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De qual lado 

você quer estar?

2º ano – Programa IB





risco

sm (ital rischio) Possibilidade de perigo, incerto mas 

previsível, que ameaça de dano a pessoa ou a coisa. (...)

O que vocês consideram um 

comportamento de risco no trânsito?

Comportamento de risco no trânsito são

práticas adotadas que aumentam o risco da

ocorrência de acidentes no trânsito.



Durante o período de pesquisa do projeto, foi destacado pela turma alguns dos 

principais fatores de risco:

 Cinto de Segurança

 Telefone celular

 Cadeirinha

 Faixa de pedestre

 Sinalização

Aumentam ou 

diminuem o risco



De acordo com a Abramet, usar esse

acessório pode diminuir em até 75% o

risco de morte em casos de acidentes.



 Pessoas que não usam cinto de segurança são feridas 

fatalmente a velocidades tão baixas como 20Km/h!

 Somente no ano de 2014, entre os meses de janeiro a 

junho, foram registradas mais de 62 mil infrações. 

 Uma pesquisa da Agência de Transporte de São Paulo 

constatou que cerca de 53% dos passageiros do banco 

traseiro dos carros não utilizam o cinto...

 Enquanto a probabilidade de sobrevivência com o uso do 

cinto cinto é 5 vezes maior do que sem ele.



O uso de celulares no trânsito aumenta

400% as chances de um acidente. No

Brasil, 35 mil pessoas morrem todo ano.



 Pesquisa realizada pela Sbot – Sociedade Brasileira de 

Ortopedia e Traumatologia aponta:

• 84% dos motoristas admite que usam o celular enquanto 

dirigem.

• 48% dos entrevistados já passaram por situações de risco, 

das quais 22% foram devidos ao uso do celular

 No ano de 2014, só na cidade de Belo Horizonte, o 

número de multas registradas chegaram a cerca de 300 

multas DIÁRIAS.

 DENATRAN criou o app “Mãos no Volante”



O uso obrigatório da cadeirinha infantil foi

responsável pela redução (cerca de

42%) de crianças vítimas de acidentes

de trânsito no país, segundo conclusão

da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



 Dados da seguradora Líder Dpvat, que garante o 

pagamento de indenizações em acidentes de trânsito no 

país, mostram que, no primeiro semestre de 2014, em 

média, seis crianças morreram por dia e 51 tiveram 

sequelas graves.

 Fato contraditório: Embora o uso seja obrigatório em 

carros de passeio, táxis e vans de uso coletivo são 

exceções a essa obrigatoriedade.



Art. 69 (Código Brasileiro de Trânsito):

atravessar com segurança, ter

visibilidade, calcular a distância e a

velocidade dos veículos e atravessar

sempre em cima da faixa, onde houver.



370 pedestres se envolveram em acidentes de trânsito

(1º semestre de 2014)

Pedestres que usam fones de ouvido têm três vezes

mais chances de sofrerem um acidente. (Pesquisa de

2012)

66% dos casos de atropelamentos, o pedestre fazia uso

do telefone celular, mandando mensagens, em ligações

ou escutando músicas. (Pesquisa de 2012)

Caso tenha uma faixa de pedestres no local e o pedestre

atravessar fora dela em uma distância de 50 metros,

caso seja atropelado será considerado o culpado pelo

próprio acidente.



Dados do Banco Mundial indicam que a

sinalização é responsável por 50% das

50 mil pessoas que morrem anualmente

no Brasil em acidentes de trânsito.



No ano passado, mais de 1,4 mil motoristas do Paraná

foram multados porque esqueceram de acionar a seta na

hora de convergir ou mudar de faixa.

Em Goiânia, no ano de 2013, 7.180 motocicletas e 3.190

carros se envolveram em acidentes porque não

respeitaram o semáforo.

 O uso da seta é obrigatório, mesmo que não tenha

nenhum outro carro atrás do seu.



 Cinto de Segurança:

5 pontos na carteira + Multa de R$ 127,69 (por pessoa)

 Telefone Celular

4 pontos na carteira + Multa de R$ 85,13

 Cadeirinha

7 pontos na carteira + Multa de R$191,54 (por criança)

 Faixa de pedestre

7 pontos na carteira + Multa de R$191,54

 Sinalização

• Seta : 5 pontos na carteira + Multa de R$ 127,69

• Semáforo : 7 pontos na carteira + Multa de R$191,54












