estudo e Pesquisa, regras ortográficas, pontuação etc. 

NOME:  
UNIDADE ESCOLAR: 



O texto de lei circula no meio jurídico e traz as normas de conduta da vida social. Esse gênero caracteriza-se 
pelo uso da linguagem genérica e tem uma estrutura específica, sendo organizada em títulos, capítulos e sessões. 
O Código de Trânsito Brasileiro é composto por 341 artigos em 20 capítulos.  Esse gênero textual é um texto 
instrucional que tem a finalidade de instruir e orientar o leitor acerca de um determinado procedimento.  
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Atividades  

 
  Leia o texto abaixo para responder às próximas questões:  
 

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 
Institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

CAPÍTULO III 
DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA 

        Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem: 
        I - abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas 

ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas; 
        II - abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via 

objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo. 
        Art. 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a 

existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se 
da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. 

        Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e 
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. 

        Art. 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do 
território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. 
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1. O capítulo lido do texto pertencente ao Código Brasileiro de Trânsito e apresenta características 
 
a) (   ) narrativas. 
b) (   ) instrucionais. 

c) (   ) argumentativas. 
d) (   ) descritivas.   

 
2. Com que finalidade o texto acima foi escrito? 
 
3. O artigo 26 foi direcionado especificamente a um tipo de interlocutor. Quem? 
 
Leia novamente o artigo 27 do Código nacional de trânsito para responder às questões 4, 5 e 6. 
 

 Art. 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência 
e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência 
de combustível suficiente para chegar ao local de destino. 
 
4. As palavras sublinhadas pertencem a qual classe gramatical?  
 
 



5. A que modo verbal pertence as palavras sublinhadas no texto? 
 
a) (    )  Subjuntivo  
b) (    )  Imperativo 

c) (    )  Indicativo  
d) (    )  Gerúndio 

 
 
6.  Explique a regra de acentuação do verbo “deverá”. 
 
 
7. O substantivo “veículo” é acentuado porque é 
 
a) (    )  uma paroxítona terminada em o. 
b) (    )  uma oxítona terminada em o. 

c) (    )  uma proparoxítona.  
d) (    )  uma paroxítona que possui um hiato. 

 
 
8. A ideia principal transmitida pelo artigo 28 é a de que 
 
a) (    )  o condutor deverá  ter domínio de seu veículo em todos os momentos.  
b) (    )  o condutor deverá ter domínio de seu veículo só por alguns  momentos. 
c) (    )  o condutor  não precisa ter domínio seu veículo.  
d) (    )  o condutor não precisa dirigir com atenção. 
  
 
9. No artigo 65, a ideia principal em relação ao uso do cinto de segurança, expressa a  
 
a) (    ) obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para o condutor e todos os passageiros do veículo.  
b) (    )  proibição do uso do cinto de segurança para o condutor e todos os passageiros do veículo. 
c) (    )  obrigatoriedade do uso do cinto de segurança apenas para o condutor. 
d) (    )  obrigatoriedade do uso do cinto de segurança apenas para os passageiros. 
                                                                         
 
10. Em sua opinião, por que as placas e os sinais de trânsito foram criados? 
 
 
 


