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QUIZ
PÚBLICO-ALVO: 1.º e 4.º
OBJETIVOS:
• Apreender e aprofundar os conceitos expostos
• Sistematizar a aprendizagem
• Compreender a importância da Segurança Rodoviária
MATERIAIS:
• Quiz de 10 perguntas com resposta de escolha múltipla
PROCEDIMENTO:
• Exposição, pelo professor, ou pesquisa, pelos alunos, de informação sobre Segurança
Rodoviária
• A turma é dividida em duas equipas
• Cada equipa escolhe a ordem de alunos para responder as perguntas – um concorrente de cada equipa de cada vez: a ideia é que todos possam participar
• O professor lê a pergunta e, depois, mostra o respetivo cartão aos dois concorrentes
• Responde o concorrente que colocar primeiro o braço no ar; tem 30 segundos para
responder; se não acertar passa a pergunta para o concorrente adversário
• Quando um concorrente acerta, a sua equipa conquista um ponto.
• Se nenhuma equipa acertar, o professor dá a resposta correta
• O jogo contém perguntas diretas, com 4 alternativas de resposta, sendo apenas uma a
correta
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Ficha do QUIZ para professores com respostas
1. Onde é que os peões devem caminhar?
a) na estrada

b) nos passeios

c) nas ciclovias

d) nenhuma destas opções

2. Onde devemos atravessar a estrada?
a) nas curvas

b) em qualquer lado

c) na passadeira

d) entre dois carros estacionados

3. Antes de atravessar, o que devemos fazer?
a) esperar para ser visto

b) começar a correr

c) parar em cima da passadeira

d) fechar os olhos

4. O que indica este sinal?
a) o início de uma autoestrada

b) proibido estacionar

c) os peões e as bicicletas têm de andar nesta pista

d) obrigatório ir ao “pé-coxinho”

5. Como devo transportar bolas e brinquedos na rua?
a) é indiferente

b) levar pela mão

c) aos chutos pela rua

d) dentro de uma mochila

6. Num semáforo para carros, o que significa a luz amarela?
a) acelerar o mais possível

b) mudar de faixa

c) atenção, pare!

d) continuar à mesma velocidade

7. Qual o significado da cor vermelha num semáforo para peões?
a) parar

b) correr

c) avançar

d) carregar no botão

8. Qual o equipamento recomendado para andar de bicicleta na rua?
a) óculos de sol

b) capacete, joelheira e cotoveleiras

c) uma camisola amarela

d) joelheiras e cotoveleiras

9. Quando andas num carro, onde te deves sentar?
a) ao volante

b) à frente, ao lado do condutor

c) numa cadeirinha no banco de trás

d) dentro da mala/bagageira

10. O uso do cinto de segurança é…
a) … indiferente

b) … obrigatório

c) … obrigatório apenas para o condutor

d) … irrelevante
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Cartões para os alunos
1. Onde é que os peões devem caminhar?

a) na estrada

b) nos passeios

c) nas ciclovias

d) nenhuma destas opções

2. Onde devemos atravessar a estrada?

a) nas curvas

b) em qualquer lado

c) na passadeira

d) entre dois carros
estacionados

3. Antes de atravessar, o que devemos fazer?
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a) esperar para ser visto

b) começar a correr

c) parar em cima da passadeira

d) fechar os olhos
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Cartões para os alunos
4. O que indica este sinal?

a) o início de uma autoestrada

b) proibido estacionar

c) os peões e as bicicletas têm
de andar nesta pista

d) obrigatório ir ao
“pé-coxinho”

5. Como devo transportar bolas e brinquedos na rua?

a) é indiferente

b) levar pela mão

c) aos chutos pela rua

d) dentro de uma mochila

6. Num semáforo para carros, o que significa a luz amarela?
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a) acelerar o mais possível

b) mudar de faixa

c) atenção, pare!

d) continuar à mesma
velocidade
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Cartões para os alunos
7. Qual o significado da cor vermelha
num semáforo para peões?
a) parar

b) correr

c) avançar

d) carregar no botão

8. Qual o equipamento recomendado
para andar de bicicleta na rua?
a) óculos de sol

b) capacete, joelheira e
cotoveleiras

c) uma camisola amarela

d) joelheiras e cotoveleiras

9. Quando andas num carro, onde te deves sentar?
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a) ao volante

b) à frente, ao lado do condutor

c) numa cadeirinha no banco
de trás

d) dentro da mala/bagageira
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Cartões para os alunos
10. O uso do cinto de segurança é…
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a) … indiferente

b) … obrigatório

c) … obrigatório apenas
para o condutor

d) … irrelevante
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