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ACERTE SE PUDER! O jogo de perguntas e respostas mais esperado do ano, acaba de ganhar 
uma versão, para que você possa jogar no conforto da sua casa, sozinho, com sua família ou 
amigos. Todas as perguntas são sobre as regras de trânsito e os comportamentos que devemos 
ter no dia a dia.

Para brincar é bem fácil. Você responderá às perguntas das cinco fases.  Cada resposta deverá 
ser anotada na cartilha de jogo, que está na página 4. Os espaços P1, P2 e P3 são para a 
anotação de cada jogador. A letra “P” significa player, como nos jogos de videogame. 

Após todos responderem, vejam o gabarito. Cada resposta vale um ponto. Quando uma pessoa 
acertar, pinte o quadrado correspondente à resposta certa. Ao final do jogo, quem acertou mais 
perguntas será o grande campeão!

Você poderá imprimir o jogo ou criar os seus próprios cards (cartões), como os disponíveis nas 
páginas 3 e 4. Para isso, utilize folhas de um caderno usado ou de rascunho, para desenhar os 
seus cartões de perguntas. 

Caso você queira imprimir o jogo, utilize folhas A4 (sulfite), com o auxilio dos seus pais ou 
responsáveis. Não imprima as folhas em frente e verso. Ela deverá ser feita apenas na 
configuração/modo frente. 

Para maior precisão, recorte as perguntas (cards) utilizando uma tesoura sem ponta. Você 
também poderá utilizar uma régua. As áreas pontilhadas são as que devem ser cortadas.

O gabarito está disponível no nosso site. Caso queira, você também pode fazer o download ou 
imprimir o arquivo.

No site, na Área do Aluno, na seção Jogos para Imprimir, você pode ter acesso ao nosso 
banco completo de perguntas. Assim você conseguirá ter sempre um novo material e trocar as 
perguntas do jogo.

Bom divertimento!



FASE 01 – Comportamentos e situações no trânsitoFASE 01 – Comportamentos e situações no trânsito

   Quando estamos de 
bicicleta, devemos 

andar pela? 

A) Via
B) Calçada

1

1

Motoristas podem 
usar no celular 

enquanto dirigem?

A) Podem
B) Não podem

2

2

Não é perigoso 
dirigir cansado ou 

com sono?

A) Sim, é perigoso
B) Não é perigoso

3

3

Todos dentro do 
veículo devem usar o 
cinto de segurança?

A) Devem
B) Não devem

4

Não precisamos 
esperar a parada total 
do ônibus para descer 

com segurança?

A) Certo
B) Errado

5

5

4

Os veículos podem 
parar em cima da 
faixa de pedestre?

A) Certo
B) Errado

1

1

Para atravessar, é 
dever do pedestre 

utilizar

A) Vias
B) Faixa de pedestres

2

Gritar com outras 
pessoas no trânsito é 
uma atitude cidadã?

A) Sim
B) Não

3

3

2

 Para atravessar 
a rua, precisamos 

olhar apenas o lado 
que os veículos 

podem vir na nossa 
direção?

A) Certo
B) Errado

4

4

Caso no caminho o 
motorista encontre 

alguma poça de água, 
ele deve:

A) Acelerar 
B) Diminuir a velocidade

5

5

FASE 02 – Cidadania, direito e deveresFASE 02 – Cidadania, direito e deveres

Dentro do ônibus, 
durante a viagem, 

podemos ficar 
cantando com 

os colegas e se 
movimentando?

A) Certo
B) Errado

6

6

Quando não tiver a 
faixa de pedestre, 

precisamos 
atravessar a rua em 

linha reta, sem correr 
pela via

A) Certo
B) Errado

6

6



FASE 03 – Segurança e acessibilidadeFASE 03 – Segurança e acessibilidade

  Criança maior de 7 
anos na garupa da 

moto? 

A) Pode
B) Não pode

1

1

Pode ir sem o 
capacete na garupa 

da moto?

A) Pode
B) Não pode

2

2

Sempre andar pela 
calçada?

 

A) Certo
B) Errado

3

3

 Idosos precisam da 
nossa ajuda para 
atravessar a rua? 

A) Não precisam
B) Precisam

4

Atravessar a rua 
mexendo no celular?

A) Pode
B) Não pode

5

5

4

Total

1

2

3

4

5

6

P1 P2 P3

Cartela de jogo - Fase 1Cartela de jogo - Fase 1 Cartela de jogo - Fase 2Cartela de jogo - Fase 2 Cartela de jogo - Fase 3Cartela de jogo - Fase 3

  Criança com menos 
de 10 anos pode ir no 

banco da frente do 
carro? 

A) Pode
B) Não pode

6

6

Total

1

2

3

4

5

6

P1 P2 P3

Total

1

2

3

4

5

6

P1 P2 P3


