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Objetivo	

	 Conscientizar	 os	 motoristas	 que	 atuam	 nas	

Operadoras	de	Tecnologia	de	Transporte	

Credenciadas	-	OTTCs,	sobre	a	 importância	de	uma	direção	

segura,	 respeitadas	 a	 legislação	 de	 trânsito,	 para	 a	 sua	

segurança,	 do	 seu	 cliente	 e	 dos	 demais	 integrantes	 do	

trânsito.	

Conforme	Anexo	IV	da	Resolução	CMUV-SP	n.	16,	de	07	de	julho	de	2017.	



PROF. ADEMIR SANTOS 4 

Estatísticas	de	Morte	em	Acidentes	de	Trânsito	

Fonte:	DATASUS/2015	(extraída	do	site:	http://www.vias-seguras.com)	

37.203	MORTOS	
EM	ACIDENTE	DE	
TÂNSITO	NO	BRASIL	
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Morte	em	Acidentes	de	Trânsito	

Fonte:	DATASUS/2015	(extraída	do	site:	http://www.vias-seguras.com)	

37.203	MORTOS	
EM	ACIDENTE	DE	
TÂNSITO	NO	BRASIL	

QUAL	O	NÚMERO	ACEITÁVEL	DE	
MORTES	EM	ACIDENTES	DE	TRÂNSITO?	

E	acreditem,	existe	um	número	aceitável!	
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Morte	em	Acidentes	de	Trânsito	

	Uma	reflexão	sobre	o	número	aceitável	de	mortes	em	
acidentes	de	trânsito.	



PROF. ADEMIR SANTOS 7 

Morte	em	Acidentes	de	Trânsito	

Fonte:	DATASUS/2015	(extraída	do	site:	http://www.vias-seguras.com)	

37.203	MORTOS	
EM	ACIDENTE	DE	
TÂNSITO	NO	BRASIL	

QUAL	O	NÚMERO	ACEITÁVEL	DE	
MORTES	EM	ACIDENTES	DE	TRÂNSITO?	

E	acreditem,	existe	um	número	aceitável!	

ZERO	mortes	é	o	aceitável!!!	
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Definição	e	Conceito	de	Direção	Defensiva	

	 Dirigir	 defensivamente	 é	 dirigir	 de	 modo	 a	 evitar	

acidentes,	 apesar	 das	 ações	 incorretas	 dos	 outros	

condutores	e	pedestres	e	das	condições	adversas.	

Manual	de	Condutores	de	Táxi,	edição	2016,	Gráfica	São	José.	
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Definição	e	Conceito	de	Direção	Preventiva	

	 É	 a	 forma	de	dirigir,	 que	permite	a	 você	 reconhecer	

antecipadamente	 as	 situações	 de	 perigo	 e	 prever	 o	 que	

pode	acontecer	com	você,	com	seus	acompanhantes,	com	o	

seu	veículo	e	com	os	outros	usuários	da	via.	

DENATRAN:	Direção	Defensiva	-	Trânsito	Seguro	é	um	Direito	de	Todos,	maio/2005.	
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	 Um	 motorista	 atento	 e	 experiente,	 ao	 prever	 uma	
situação	de	risco	implementa	um	conjunto	de	ações	para	se	
afastar	 dela,	 ou,	 se	 possível,	 para	 impedir	 que	 ela	 se	
concretize.	 Portanto,	 primeiro	 vem	 a	 “pré-visão”,	 o	
“feeling”,	 e	 depois	 o	 plano	 de	 ação,	 que	 não	 será	
obrigatoriamente	 uma	 defesa,	 tendo	 assim	 uma	 Direção	
Preventiva.	

DEFENSIVA	
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Direção	Defensiva	x	Direção	Preventiva	

Dirija	Legal	-Pratique	a	Direção	Preventiva,	Marcos	Oriqui,	2001.	

PREVENTIVA	
Está	associado	a	atitudes	

proativas,	implementando	um	
conjunto	de	ações	para	se	
afastar	da	situação	de	risco.	

Está	associado	a	
atitudes	reativas	a	
situações	de	risco	

iminente.	
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Legislação	de	Trânsito	x	Direção	Preventiva	

	 Eu	 respeitando	 o	 Código	 de	 Trânsito	 Brasileiro,	
consequentemente	tenho	uma	direção	segura?	

“Art.	1º	§5º	Os	órgãos	e	entidades	de	

trânsito	 pertencentes	 ao	 Sistema	

Nacional	de	Trânsito	darão	prioridade	

em	suas	ações	à	defesa	da	vida,	nela	

incluída	 a	 preservação	 da	 saúde	 e	 do	

meio-ambiente.”	

	
Código	de	Trânsito	Brasileiro	-	CTB,	
instituído	pela	Lei	9.503,	de	23	de	setembro	de	1997.	
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Elementos	Básicos	da	Direção	Preventiva	

CONHECIMENTO	

HABILIDADE	

ATENÇÃO	PREVISÃO	

DECISÃO	
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Informação	x	Conhecimento	
	Informação	e	conhecimento	são	a	mesma	coisa?	

	
	
	
	
	
	
	

	 Para	 se	 ter	 conhecimento,	 é	 necessário	 por	 em	
prática	toda	a	informação	recebida.	

Ato	de	informar-se.	
Parecer	técnico.	

	
DADOS	

Ser	perito.	
Ter	competência.	

	
PRÁTICA	

INFORMAÇÃO	 CONHECIMENTO	
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Informações	necessárias	
	É	necessário	obter	informações	sobre:	

	
	
	
	
	
	

	Sendo	possível	encontra-las	em	diversos	lugares:	

LEGISLAÇÕES	 VEÍCULO	 CLIENTE	

REVISTAS/LIVROS	 INTERNET	 CURSOS	
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	Com	a	Direção	Preventiva	não	é	diferente.	

PRATICANDO	
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Transformando	Informação	em	Conhecimento	

A	primeira	vez	que	
você	dirigiu,	aposto	
que	você	olhava	para	
a	alavanca	do	câmbio	
ao	trocar	de	marcha	

sem	errar.	

Depois	de	alguns	dias	
ou	meses	de	prática,	
já	não	olhava	mais,	e	
depois	de	anos	troca	
a	marcha	do	veículo	
inconscientemente.	

PRATICANDO	

No	começo	você	irá	
pensar	para	ter	ações	
preventivas	ao	dirigir.		

Depois	de	práticar,	
você	será	preventivo	
inconscientemente.	
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Como	adquirir	habilidade?	

COM	
EVOLUÇÃO	

SEM	
EVOLUÇÃO	
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A	evolução	da	tecnologia	automotiva	
	 Os	 veículos	 automotivos	 sofreram	 diversas	

modificações	 evolutivas,	 consequentemente	 deveríamos	
evoluir	nossa	maneira	de	conduzir	estes	veículos.	
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A	evolução	da	tecnologia	automotiva	

Volkswagen	Passat,	modelo	1972	e	2017.		
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A	evolução	da	tecnologia	automotiva	

GM	Camaro,	modelo	1977	e	2017.		
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A	evolução	da	tecnologia	automotiva	

Honda	Civic,	modelo	1980	e	2017.		
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As	tecnologias	veiculares	evoluíram...	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

...	e	você	também	evoluiu?	
Fort	T	1908	e	Mustang	GT	2016.		
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Atenção	ao	dirigir	um	veículo...	
“Art.	 28	O	 condutor	 deverá,	 a	 todo	 momento,	 ter	

domínio	 de	 seu	 veículo,	 dirigindo-o	 com	
atenção,	 e	 cuidados	 indispensáveis	 à	
segurança	do	trânsito.”	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	
Arnaldo	Rizzardo:	Comentários	ao	Código	de	Trânsito	Brasileiro,	9ª	edição.	

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

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

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

INFRAÇÃO	 PENALIDADE	 MEDIDA	ADMINISTRATIVA	

Leve	(3	pontos	CNH)	 Multa	(R$	88,38)	 -	

“Art.	169	Dirigir	sem	atenção	ou	sem	os	cuidados	indispensáveis	à	segurança:”	

	 “Já	 foi	 dito	 que	 o	 condutor	 é	 responsável	 pelo	 seu	
veículo	e	por	tudo	o	que	possa	resultar	de	sua	conduta	ao	
dirigir.	 Assim,	 deve	 o	 condutor	 dirigir	 atentamente,	
conscientizando-se	de	todas	as	precauções	possíveis	a	fim	
de	evitar	acidente	e	não	obstruir	o	trânsito.”	
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O	que	tira	mais	atenção	no	trânsito?	

Fonte:	Sociedade	Brasileira	de	Ortopedia	e	Traumatologia	
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Consequências	de	dirigir	falando	ao	celular	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	

INFRAÇÃO	 PENALIDADE	 MEDIDA	ADMINISTRATIVA	

Gravíssima	(7	pontos	CNH)	 Multa	(R$	293,47)	 -	

“Art.	252,	p.u.		A	hipótese	prevista	no	inciso	V	caracterizar-se-á	como	infração	
gravíssima	no	caso	de	o	condutor	estar	segurando	ou	manuseando	
telefone	celular:”	
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Consequências	de	dirigir	falando	ao	celular	
	Já	é	comprovado	que	dirigir	falando	ao	celular	é	

um	dos	principais	motivos	de	acidentes	de	trânsito,	
muitas	vezes	fatais.	

	

Reportagem	de	capa	da	Veja	SP	de	11	de	outubro	de	2017.	
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Consequências	de	dirigir	falando	ao	celular	
	Veja	como	o	uso	do	celular	ao	conduzir	o	veículo	pode	

interferir	na	atenção	do	condutor.	

Reportagem	do	Fantástico	exibido	em	13	de	abril	de	2014.	
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Use	o	aplicativo	com	sabedoria	
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Situações	que	tiram	a	atenção	no	trânsito	
	 Existem	 várias	 situações	 que	 tiram	 a	 atenção	 do	

condutor	na	condução	do	veículo:	
Ø  Dirigir	falando	ao	celular;	
Ø  Um	acidente	na	via;	
Ø  Uma	propaganda;	
Ø  Mudar	a	estação	do	rádio	enquanto	dirige;	
Ø  Pegar	algum	objeto	no	assoalho	do	carro;	
Ø  Falar	com	o	passageiro	olhando	para	ele;	
Ø  Entre	outras	situações.	
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Prevendo	as	situações	de	risco	
	O	condutor	deve	sempre	estar	prevendo	e	preparado	

para	 se	 antecipar	 a	 realizar	 algo	 em	 situação	 de	 risco	 que	
poderá	ocorrer.	

	O	condutor	deve	sempre	estar	prevendo	e	preparado	
para	 se	 antecipar	 a	 realizar	 algo	 em	 situação	de	 risco	que	
poderá	ocorrer.	

Portanto,	é	preciso	prever	os	riscos,	mesmo	antes	deles	
acontecerem,	evitando	assim	acidentes.		



PROF. ADEMIR SANTOS 30 

Tomando	a	decisão	certa	no	tempo	hábil	
	O	motorista	na	condução	do	seu	veículo,	tendo:	

Ø O	conhecimento	da	 legislação	de	trânsito	e	das	
ações	preventivas	da	direção	segura;	

Ø A	 habilidade	 de	 controlar	 seu	 veículo	 na	 via,	
respeitando	 a	 dinâmica	 dele	 nas	 mudanças	 de	
direção,	aceleração	e	frenagem;	

Ø Mantendo	 a	 atenção	 constante	 em	 tudo	 que	
ocorre	dentro	do	veículo	e	a	sua	volta;	e	

Ø Sempre	tendo	a	previsão	das	situações	de	risco.	
	Consegue	tomar	uma	decisão	mais	assertiva	evitando	

o	envolvimento	em	um	acidente.	
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Comportamento	Seguro	

	 Perceber	 antecipadamente	 as	 situações	 de	 risco	 no	
trânsito,	 prevendo	 sempre	 a	 pior	 ação	 dos	 outros	
integrantes	 do	 trânsito	 e	 agir	 prontamente	 para	 conseguir	
evitar	ou	controlar	estas	situações	de	risco.	
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Exemplo	de	Comportamento	Seguro	
	 Motorista	 da	 faixa	 do	 meio	 diminui	 a	 velocidade,	 pela	

falta	de	visibilidade	ocasionada	pelo	ônibus	ao	se	aproximar	da	
faixa	 de	 pedestre,	 para	 evitar	 o	 risco	 de	 atropelar	 algum	
pedestre	que	esteja	atravessando	no	sinal	vermelho	para	ele.	

PONTO	ÔNIBUS	
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“Art.	 31.	 O	 condutor	 que	 tenha	 o	 propósito	 de	 ultrapassar	

um	 veículo	 de	 transporte	 coletivo	 que	 esteja	 parado,	

efetuando	 embarque	 ou	 desembarque	 de	 passageiros,	

deverá	 reduzir	 a	 velocidade,	 dirigindo	 com	 atenção	

redobrada	 ou	 parar	 o	 veículo	 com	 vistas	 à	 segurança	 dos	

pedestres.”	

33 

Regras	nos	cruzamentos	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	

“Art.	 31.	O	 condutor	que	 tenha	o	propósito	de	ultrapassar	

um	 veículo	 de	 transporte	 coletivo	 que	 esteja	 parado,	

efetuando	 embarque	 ou	 desembarque	 de	 passageiros,	

deverá	 reduzir	 a	 velocidade,	 dirigindo	 com	 atenção	

redobrada	ou	parar	o	 veículo	 com	vistas	à	 segurança	dos	

pedestres.”	
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Comportamento	Seguro	
	Veja	outros	exemplos	de	comportamento	seguro.	

	Comportamento	seguro	é	a	melhor	solução.	
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Condições	Adversas	
	 São	 todos	 aqueles	 fatores	 que	 podem	 prejudicar	 o	

seu	 real	 desempenho	 no	 ato	 de	 dirigir	 tornando	 maior	 a	
possibilidade	de	um	acidente	de	trânsito,		sendo	elas:	

•  Veículo;	
•  Passageiro;	
•  Carga		

•  Trânsito;	
•  Via;	
•  Luz;	
•  Tempo;	
• Motorista.	
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Condição	Adversa	Veículo	
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Check-List	
	A	prevenção	para	 as	 adversidades	 que	 o	 condutor	 irá	

encontrar	no	seu	dia	de	trabalho,	 inicia-se	antes	mesmo	dele	
retirar	o	veículo	da	garagem,	com	o	famoso	check-list.	

“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.”	

	
	CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	
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Equipamentos	de	Uso	Obrigatório		
“Art.	1º	Para	circular	em	vias	públicas,	os	veículos	deverão	
estar	 dotados	 dos	 equipamentos	 obrigatórios	 relacionados	
abaixo,	 a	 serem	 constatados	 pela	 fiscalização	 e	 em	
condições	de	funcionamento:	
I	-	nos	veículos	automotores:	
1)	pára-choques,	dianteiro	e	traseiro;	
3)	espelhos	retrovisores,	interno	e	externo;	
4)	limpador	de	pára-brisa;	
5)	lavador	de	pára-brisa;	

Resolução	CONTRAN	n.	14,	de	06	de	fevereiro	de	1998	
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Equipamentos	de	Uso	Obrigatório		
“Art.	1º	Para	circular	em	vias	públicas,	os	veículos	deverão	
estar	 dotados	 dos	 equipamentos	 obrigatórios	 relacionados	
abaixo,	 a	 serem	 constatados	 pela	 fiscalização	 e	 em	
condições	de	funcionamento:	
I	-	nos	veículos	automotores:	
6)	 pala	 interna	 de	 proteção	 contra	 o	 sol	 (pára-sol)	 para	 o	

condutor;	
7)	faróis	principais	dianteiros	de	cor	branca	ou	amarela;	
8)	 luzes	 de	 posição	 dianteiras	 (faroletes)	 de	 cor	 branca	 ou	

amarela;	
9)	lanternas	de	posição	traseiras	de	cor	vermelha;	
Resolução	CONTRAN	n.	14,	de	06	de	fevereiro	de	1998	
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Equipamentos	de	Uso	Obrigatório		
“Art.	1º	Para	circular	em	vias	públicas,	os	veículos	deverão	
estar	 dotados	 dos	 equipamentos	 obrigatórios	 relacionados	
abaixo,	 a	 serem	 constatados	 pela	 fiscalização	 e	 em	
condições	de	funcionamento:	
I	-	nos	veículos	automotores:	
10)	lanternas	de	freio	de	cor	vermelha;	
11)	 lanternas	 indicadoras	 de	 direção:	 dianteiras	 de	 cor	

âmbar	e	traseiras	de	cor	âmbar	ou	vermelha;	
12)	lanterna	de	marcha	à	ré,	de	cor	branca;	
13)	 retrorefletores	 (catadióptrico)	 traseiros,	 de	 cor	
vermelha;	
14)	lanterna	de	iluminação	da	placa	traseira,	de	cor	branca;	Resolução	CONTRAN	n.	14,	de	06	de	fevereiro	de	1998	
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Equipamentos	de	Uso	Obrigatório		
“Art.	1º	Para	circular	em	vias	públicas,	os	veículos	deverão	
estar	 dotados	 dos	 equipamentos	 obrigatórios	 relacionados	
abaixo,	 a	 serem	 constatados	 pela	 fiscalização	 e	 em	
condições	de	funcionamento:	
I	-	nos	veículos	automotores:	
15)	velocímetro,	
16)	buzina;	
17)	 freios	 de	 estacionamento	 e	 de	 serviço,	 com	 comandos	

independentes;	
18)	pneus	que	ofereçam	condições	mínimas	de	segurança;	

Resolução	CONTRAN	n.	14,	de	06	de	fevereiro	de	1998	
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Equipamentos	de	Uso	Obrigatório		
“Art.	1º	Para	circular	em	vias	públicas,	os	veículos	deverão	
estar	 dotados	 dos	 equipamentos	 obrigatórios	 relacionados	
abaixo,	 a	 serem	 constatados	 pela	 fiscalização	 e	 em	
condições	de	funcionamento:	
I	-	nos	veículos	automotores:	
19)	 dispositivo	 de	 sinalização	 luminosa	 ou	 refletora	 de	

emergência,	independente	do	sistema	de	iluminação	do	
veículo;	

20)	extintor	de	incêndio;	
22)	cinto	de	segurança	para	todos	os	ocupantes	do	veículo;	

Resolução	CONTRAN	n.	14,	de	06	de	fevereiro	de	1998	
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Equipamentos	de	Uso	Obrigatório		
“Art.	1º	Para	circular	em	vias	públicas,	os	veículos	deverão	
estar	 dotados	 dos	 equipamentos	 obrigatórios	 relacionados	
abaixo,	 a	 serem	 constatados	 pela	 fiscalização	 e	 em	
condições	de	funcionamento:	
I	-	nos	veículos	automotores:	
23)	 dispositivo	 destinado	 ao	 controle	 de	 ruído	 do	 motor,	

naqueles	dotados	de	motor	a	combustão;	
24)	roda	sobressalente,	compreendendo	o	aro	e	o	pneu,	com	

ou	sem	câmara	de	ar,	conforme	o	caso;	
25)	macaco,	compatível	com	o	peso	e	carga	do	veículo;	
26)	chave	de	roda;	
Resolução	CONTRAN	n.	14,	de	06	de	fevereiro	de	1998	
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Equipamentos	de	Uso	Obrigatório		
“Art.	1º	Para	circular	em	vias	públicas,	os	veículos	deverão	
estar	 dotados	 dos	 equipamentos	 obrigatórios	 relacionados	
abaixo,	 a	 serem	 constatados	 pela	 fiscalização	 e	 em	
condições	de	funcionamento:	
I	-	nos	veículos	automotores:	
27)	chave	de	fenda	ou	outra	ferramenta	apropriada	para	a	

remoção	de	calotas;	

Resolução	CONTRAN	n.	14,	de	06	de	fevereiro	de	1998	
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Equipamentos	de	Uso	Obrigatório	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	

INFRAÇÃO	 PENALIDADE	 MEDIDA	ADMINISTRATIVA	

Grave	(5	pontos	CNH)	 Multa	(R$	195,23)	 Retenção	do	veículo	para	regularização.	

“Art.	230	Conduzir	o	veículo:	
IX	-	sem	equipamento	obrigatório	ou	estando	este	ineficiente	ou	inoperante;	
X	-	com	equipamento	obrigatório	em	desacordo	com	o	estabelecido	pelo	

CONTRAN;	
XII	-	com	equipamento	ou	acessório	proibido;	
XIII	-	com	o	equipamento	do	sistema	de	iluminação	e	de	sinalização	alterados;	
XVIII	-	em	mau	estado	de	conservação,	comprometendo	a	segurança,	ou	

reprovado	na	avaliação	de	inspeção	de	segurança	e	de	emissão	de	
poluentes	e	ruído,	prevista	no	art.	104;	

XIX	-	sem	acionar	o	limpador	de	pára-brisa	sob	chuva:”	
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Check-list		

	 O	 que	 é	 melhor,	 fazer	 o	 check-list	 todo	 arrumado,	

com	a	roupa	que	irá	trabalhar	ou	de	bijama?	

ou	

	 É	 melhor	 fazer	 o	 check-list	
antes	 de	 se	 arrumar	 para	 o	
trabalho,	 pois	 caso	 tenha	 que	
fazer	algum	conserto	rápido,	como	
trocar	 o	 pneu,	 você	 não	 suja	 a	
roupa	 e	 consegue	 se	 limpar	 e	
arrumar	para	o	trabalho.	
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Cuidados	com	os	passageiros	(clientes)	

	Na	maioria	das	vezes	os	passageiros	são	seus	clientes,	

quando	 você	 esta	 trabalhando.	 Já	 no	 dia	 de	 folga,	 os	

passageiros	são	as	pessoas	que	você	mais	ama	(filhos,	mãe,	

esposa/marido,	 entre	 outros),	 merecendo	 todo	 cuidado	

necessário.	

	 Para	 segurança	 desses	 passageiros,	 eles	 devem	

utilizar	o	cinto	de	segurança	a	todo	momento.	
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Conceito	de	Cinto	de	Segurança	

É	 um	 dispositivo	 instalado	 nos	 veículos	

automotores,	de	uso	obrigatório	pelo	condutor	

e	 passageiros	 como	meio	 de	 defesa	que	 serve	

para	proteger	a	vida	dos	ocupantes	e	diminuir	

as	consequências	dos	acidentes,	evitando	que	o	

corpo	se	choque	contra	o	volante,	painel	e	

para-brisa,	ou	que	seja	projetado	para	fora.	

Fonte	Literária:	Dicionário	Trânsito	e	Meios	de	Transporte	-	Manoel	Messias	Barbosa.	
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Obrigatoriedade	do	cinto	de	segurança	

“Art.	 65	 É	 obrigatório	 o	 uso	 do	 cinto	 de	 segurança	 para	

condutor	 e	 passageiros	 em	 todas	 as	 vias	 do	 território	

nacional.”	

Código	de	Trânsito	Brasileiro	-	CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	
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Infração	por	não	usar	o	cinto	

		

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	

INFRAÇÃO	 PENALIDADE	 MEDIDA	ADMINISTRATIVA	

Grave	
(5	pontos	CNH)	

Multa	(R$	195,23)	 Retenção	do	veículo	até	
colocação	do	cinto	pelo	infrator.	

“Art.	167	Deixar	o	condutor	ou	passageiro	de	usar	o	cinto	de	segurança,	conforme	
previsto	no	art.	65:”	
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Consequências	em	não	usar	o	cinto	de	segurança	

Fonte:	http://g1.globo.com/carros/noticia/2015/06/cinto-de-seguranca-ainda-e-pouco-usado-no-banco-traseiro.html	
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Consequências	em	não	usar	o	cinto	de	segurança	

Fonte:	Concessionária	Auto	Raposo	Tavares	(período	de	2012	à	outubro	de	2014)	
http://www.abcr.org.br/Conteudo/Noticia/6654/passageiro+do+banco+traseiro+faca+a+sua+parte++use+o+cinto+de+seguranca.aspx	



PROF. ADEMIR SANTOS 53 

O	que	acontece	quando	não	se	usa	
o	cinto	de	segurança	no	banco	de	trás	

https://g1.globo.com/carros/noticia/video-mostra-o-que-acontece-quando-nao-se-usa-o-cinto-no-banco-de-tras.ghtml	
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Bagagens	no	interior	do	veículo	
	 Para	 segurança	 de	 todos	 no	 interior	 do	 veículo,	

recomenta-se	 colocar	 as	 bagagens	 no	 porta	mala,	 pois	 em	
um	 acidente	 qualquer	 objeto	 será	 projetado	 para	 frente	
com	um	peso	maior	do	seu	original.	
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Condições	Adversas	TRÂNSITO	



PROF. ADEMIR SANTOS 56 

Conceito	de	Trânsito	

“É	 um	 processo	 dinâmico	 de	 ocupação	 de	 espaços,	 onde	

iremos	 interagir	 com	 outras	 pessoas	 e/ou	 equipamento	

urbanos	e/ou	animais	o	tempo	todo.”	

Trânsito	é	uma	constante	negociação	

por	um	espaço	na	via.	

Fonte:	E	você,	vai	morrer	do	que?	O	Acaso	e	a	Probabilidade	-	Marcos	Oriqui.	
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Conceito	de	Trânsito	

“Movimentação	 e	 imobilização	 de	 veículos,	 pessoas	 e	

animais	 nas	 vias	 terrestres,	 aquáticas	 e	 aéreas,	 abertas	 à	

circulação	 pública,	dentro	 de	 um	 sistema	 convencional	 de	

normas,	 que	 tem	por	 fim	assegurar	 a	 integridade	de	 seus	

participantes;	 passagem,	 acesso;	 ação	 ou	 efeito	 de	

transitar;	movimento	de	pedestres	e	veículos	que	transitam	

nas	cidades	ou	nas	estradas.”	

	
Fonte:	Dicionário	Trânsito	e	Meios	de	Transporte	-	Manoel	Messias	Barbosa.	
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“Art.	1º	O	trânsito	de	qualquer	natureza	nas	vias	terrestres	

do	território	nacional,	abertas	à	circulação,	rege-se	por	este	

Código.	

§1º	Considera-se	 trânsito	a	utilização	das	vias	por	pessoas,	

veículos	 e	 animais,	 isolados	 ou	 em	 grupos,	 conduzidos	 ou	

não,	 para	 fins	 de	 circulação,	 parada,	 estacionamento	 e	

operação	de	carga	ou	descarga.”	
	

“Art.	1º	O	trânsito	de	qualquer	natureza	nas	vias	terrestres	

do	território	nacional,	abertas	à	circulação,	rege-se	por	este	

Código.	

§1º	Considera-se	 trânsito	a	utilização	das	vias	por	pessoas,	

veículos	 e	 animais,	 isolados	 ou	 em	 grupos,	 conduzidos	 ou	

não,	 para	 fins	 de	 circulação,	 parada,	 estacionamento	 e	

operação	de	carga	ou	descarga.”	
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Conceito	de	Trânsito	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	
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Conceito	de	Trânsito	

Isso	é	Trânsito	Congestionado.	

Isso	é	Trânsito!!!	
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Normas	Gerais	de	Circulação	e	Conduta	
	O	Capítulo	 III	do	Código	de	Trânsito	Brasileiro	 -	CTB,	

trata	das	normas	gerais	de	circulação	e	conduta:	
§  segurança	do	trânsito;	
§  prioridade	e	preferências;	
§  passagem	e	ultrapassagem;	
§ mudanças	de	direção;	
§  iluminação	do	veículo;	
§  velocidades	da	via;	
§  paradas	e	estacionamento;	
§  tipo	de	veículos	e	vias;	etc.	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	

	O	Capítulo	 III	do	Código	de	Trânsito	Brasileiro	 -	CTB,	
trata	das	normas	gerais	de	circulação	e	conduta:	

§  segurança	do	trânsito;	
§  prioridade	e	preferências;	
§  passagem	e	ultrapassagem;	
§ mudanças	de	direção;	
§  iluminação	do	veículo;	
§  velocidades	da	via;	
§  paradas	e	estacionamento;	
§  tipo	de	veículos	e	vias;	etc.	
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Preferência	
	Quem	tem	a	preferência	no	trânsito?	

ü pedestre;	
ü veículos		não	motorizados;	
ü veículos	de	menor	porte;	e	
ü veículos	de	maior	porte.	

“Art.	29,	§2º	Respeitadas	as	normas	de	circulação	e	conduta	
estabelecidas	 neste	 artigo,	 em	 ordem	 decrescente,	 os	
veículos	 de	 maior	 porte	 serão	 sempre	 responsáveis	 pela	
segurança	 dos	 menores,	 os	 motorizados	 pelos	 não	
motorizados	e,	juntos,	pela	incolumidade	dos	pedestres.”	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	
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Preferência	do	Pedestre	

“Art.	36.	O	condutor	que	for	ingressar	numa	via,	procedente	

de	 um	 lote	 lindeiro	 a	 essa	 via,	 deverá	 dar	 preferência	 aos	

veículos	e	pedestres	que	por	ela	estejam	transitando.”	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	
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Preferência	do	Pedestre	

“Art.	38,	p.u.	Durante	a	manobra	de	mudança	de	direção,	o	

condutor	 deverá	 ceder	 passagem	 aos	 pedestres	 e	 ciclistas,	

aos	 veículos	 que	 transitem	 em	 sentido	 contrário	 pela	 pista	

da	via	da	qual	vai	sair,	respeitadas	as	normas	de	preferência	

de	passagem.”	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	
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Maior	protege	o	menor	
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Preferência	em	cruzamento	
	 Quem	 tem	 a	 preferência	 em	 um	 cruzamento	 não	

sinalizado?	
“Art.	 29,	 II	 quando	 veículos,	 transitando	 por	 fluxos	 que	 se	
cruzem,	 se	 aproximarem	 de	 local	 não	 sinalizado,	 terá	
preferência	de	passagem:	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	

a)	 no	 caso	 de	 apenas	 um	 fluxo	 ser	
proveniente	 de	 rodovia,	 aquele	
que	estiver	circulando	por	ela;	

b)	 no	 caso	 de	 rotatória,	 aquele	 que	
estiver	circulando	por	ela;	

c)	nos	demais	casos,	o	quem	vier	pela	
direita	do	condutor;”	
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Quem	tem	a	
preferência,	
conforme	

Art.	29,	II,	c;	do	CTB?	
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Regras	nos	cruzamentos	

“Art.	44.	Ao	aproximar-se	de	qualquer	tipo	de	cruzamento,	o	

condutor	 do	 veículo	 deve	 demonstrar	 prudência	 especial,	

transitando	 em	 velocidade	moderada,	 de	 forma	 que	 possa	

deter	 seu	 veículo	 com	 segurança	 para	 dar	 passagem	 a	

pedestre	e	a	veículos	que	tenham	o	direito	de	preferência.”	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	

“Art.	44.	Ao	aproximar-se	de	qualquer	tipo	de	cruzamento,	

o	condutor	do	veículo	deve	demonstrar	prudência	especial,	

transitando	em	velocidade	moderada,	de	forma	que	possa	

deter	 seu	 veículo	 com	 segurança	 para	 dar	 passagem	 a	

pedestre	e	a	veículos	que	tenham	o	direito	de	preferência.”	
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Regras	nos	cruzamentos	

“Art.	45.	Mesmo	que	a	indicação	luminosa	do	semáforo	lhe	

seja	 favorável,	 nenhum	 condutor	 pode	 entrar	 em	 uma	

interseção	 se	 houver	 possibilidade	 de	 ser	 obrigado	 a	

imobilizar	 o	 veículo	 na	 área	 do	 cruzamento,	 obstruindo	 ou	

impedindo	a	passagem	do	trânsito	transversal.”	

NUNCA	FECHE	O	CRUZAMENTO!	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	
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Velocidade	das	vias	
“Art.	 61.	 A	 velocidade	máxima	 permitida	 para	 a	 via	 será	
indicada	 por	 meio	 de	 sinalização,	 obedecidas	 suas	
características	técnicas	e	as	condições	de	trânsito.”	
	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	

R-19	
Velocidade	
máxima		
permitida		
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“Art.	 43.	 Ao	 regular	 a	 velocidade,	 o	 condutor	 deverá	
observar	 constantemente	 as	 condições	 físicas	 da	 via,	 do	
veículo	 e	 da	 carga,	 as	 condições	 meteorológicas	 e	 a	
intensidade	do	trânsito,	obedecendo	aos	limites	máximos	de	
velocidade	estabelecidos	para	a	via.”	

70 

Velocidade	das	vias	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	

“Art.	 43.	 Ao	 regular	 a	 velocidade,	 o	 condutor	 deverá	
observar	 constantemente	 as	 condições	 físicas	 da	 via,	 do	
veículo	 e	 da	 carga,	 as	 condições	 meteorológicas	 e	 a	
intensidade	 do	 trânsito,	 obedecendo	 aos	 limites	 máximos	
de	velocidade	estabelecidos	para	a	via.”	



PROF. ADEMIR SANTOS 71 

Velocidade	das	vias	
	Entenda	porque	a	velocidade	interfere	no	controle	do	

veículo	 em	 relação	 as	 situações	 de	 risco,	 descobrindo	
quantos	 metros	 o	 veículo	 percorre	 por	 segundo	 em	
determinadas	velocidades.	

8,5	m/s	

14	m/s	

22,5	m/s	
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Velocidade	das	vias	

“Art.	62.	A	velocidade	
mínima	não	poderá	ser	
inferior	à	metade	da	
velocidade	máxima	
estabelecida,	respeitadas	
as	condições	operacionais	
de	trânsito	e	da	via.”	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	

“Art.	62.	A	velocidade	
mínima	não	poderá	ser	
inferior	à	metade	da	
velocidade	máxima	
estabelecida,	respeitadas	
as	condições	operacionais	
de	trânsito	e	da	via.”	

Salvo	se	estiver	na	faixa	
da	direita.	
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Marginal	Tietê	 R.	Dr.	Bacelar	 Rua	Gisele	Av.	Cupêce	

Aquela	caracterizada	por	acessos	especiais	
com	trânsito	livre,	sem	interseções	em	nível,	
sem	acessibilidade	direta	aos	lotes	lindeiros	e	

sem	travessia	de	pedestres	em	nível.	

Aquela	caracterizada	por	interseções	em	
nível,	geralmente	controlada	por	semáforo,	
com	acessibilidade	aos	lotes	lindeiros	e	às	
vias	secundárias	e	locais,	possibilitando	o	

trânsito	entre	as	regiões	da	cidade.	

Aquela	destinada	a	coletar	e	distribuir	o	
trânsito	que	tenha	necessidade	de	entrar	ou	
sair	das	vias	de	trânsito	rápido	ou	arteriais,	
possibilitando	o	trânsito	dentro	das	regiões	

da	cidade.	

Aquela	caracterizada	por	interseções	em	nível	
não	semaforizadas,	destinada	apenas	ao	

acesso	local	ou	a	áreas	restritas.	

“Art.	61,	§1º	Onde	não	existir	sinalização	regulamentadora,	
a	velocidade	máxima	será	de:”	

Trânsito	Rápido	
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Velocidade	das	vias	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	

Local	Coletora	Arterial	
R.	Dr.	Bacelar	 Rua	Gisele	Marginal	Tietê	 Av.	Cupêce	

Local	Coletora	Arterial	Trânsito	Rápido	



PROF. ADEMIR SANTOS 

“Art.	61,	§1º	Onde	não	existir	sinalização	regulamentadora,	
a	velocidade	máxima	será	de:”	

SP-348	
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Velocidade	das	vias	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	

Rodovias	de	Pista	Dupla	

Automóveis	
Camionetas	
Motocicletas	

Demais	
Veículos	
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“Art.	61,	§1º	Onde	não	existir	sinalização	regulamentadora,	
a	velocidade	máxima	será	de:”	

PB-073	
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Velocidade	das	vias	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	

Rodovias	de	Pista	Simples	

Automóveis	
Camionetas	
Motocicletas	

Demais	
Veículos	
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“Art.	61,	§1º	Onde	não	existir	sinalização	regulamentadora,	
a	velocidade	máxima	será	de:”	

PB-067	
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Velocidade	das	vias	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	

Estradas	

Todos	os	
Veículos	
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Condição	Adversa	VIA	
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“VIA	 -	 superfície	 por	 onde	
transitam	 veículos,	 pessoas	 e	
animais,	 compreendendo	 a	 pista,	
a	 calçada,	 o	 acostamento,	 ilha	 e	
canteiro	central.	

SINALIZAÇÃO	-	conjunto	de	sinais	
de	 trânsito	 e	 dispositivos	 de	
segurança	 colocados	 na	 via	
pública	 com	 o	 objetivo	 de	
garantir	sua	utilização	adequada,	
possibilitando	 melhor	 fluidez	 no	
trânsito	 e	 maior	 segurança	 dos	
veículos	 e	 pedestres	 que	 nela	
circulam.”	

O	que	são	vias	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	
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Sinalização	viária	
“Art.	 88.	 Nenhuma	 via	 pavimentada	 poderá	 ser	 entregue	
após	 sua	 construção,	 ou	 reaberta	 ao	 trânsito	 após	 a	
realização	 de	 obras	 ou	 de	 manutenção,	 enquanto	 não	
estiver	 devidamente	 sinalizada,	 vertical	 e	 horizontalmente,	
de	 forma	a	garantir	 as	 condições	 adequadas	de	 segurança	
na	circulação.”	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	
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Sinalização	viária	

“Art.	 90.	 Não	 serão	 aplicadas	 as	 sanções	 previstas	 neste	

Código	 por	 inobservância	 à	 sinalização	 quando	 esta	 for	

insuficiente	ou	incorreta.”	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	
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Sinalização	Vertical	de	Advertência	
Tem	 por	 finalidade	 alertar	 aos	 usuários	 as	 condições	

potencialmente	perigosas,	
obstáculos	 ou	 restrições	
existentes	 na	 via	 ou	
a d j a c e n t e s 	 a 	 e l a ,	
indicando	 a	 natureza	
dessas	 situações	 à	 frente,	
quer	 sejam	 permanentes	
ou	eventuais.	

MBST	-	Manual	Brasileiro	de	Sinalização	de	Trânsito	
Volume	II	-	Sinalização	Vertical	de	Advertência	
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Sinalização	Vertical	de	Regulamentação	
Tem	 por	 finalidade	 transmitir	 aos	 usuários	 as	 condições,	

proibições,	obrigações	 ou	
restrições	no	uso	das	vias	
urbanas	e	rurais.	Assim,	o	
desrespeito	 aos	 sinais	 de	
regulamentação	 constitui	
infrações,	 previstas	 no	
capítulo	 XV	 do	 Código	 de	
Trânsito	Brasileiro	-	CTB.	

MBST	-	Manual	Brasileiro	de	Sinalização	de	Trânsito	
Volume	I	-	Sinalização	Vertical	de	Regulamentação	
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Sinalização	Vertical	de	Indicação	
É	a	comunicação	efetuada	por	meio	de	um	conjunto	de	placas,	
com	a	finalidade	de	identificar	as	vias	e	os	locais	de	interesse,	
bem	como	orientar	condutores	de	veículos	e	pedestres	quanto	
aos	percursos,	destinos,	acessos,	distâncias,	serviços	auxiliares	
e	 atrativos	 turísticos,	 podendo	 também	 ter	 como	 função	 a	
educação	do	usuário.	Sendo	dividido	em	placas	de:	

§  identificação,	
§  orientação	de	destino,	
§  educativas,	
§  serviços	auxiliares,	
§  atrativos	turísticos,	e	
§  postos	de	fiscalização.	

MBST	-	Manual	Brasileiro	de	Sinalização	de	Trânsito	
Volume	III	-	Sinalização	Vertical	de	Indicação	
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Outras	Sinalizações	de	Trânsito	
.	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	

Dispositivos	
Auxiliares	

Sinalização	
Semafórica	

Gestos	do	Agente	
e	dos	Condutores	

Sinais	
Sonoros	
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Sinalização	Horizontal	
Tem	a	finalidade	de	fornecer	informações	que	permitam	aos	
usuários	das	vias	adotarem	comportamentos	adequados,	de	
modo	a	aumentar	a	segurança	e	fluidez	do	trânsito,	ordenar	
o	fluxo	de	tráfego,	canalizar	e	orientar	os	usuários	da	via.	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	
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Infrações	referente	a	Sinalização	Horizontal	
.	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97,	incluído	pela	Lei	12.971/14.	

INFRAÇÃO	 PENALIDADE	 MEDIDA	ADMINISTRATIVA	

Gravíssima	(7	pontos	CNH)	 Multa	5x	(R$	1.467,35)	 -	

“Art.	203	Ultrapassar	pela	contramão	outro	veículo:	
								I	-	nas	curvas,	aclives	e	declives,	sem	visibilidade	suficiente;	
								II	-	nas	faixas	de	pedestre;	
								III	-	nas	pontes,	viadutos	ou	túneis;	
								IV	-	parado	em	fila	junto	a	sinais	luminosos,	porteiras,	cancelas,	cruzamentos	

ou	qualquer	outro	impedimento	à	livre	circulação;	
								V	-	onde	houver	marcação	viária	longitudinal	de	divisão	de	fluxos	opostos	do	

tipo	linha	dupla	contínua	ou	simples	contínua	amarela:”	

Parágrafo	único.	 	Aplica-se	em	dobro	a	multa	prevista	no	caput	em	caso	de	reincidência	no	
período	de	até	12	(doze)	meses	da	infração	anterior.	
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Regras	de	Ultrapassagem	
Todo	condutor	deverá:	

Art.	29,	X	e	XI	do	CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	

Antes	de	efetuar	uma	
ultrapassagem,	certificar-se	de	que:	 Ao	efetuar	a	ultrapassagem	deverá:	

a)	nenhum	condutor	que	venha	atrás	
haja	começado	uma	manobra	para	
ultrapassá-lo;	

b)	quem	o	precede	na	mesma	faixa	de	
trânsito	não	haja	indicado	o	
propósito	de	ultrapassar	um	
terceiro;	e	

c)	a	faixa	de	trânsito	que	vai	tomar	
esteja	livre	numa	extensão	
suficiente	para	que	sua	manobra	
não	ponha	em	perigo	ou	obstrua	o	
trânsito	que	venha	em	sentido	
contrário;	

a)	indicar	com	antecedência	a	manobra	
pretendida,	acionando	a	luz	indicadora	de	
direção	do	veículo	ou	por	meio	de	gesto	
convencional	de	braço;	

b)	afastar-se	do	usuário	ou	usuários	aos	quais	
ultrapassa,	de	tal	forma	que	deixe	livre	uma	
distância	lateral	de	segurança;	e	

c)	retomar,	após	a	efetivação	da	manobra,	a	faixa	
de	trânsito	de	origem,	acionando	a	luz	
indicadora	de	direção	do	veículo	ou	fazendo	
gesto	convencional	de	braço,	adotando	os	
cuidados	necessários	para	não	pôr	em	perigo	ou	
obstruir	o	trânsito	dos	veículos	que	ultrapassou;	
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	Além	da	via	permitir	a	ultrapassagem	
através	 da	 sinalização,	 tem	 que	 ter	 certeza	
das	condições	suficientes	para	realizá-la	com	
segurança.	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97,	incluído	pela	Lei	12.971/14.	

Ultrapassagem	é	extremamente	perigosa	

“Art.	191	Forçar	passagem	entre	veículos	que,	transitando	em	
sentidos	opostos,	estejam	na	iminência	de	passar	um	
pelo	outro	ao	realizar	operação	de	ultrapassagem:”	

INFRAÇÃO	 PENALIDADE	 MEDIDA	ADMINISTRATIVA	

Gravíssima	(7	pontos	CNH)	 Multa	10x	(R$	2.934,70)	e	
Suspensão	do	Direito	de	Dirigir	

-	

Parágrafo	único.		Aplica-se	em	dobro	a	multa	prevista	no	caput	em	caso	
de	reincidência	no	período	de	até	12	(doze)	meses	da	
infração	anterior.	
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Marcas	de	Canalização	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	

“Art.	191	Transitar	com	o	veículo	em	
calçadas,	passeios,	passarelas,	
ciclovias,	ciclofaixas,	ilhas,	
refúgios,	ajardinamentos,	
canteiros	centrais	e	divisores	de	
pista	de	rolamento,	
acostamentos,	marcas	de	
canalização,	gramados	e	jardins	
públicos:”	

INFRAÇÃO	 PENALIDADE	 MEDIDA	
ADMINISTRATIV

A	

Gravíssima	
(7	pontos	CNH)	

Multa	3x	
(R$	880,41)	

-	
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Condições	Físicas	da	Via	
“Art.	43.	Ao	regular	a	velocidade,	
o	condutor	deverá	observar	
constantemente	as	condições	
físicas	da	via,	do	veículo	e	da	
carga,	as	condições	
meteorológicas	e	a	intensidade	
do	trânsito,	obedecendo	aos	
limites	máximos	de	velocidade	
estabelecidos	para	a	via.”	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	
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Velocidade	em	Via	Defeituosa	ou	Avariada	
.	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	

INFRAÇÃO	 PENALIDADE	 MEDIDA	ADMINISTRATIVA	

Grave	(5	pontos	CNH)	 Multa	(R$	195,23)	 -	

“Art.	220	Deixar	de	reduzir	a	velocidade	do	veículo	de	forma	compatível	com	a	
segurança	do	trânsito:	

								X	-	quando	o	pavimento	se	apresentar	escorregadio,	defeituoso	ou	
avariado;”	
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Condição	Adversa	de	LUZ	
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Efeito	Lusco	Fusco	
	 Apesar	 da	 iluminação	 ser	 importante	 na	 direção,	 a	

intensidade	 de	 luz	 natural	 ou	 artificial,	 em	 dado	 momento,	
pode	 afetar	 a	 capacidade	 do	 motorista	 de	 ver	 ou	 ser	 visto,	
podendo	o	excesso	de	 luz	provocar	ofuscamento	na	visão	do	
motorista,	 ficando	 ele	 alguns	 segundo	 sem	 enxergar	
perfeitamente.	Este	fenômeno	é	conhecido	como	lusco	fusco.	
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Excesso	de	Luz	
	 Para	 se	 prevenir	 dos	 riscos	 da	 luminosidade	 excessiva	

do	sol,	o	condutor	deve:	
ü  Utilizar	a	pala	protetora	do	veículo	(quebra	sol);	
ü  Acender	os	faróis	baixo;	
ü  Usar	óculos	de	sol;	e		
ü  Diminuir	a	velocidade.		
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Falta	de	Luz	
	Na	falta	de	luz	que	pode	ocorrer	ao	anoitecer,	quando	

o	 céu	 esta	 nublado	 ou	 chove	 com	 intensidade,	 recomenda-
se:	

ü  Ligar	os	faróis	baixo;	
ü Diminuir	a	velocidade;	
ü Utilizar	o	farol	alto	de	forma	correta;	e		
ü Utilizar	óculos	de	lentes	âmbar,	se	necessário.	

AMBAR	
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Lentes	Ambar	
	As	lentes	âmbar	facilita	a	visualização	na	adversidade	

de	iluminação.	
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Regras	de	Iluminação	
“Art.	40.	O	uso	de	 luzes	em	veículo	obedecerá	às	seguintes	
determinações:	
I	-	o	condutor	manterá	acesos	os	faróis	do	veículo,	utilizando	
luz	 baixa,	 durante	 a	 noite	 e	 durante	 o	 dia	 nos	 túneis	
providos	de	iluminação	pública	e	nas	rodovias;	

II	 -	 nas	 vias	 não	 iluminadas	 o	 condutor	 deve	 usar	 luz	 alta,	
exceto	ao	cruzar	com	outro	veículo	ou	ao	segui-lo;	

III	-	a	troca	de	luz	baixa	e	alta,	de	forma	intermitente	e	por	
curto	 período	 de	 tempo,	 com	 o	 objetivo	 de	 advertir	
outros	motoristas,	só	poderá	ser	utilizada	para	indicar	a	
intenção	de	ultrapassar	o	veículo	que	segue	à	frente	ou	
para	 indicar	 a	 existência	 de	 risco	 à	 segurança	 para	 os	
veículos	que	circulam	no	sentido	contrário;	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	
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Regras	de	Iluminação	
“Art.	40.	O	uso	de	 luzes	em	veículo	obedecerá	às	seguintes	
determinações:	
IV	 -	 o	 condutor	 manterá	 acesas	 pelo	 menos	 as	 luzes	 de	

posição	do	veículo	quando	sob	chuva	forte,	neblina	ou	
cerração;	

V	 -	 O	 condutor	 utilizará	 o	 pisca-alerta	 nas	 seguintes	
situações:	

a)	em	imobilizações	ou	situações	de	emergência;	
b)	quando	a	regulamentação	da	via	assim	o	
determinar;	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	
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Regras	de	Iluminação	
“Art.	40.	O	uso	de	 luzes	em	veículo	obedecerá	às	seguintes	
determinações:	
VI	 -	 durante	 a	 noite,	 em	 circulação,	 o	 condutor	 manterá	

acesa	a	luz	de	placa;	
VII	-	o	condutor	manterá	acesas,	à	noite,	as	luzes	de	posição	

quando	o	veículo	estiver	parado	para	fins	de	embarque	
ou	 desembarque	 de	 passageiros	 e	 carga	 ou	 descarga	
de	mercadorias.	

Parágrafo	único.	Os	veículos	de	 transporte	coletivo	 regular	
de	 passageiros,	 quando	 circularem	 em	
faixas	 próprias	 a	 eles	 destinadas,	 e	 os	
ciclos	 motorizados	 deverão	 utilizar-se	 de	
farol	de	luz	baixa	durante	o	dia	e	a	noite.”	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	
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Sistema	de	Iluminação	
	 Tenha	 sempre	 um	 kit	 de	 lâmpadas	 originais	 de	

fábrica,	para	uma	troca	de	emergência,	caso	seja	necessário.	
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Acidente	pelo	excesso	de	luz	
	Veja	a	consequência	da	negligência	e	imprudência	do	

condutor	em	relação	ao	comportamento	seguro	sob	a	
condição	adversa	de	luz.	
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Condição	Adversa	de	TEMPO	
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Condição	Adversa	Tempo	

	 São	 condições	 atmosféricas	 (chuva,	 neblina	e	 vento)	

que	reduzem	a	capacidade	visual	dos	condutores,	tornando	

a	pista	escorregadia,	o	que	pode	levar	o	condutor	a	perder	o	

controle	 da	 sua	 direção	 e	 causar	 um	 acidente,	 caso	 não	

tenha	atitudes	que	minimize	ou	anula	este	risco.	
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Check-list	
	No	check-list	deve-se	atentar	a	alguns	itens	que	serão	

indispensáveis	no	momento	da	condição	adversa	de	tempo:	
ü  Limpar	o	para-brisa	deixando-o	desengordurado;	
ü Verificar	 o	 funcionamento	 do	 limpador	 do	 para-

brisa	e	se	tem	água	no	reservatórios;	
ü Verificar	as	condições	e	calibragem	dos	pneus;	e	
ü Verificar	o	funcionamento	da	iluminação.	
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Check-list	
	 Ao	 se	 deparar	 com	a	 condição	 adversa	 de	 tempo,	 o	

condutor	deve	realizar	algumas	ações	que	lhe	proporcionará	
uma	viagem	mais	segura:	

ü  Ligar	a	iluminação	do	veículo;	
ü Diminuir	a	velocidade	
ü Redobrar	 a	 atenção	 e	 aumentar	 a	 distância	 de	

segurança;	e		
ü Não	acessar	locais	com	risco	de	alagamento.	
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Locais	de	alagamento	

	 Em	 muitos	 locais	 existe	 a	

identificação	 de	 “Área	 Sujeita	 a	

Alagamento”	 facilitando	 a	 vida	 do	

condutor,	 para	 que	 ele	 não	 se	

envolva	 em	 situação	 de	 risco,	

gerando	 transtornos	 financeiros	 e	

pessoais.	
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Aquaplanagem	

	Quando	o	 condutor	 se	 envolve	 em	uma	 situação	de	

aquaplanagem,	 geralmente	 está	 relacionado	 a	 condição	

inadequada	dos	pneus	e	velocidade	incompatível.	
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Aquaplanagem	

	30	Km/h 	70	Km/h
	100	Km/h	
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Aquaplanagem	
	Veja	neste	vídeo	veículos	se	envolvendo	em	situação	

de	aquaplanagem.	
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Distância	Segura	
	 Qual	 a	 distância	 segura	 ideal	 que	 devemos	 estar	 do	

veículo	da	frente?	
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Vamos	entender	o	que	é	Distância	de	Parada	
	 A	 Distância	 de	 Parada	 é	 a	 soma	 da	 Distância	 de	

Reação	com	a	Distância	de	Frenagem	

Ao	avistar	um	perigo	na	via,	
exemplo	um	pedestre	na	via,	o	

condutor	tira	o	pé	do	acelerador	e	
pisa	no	freio,	o	veículo	percorreu	

uma	distância.	A	distância	
percorrida	vai	depender	das	

condições	físicas	e	psicológicas	do	
condutor.		

DISTÂNCIA	DE	REAÇÃO	
Ao	pisar	no	pedal	de	freio	até	o	veículo	parar	
totalmente,	ele	percorreu	uma	distância.	
A	distância	percorrida	vai	depender	da	

velocidade,	das	condições	dos	pneus,	o	tipo	da	
via	e	as	condições	meteorológicas.		

DISTÂNCIA	DE	FRENAGEM	
D I S T Â N C I A 	 D E 	 P A R A D A 	
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Distância	de	Parada	em	pista	seca	e	molhada	
	 Distância	 aproximada,	 considerando	 um	 condutor	

atento	e	saudável	física	e	psicologicamente.		

Distância	de	Parada	=	Distância	de	Reação	+	Distância	de	Frenagem	

11	m	

12	m	
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Distância	de	Parada	em	pista	seca	e	molhada	
	 	 Distância	 aproximada,	 considerando	 um	 condutor	

atento	e	saudável	física	e	psicologicamente.	

27	m	

23	m	
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Distância	de	Parada	em	pista	seca	e	molhada	
	 	 Distância	 aproximada,	 considerando	 um	 condutor	

atento	e	saudável	física	e	psicologicamente.	

59	m	

48	m	
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Distância	Segura	ideal	
	Portanto	a	Distância	Segura	ideal	mínima	aproximada	

é	de:	

15	ou	13	m	

30	ou	26	m	

62	ou	51	m	



PROF. ADEMIR SANTOS 116 

Velocidade	em	pista	molhada	

“Art.	43.	Ao	regular	a	velocidade,	o	

condutor	deverá	observar	

constantemente	as	condições	físicas	da	

via,	do	veículo	e	da	carga,	as	condições	

meteorológicas	e	a	intensidade	do	

trânsito,	obedecendo	aos	limites	máximos	

de	velocidade	estabelecidos	para	a	via.”	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	
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Velocidade	em	pista	molhada	
.	

CTB,	instituído	pela	Lei	9.503/97.	

INFRAÇÃO	 PENALIDADE	 MEDIDA	ADMINISTRATIVA	

Grave	(5	pontos	CNH)	 Multa	(R$	195,23)	 -	

“Art.	220	Deixar	de	reduzir	a	velocidade	do	veículo	de	forma	compatível	com	a	
segurança	do	trânsito:	

								VIII	-	sob	chuva,	neblina,	cerração	ou	ventos	fortes;;”	
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Condição	Adversa	de	MOTORISTA	
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Condição	Adversa	de	MOTORISTA	
O	Motorista	é	a	peça	mais	critica	das	Condições	Adversas!	

Porque	esta	ligado	diretamente	a	cada	uma	delas,	
podendo	

aumenta	ou	diminuir	a	probabilidade	de	se	envolver	em		
acidente,	gerada	por	estas	adversidades.	
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O	motorista	não	pode	fazer	o	que	quer...	

“Todas	as	coisas	me	

são	lícitas,	

mas	nem	todas	as	

coisas	me	convêm.	
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