
Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional  

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

0082 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 
As passadeiras indicam o caminho que devemos seguir para atravessar a rua.  
A - Sinal verde para peões – Eu atravesso   B – Sinal vermelho para peões – Eu atravesso    

 

2 
A forma e a cor de um sinal dão-nos indicações quanto ao seu significado. 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

3 
Sempre que circulas de bicicleta e viras de direção à direita, se houver peões a atravessar a 
rua, não deves parar, caso não exista passadeiras para peões.  
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

4 
Em Portugal, é obrigatório as crianças menores de 12 anos, com menos de 1,35m de altura 
sentarem-se numa cadeira ou banco elevatório adequados ao seu tamanho, peso e idade.  
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

Total de Penalizações  

 

 

 

  



Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional  

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

0319 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 
A Faixa de rodagem é um espaço da rua (nas localidades) ou estrada (fora das localidades) 
por onde os veículos devem circular. 
A – Verdadeiro         B – Falso  

 

2 

O peão da imagem está a caminhar no sítio adequado? 
 
A - Sim, pois encontra-se numa pista obrigatória para peões e 
velocípedes 
B - Não, porque está numa pista destinada apenas a ciclistas 

 

3 

Depois de desceres do autocarro, se precisares de atravessar a rua, primeiro espera que o 
autocarro arranque, pois só assim conseguirás ver bem os automóveis que circulam na 
estrada e os condutores também te poderão ver. 
A – Verdadeiro         B – Falso 

 

4 
Antes de atravessar, olho sempre à esquerda, à direita e, de novo, à esquerda. 
A – Verdadeiro         B – Falso  

 

Total de Penalizações  

 

 

 

 



Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional  

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

0342 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 
É proibido entrar, sair ou abrir as portas dos automóveis sem que estes estejam 
completamente imobilizados. 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

2 

À noite, sempre que te deslocas na rua, a visibilidade diminui. Por isso, é preciso que sejas 
prudente e estejas bem visível. 
A – Deves vestir roupas claras 
B – Deves usar acessórios retrorrefletores  
C- Ambas as opções estão corretas 
D – Nenhuma das opções está correta 

 

3 

Sempre que circulo de bicicleta devo… 
A – Usar um capacete e um colete reflector 
B – Não utilizar as vias destinadas aos ciclistas, pois posso circular em qualquer estrada 
C – Usar apenas uma mão para guiar se for muito habilidoso a andar de bicicleta  

 

4 

Que significa o sinal que se segue? 
A – Obrigatório levar a bicicleta à mão 
B – Proibida a circulação de ciclistas 
C – Pista destinada à circulação de ciclistas 

 

Total de Penalizações  

 

 

 

 



Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional  

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

0819 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 

As crianças com menos de 12 anos de idade transportadas em automóveis equipados com 
cintos de segurança, desde que tenham altura inferior a 135 cm, devem ser seguras por 
sistema de retenção homologado e adaptado ao seu tamanho e peso. 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

2 

Quando circulas na rua deves: 
A - Caminhar no passeio, o mais perto possível da faixa de rodagem 
B - Se estiveres atrasado para ir para a escola, corre  
C - Se fores de patins, és considerado um peão, por isso deves respeitar as regras 
referentes aos peões 

 

3 

Todos os sinais que se seguem são de cedência de passagem? 
 
     A – Verdadeiro      B - Falso  
 

 

4 
A Passagem para peões é uma marca rodoviária existente na faixa de rodagem, 
devidamente identificada e destinada ao atravessamento da faixa de rodagem. 
A – Verdadeiro       B – Falso  

 

Total de Penalizações  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional  

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

1007 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 

O ciclista está a assinalar uma manobra, qual é? 
A – Pode ultrapassar-me 
B – Vou parar 
C – Vou virar à esquerda 
D – Vou afrouxar 

 

2 

Parece-te que o João e o Miguel estão a brincar num local 
seguro? 
A - Não. Estão muito perto da faixa de rodagem 
B - Sim. Estão a brincar no passeio onde não existe trânsito 

 

3 

Quando atravessas a rua e, se houver carros estacionados, deves avançar até ao limite 
exterior dos carros e depois parar, pois só assim os condutores te poderão ver; olha à 
esquerda, à direita e de novo à esquerda. 
A – Verdadeiro      B – Falso  

 

4 

Sempre que circulas de bicicleta deves… 
A - Verificar se o farol da frente e de trás estão a funcionar, principalmente se circular de 
noite 
B - Circular em fila indiana, sempre que fores acompanhado, embora o Código da Estrada 
permita a circulação a par de dois ciclistas. 
C – Ambas as opções estão corretas 
D – Nenhuma opção está correta 

 

Total de Penalizações  
 



Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional 

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

1099 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 

Sempre que viajo de automóvel devo: 
A – Distrair o condutor para a viagem ser mais rápida 
B – Sentar-me no banco ou cadeira elevatória instalado no banco de trás 
C – Não colocar o cinto de segurança se for sentado no banco ou cadeira elevatória  

 

2 

Quando circulas na rua deves: 
A - À noite, usa roupas claras e bandas refletoras nas roupas e mochila para que os 
outros te possam ver 
B - Prestar atenção aos veículos que a qualquer momento podem sair de uma garagem 
ou parque de estacionamento 
C – Ambas estão corretas 

 

3 

Para te instalares no autocarro, senta-te calmamente num lugar e verifica se o mesmo não 
é um lugar reservado às pessoas idosas, deficientes, mulheres grávidas ou acompanhantes 
de crianças de colo (em caso de aparecer alguma destas pessoas, não deves ceder o teu 
lugar, pois chegaste primeiro). 
A – Verdadeiro        B – Falso  

 

4 

Na sinalização luminosa, os sinais para os condutores são:  
A – Tricolores: Vermelho, amarelo e verde 
B – Bicolores: Vermelho e verde 
C – Tricolores: Vermelho, laranja e verde 
D – Bicolores: Vermelho e amarelo 

 

Total de Penalizações  

 

 

 

 

 



Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional  

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

1272 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 
Para atravessares a rua procura sempre uma passadeira; caso não haja, atravessa sempre 
ao pé de um cruzamento, entroncamento ou curva para melhor seres visto.  
A – Verdadeiro        B – Falso  

 

2 

O que significa o seguinte sinal de trânsito?            
A) Existe uma passagem para peões.  
B) Existe uma escola nas proximidades. 
C) Proibido a passagem de peões. 

 

3 
Quando te deslocas de bicicletas, deves circular encostado à esquerda da faixa de 
rodagem. 
A – Verdadeiro         B – Falso  

 

4 

Quando viajas nos transportes públicos deves:  
A – Sempre que houver lugares sentados, utiliza-os, pois viajas muito mais seguro 
B – Cede o teu lugar a idosos, grávidas, deficientes, passageiros com bebés ou 
dificuldades 
C – Ambas estão corretas 
D – Ambas estão erradas  

 

Total de Penalizações  



Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional  

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

1610 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 
A partir dos 5 anos as crianças já podem viajar em motociclos, ciclomotores, triciclos e 
quadriciclos. 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

2 

Quando andas de noite deves:  
A - Numa rua sem passeios, caminhar pela esquerda da faixa de rodagem e de frente 
para os veículos 
B - Mesmo que já conheças o caminho da escola de cor, procurar estar sempre atento aos 
perigos que podem aparecer 
C - As opções A e B estão Corretas   
D – A opção A está correta e a opção B está incorreta  

 

3 

Todos os sinais que se seguem são de cedência de passagem? 
 
    A – Verdadeiro         B – Falso  

 

 

4 

Para atravessares a rua se a passadeira tiver sinais luminosos, atravessa apenas quando o 
sinal para peões esteja vermelho e antes de atravessar verifica se todos os condutores 
pararam. 
A – Verdadeiro           B – Falso  

 

Total de Penalizações  

 

  



Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional  

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

1710 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 

Antes de atravessar a estrada, o que deves fazer? 
A - Deves avançar sem verificar se vêm carros, pois assim demoras menos tempo a 
atravessar a rua. 
B - Deves parar e verificar se os condutores dos automóveis te estão a ver, procurando o 
olhar dos condutores. Devido à tua estatura, estes podem não te ver e tu podes não os 
ver. 
C - Deves avançar e verificar se vêm carros ao mesmo tempo que atravessas a rua. 

 

2 
Os Sinais para peões: são bicolores, com peões desenhados em vermelho (passagem 
proibida) e em amarelo (passagem autorizada). 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

3 
Os bebés, transportados em automóveis, estão mais seguros se forem ao colo de outra 
pessoa. 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

4 

 
 
O peão atravessa a estrada de forma correta? 
 
 
 
A - Sim, pois como o veículo se encontra na passadeira, o peão deve passar atrás do 
veículo. 
B - Não, pois devia esperar que o veículo passasse, para depois atravessar na passadeira. 

 

Total de Penalizações  
 



Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional  

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

1740 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 

Nos motociclos, triciclos, quadriciclos e ciclomotores é proibido o transporte de 
passageiros de idade inferior a 7 anos, salvo tratando-se de veículos providos de caixa 
rígida não destinada apenas ao transporte de carga. 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

2 

As formas dos sinais apresentados significam:  
A – Perigo e cedência  
B – Obrigação e informação  
C – Informação e perigo  

 

3 
Ultrapassagem é: uma manobra realizada para passar à frente de um veículo que se 
desloca na mesma direção, na via de trânsito contrária e, a maior velocidade. 
A – Verdadeiro        B – Falso  

 

4 
No fim de uma viagem, os passageiros de automóveis devem libertar-se imediatamente do 
cinto de segurança, mesmo quando os veículos ainda estão em andamento. 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

Total de Penalizações  

 

 

 

 

 



Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional  

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

1768 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 

Que significa o sinal que se segue? 
A – Pista destinada à circulação de ciclistas 
B – Proibida a circulação de ciclistas 
C – Obrigatório levar a bicicleta à mão 

 

2 

 
Achas que este bebé é transportado corretamente?  
 
 
A - Não, porque devia viajar numa cadeirinha especial. 
B - Sim, porque a mãe leva-o ao colo e a viagem é curta 

 

3 

Para entrares e saíres do automóvel deves:  
A – Mesmo com o automóvel em marcha lenta posso sair ou entrar 
B – Entrar e sair sempre pelo lado do passeio 
C – Colocar-me à retaguarda de um veículo que esteja a fazer uma manobra 
D – Nenhuma está correta 

 

4 

Quando viajas nos transportes públicos deves:  
A – Sempre que houver lugares sentados, utiliza-os, pois viajas muito mais seguro 
B – Cede o teu lugar a idosos, grávidas, deficientes, passageiros com bebés ou 
dificuldades 
C – Ambas estão corretas 
D – Ambas estão erradas  

 

Total de Penalizações  
 

 



Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional  

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

2598 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 

As bicicletas não perdem a prioridade em cruzamentos, ou seja, regem-se pelas mesmas 
regras de prioridade que os outros veículos. Assim, num cruzamento sem sinalização, 
apresentando-se pela direita, têm prioridade. 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

2 

Sempre que caminhares em locais sem passeios, caminha sempre pela esquerda da faixa 
de rodagem, para veres e seres visto pelos condutores dos veículos que se aproximam de 
frente. 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

3 

As formas dos sinais apresentados significam:  
 
A – Obrigação e informação  
B – Proibição e obrigação  
C – Proibição e informação 

 

4 

Que significa o seguinte sinal gestual: 
A – Virar a esquerda 
B – Virar à direita 
C – Ultrapassar  
D – Afrouxar  

 

Total de Penalizações  

 

 

 



Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional  

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

2612 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 
Sempre que te deslocas de bicicleta, usa roupas escuras e bandas retrorrefletoras, assim 
que anoitece ou em caso de mau tempo. 
A – Verdadeiro         B – Falso  

 

2 
Ultrapassagem é: uma manobra realizada para passar à frente de um veículo que se 
desloca na mesma direção, na via de trânsito contrária e, a maior velocidade. 
A – Verdadeiro        B – Falso  

 

3 
Um ciclista mesmo que infrinja a lei, um agente da autoridade nunca o pode multar, pois só 
o pode fazer aos condutores de veículos com motor. 
A – Verdadeiro         B – Falso 

 

4 

Todos os sinais que se seguem são de proibição e obrigação.  
 

A – Verdadeiro          B – Falso 

 

Total de Penalizações  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional  

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

2636 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 

A fadiga corresponde a um cansaço ou exaustão. As capacidades necessárias à prática de 
uma condução segura ficam diminuídas logo que o estado de fadiga se desencadeia, muito 
antes de correr o risco de adormecer ao volante. 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

2 
É proibido o transporte de passageiros fora dos assentos, sem prejuízo do disposto em 
legislação especial ou salvo em condições excecionais fixadas em regulamento. 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

3 

Que significa o sinal apresentado? 
A – Passagem de peões 
B – Proibida a passagem a peões  
C – Pista obrigatória para peões  

 

4 
Ultrapassagem é: uma manobra realizada para passar à frente de um veículo que se 
desloca na mesma direção, na mesma via de trânsito, mas a menor velocidade. 
A – Verdadeiro       B – Falso  

 

Total de Penalizações  

 

  



Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional  

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

2941 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 

O sinal seguinte significa: 
A – Via sem prioridade 
B – Via com prioridade  
C – Via para caminhantes e ciclistas 

 

2 

Depois de desceres do autocarro, se precisares de atravessar a rua, primeiro espera que o 
autocarro arranque, pois só assim conseguirás ver bem os automóveis que circulam na 
estrada e os condutores também te poderão ver. 
A – Verdadeiro     B – Falso  

 

3 

Quando andas de bicicleta e queres mudar de direção deves:  
A – Verificar se atrás não há veículos perto 
B – Fazer sinal com o braço 
C – Abrandar, parar se houver veículos a aproximar-se, e só avançar, de acordo com a 
regra geral de cedência de passagem ou sinalização existente 
D – Todas estão corretas 

 

4 
Um condutor pode beber todas as bebidas alcoólicas que quiser, desde que não misture 
diversas bebidas, pois, deste modo, estas não prejudicam a sua capacidade de conduzir. 
A – Verdadeiro     B – Falso 

 

Total de Penalizações  

 

  



Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional  

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

3233 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 

Para atravessar a rua, procura sempre um lugar seguro, afastado de curvas e lombas, pois 
nesses locais a tua visão do ambiente rodoviário é mais reduzida (não te esqueças de olhar 
para a esquerda, direita e, novamente, para a esquerda, antes de atravessares). 
A – Verdadeiro       B – Falso  

 

2 

Os quatro sinais seguintes dão informação aos peões da estrada. 
 
A – Verdadeiro  
B – Falso  

 

3 
Só é permitido uma criança viajar num motociclo a partir dos 5 anos. 
A – Verdadeiro       B – Falso 

 

4 
Sempre que circulas de bicicleta e viras de direção à direita, se houver peões a atravessar a 
rua, não deves parar, caso não exista passadeiras para peões.  
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

Total de Penalizações  

 

  



Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional  

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

3437 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 

À noite, sempre que te deslocas na rua, a visibilidade diminui. Por isso, é preciso que sejas 
prudente e estejas bem visível. 
A – Deves vestir roupas claras 
B – Deves usar acessórios retrorrefletores  
C- Ambas as opções estão corretas 
D – Nenhuma das opções está correta 

 

2 

Todos os sinais que se seguem são de cedência de passagem? 
 
A – Verdadeiro      B – Falso     
 

 

3 

Nos motociclos, triciclos, quadriciclos e ciclomotores é proibido o transporte de 
passageiros de idade inferior a 7 anos, salvo tratando-se de veículos providos de caixa 
rígida não destinada apenas ao transporte de carga. 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

4 

Sempre que viajo de automóvel devo: 
A – Distrair o condutor para a viagem ser mais rápida 
B – Sentar-me no banco ou cadeira elevatória instalado no banco de trás 
C – Não colocar o cinto de segurança se for sentado no banco ou cadeira elevatória  

 

Total de Penalizações  

 

  



Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional  

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

3743 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 

À noite, sempre que te deslocas na rua, a visibilidade diminui. Por isso, é preciso que sejas 
prudente e estejas bem visível. 
A – Deves vestir roupas claras 
B – Deves usar acessórios retrorrefletores  
C- Ambas as opções estão corretas 
D – Nenhuma das opções está correta 

 

2 
É equiparado ao trânsito de peões, entre outros, o trânsito de pessoas utilizando 
trotinetas, patins ou outros meios de circulação análogos, sem motor. 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

3 

Para obter a licença de condução de motociclo de cilindrada não superior a 50 cm3 é 
necessário preencher os seguintes requisitos:  
A – Ter 18 anos de idade com autorização escrita de quem exerça o poder paternal 
B – Residir no estrangeiro 
C – Ambas estão corretas 
D – Nenhuma está correta 

 

4 
As passadeiras indicam o caminho que devemos seguir para atravessar a rua.  
A - Sinal verde para peões – Eu atravesso   B – Sinal vermelho para peões – Eu atravesso    

 

Total de Penalizações  

 

  



Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional  

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

4059 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 
A Passagem para peões é uma marca rodoviária existente na faixa de rodagem, 
devidamente identificada e destinada ao atravessamento da faixa de rodagem. 
A – Verdadeiro       B – Falso  

 

2 

Sempre que circulas de bicicleta deves… 
A - Verificar se o farol da frente e de trás estão a funcionar, principalmente se circular de 
noite 
B - Circular em fila indiana, sempre que fores acompanhado, embora o Código da Estrada 
permita a circulação a par de dois ciclistas. 
C – Ambas as opções estão corretas 
D – Nenhuma opção está correta 

 

3 
É aconselhado o uso do cinto de segurança mas por lei não é obrigatório. 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

4 

Quando circulas na rua deves: 
A - Caminhar no passeio, o mais perto possível da faixa de rodagem 
B - Se estiveres atrasado para ir para a escola, corre  
C - Se fores de patins, és considerado um peão, por isso deves respeitar as regras 
referentes aos peões 

 

Total de Penalizações  

 

 

 



Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional 

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

4391 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 

O que significa o seguinte sinal de trânsito?            
A) Existe uma passagem para peões.  
B) Existe uma escola nas proximidades. 
C) Proibido a passagem de peões. 

 

2 

Quando viajas nos transportes públicos deves:  
A – Sempre que houver lugares sentados, utiliza-os, pois viajas muito mais seguro 
B – Cede o teu lugar a idosos, grávidas, deficientes, passageiros com bebés ou 
dificuldades 
C – Ambas estão corretas 
D – Ambas estão erradas  

 

3 

Os ciclistas devem ter estes comportamentos? 
 
 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

4 

Sempre que circulo de bicicleta devo… 
A – Usar um capacete e um colete reflector 
B – Não utilizar as vias destinadas aos ciclistas, pois posso circular em qualquer estrada 
C – Usar apenas uma mão para guiar se for muito habilidoso a andar de bicicleta  

 

Total de Penalizações  

 

 

 



Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional  

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

4484 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 
Quando te deslocas de bicicletas, deves circular encostado à esquerda da faixa de 
rodagem. 
A – Verdadeiro         B – Falso  

 

2 

Os peões só podem atravessar a faixa de rodagem nas passagens especialmente sinalizadas 
para esse efeito ou, quando nenhuma exista a uma distância inferior a 50 m, 
perpendicularmente ao eixo da faixa de rodagem. 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

3 
A partir dos 5 anos as crianças já podem viajar em motociclos, ciclomotores, triciclos e 
quadriciclos. 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

4 

Quando circulas na rua deves: 
A - À noite, usa roupas claras e bandas refletoras nas roupas e mochila para que os 
outros te possam ver 
B - Prestar atenção aos veículos que a qualquer momento podem sair de uma garagem 
ou parque de estacionamento 
C – Ambas estão corretas 

 

Total de Penalizações  

 

 

 

 

 

 

 



Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional  

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

4695 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 

As bicicletas não perdem a prioridade em cruzamentos, ou seja, regem-se pelas mesmas 
regras de prioridade que os outros veículos. Assim, num cruzamento sem sinalização, 
apresentando-se pela direita, têm prioridade. 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

2 

Todos os sinais que se seguem são de cedência de passagem? 
 
    A – Verdadeiro         B – Falso  

 

 

3 
Um ciclista mesmo que infrinja a lei, um agente da autoridade nunca o pode multar, pois só 
o pode fazer aos condutores de veículos com motor. 
A – Verdadeiro         B – Falso 

 

4 

 
Achas que este bebé é transportado corretamente?  
 
 
A - Não, porque devia viajar numa cadeirinha especial. 
B - Sim, porque a mãe leva-o ao colo e a viagem é curta 

 

Total de Penalizações  

 

  



Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional  

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

4895 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 

Antes de atravessar a estrada, o que deves fazer? 
A - Deves avançar sem verificar se vêm carros, pois assim demoras menos tempo a 
atravessar a rua. 
B - Deves parar e verificar se os condutores dos automóveis te estão a ver, procurando o 
olhar dos condutores. Devido à tua estatura, estes podem não te ver e tu podes não os 
ver. 
C - Deves avançar e verificar se vêm carros ao mesmo tempo que atravessas a rua. 

 

2 

As formas dos sinais apresentados significam:  
A – Perigo e cedência  
B – Obrigação e informação  
C – Informação e perigo  

 

3 
As crianças com mais de 3 anos podem viajar no banco da frente, se o automóvel não tiver 
cintos de segurança à retaguarda ou não tiver o banco de trás. 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

4 

Que significa o seguinte sinal gestual: 
A – Virar a esquerda 
B – Virar à direita 
C – Ultrapassar  
D – Afrouxar  

 

Total de Penalizações  

 

 



 

Secretaria Regional de Educação 

Direção Regional de Educação 

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional 

Divisão de Gestão de Projetos 
 

 

Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

4955 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 

O ciclista está a assinalar uma manobra. Qual é? 
A – Pode ultrapassar-me 
B – Vou parar 
C – Vou virar à esquerda 
D – Vou afrouxar 

 

2 
Ultrapassagem é: uma manobra realizada para passar à frente de um veículo que se 
desloca na mesma direção, na via de trânsito contrária e, a maior velocidade. 
A – Verdadeiro        B – Falso  

 

3 
Os Sinais para peões: são bicolores, com peões desenhados em vermelho (passagem 
proibida) e em amarelo (passagem autorizada). 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

4 

Os bebés, transportados em automóveis, estão mais seguros se forem ao colo de outra 
pessoa. 
A – Verdadeiro                 B – Falso  
 

 

Total de Penalizações  
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Projeto de Enriquecimento e Complemento Curricular 
Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) 2015/2016 

 

Projeto J - Taça Escolar de Educação Rodoviária – 9ª Edição 

Categoria A – 1º Ciclo do Ensino Básico – Fase Concelhia  

 

 
QUESTIONÁRIO 

(escrito) 

5420 

 

A PREENCHER PELO PARTICIPANTE (EM MAIÚSCULAS) 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: ___________________________________________________________________________ 

 Ano de escolaridade: ______º                             Turma: ______                                   N.º ______   

Data de nascimento: _____/_____/__________              Data de realização do questionário: _____/_____/2016 

 

ATENÇÃO: Para cada afirmação/pergunta, apenas existe uma opção de resposta verdadeira. Faz uma 

circunferência (O) em torno dessa mesma resposta. 

Número 
das 

questões 
Questões 

Penalizações 
parciais 

(5 pontos por cada 
resposta errada) 

1 
Quem anda de bicicleta, até aos dez anos pode circular nos passeios. 
A – Verdadeiro                 B – Falso 

 

2 

 
 
O peão atravessa a estrada de forma correta? 
 
 
 
A - Sim, pois como o veículo se encontra na passadeira, o peão deve passar atrás do 
veículo. 
B - Não, pois devia esperar que o veículo passasse, para depois atravessar na passadeira. 

 

3 

As formas dos sinais apresentados significam:  
 
A – Obrigação e informação  
B – Proibição e obrigação  
C – Proibição e informação 

 

4 

Quando andas de noite deves:  
A - Numa rua sem passeios, caminhar pela esquerda da faixa de rodagem e de frente 
para os veículos 
B - Mesmo que já conheças o caminho da escola de cor, procurar estar sempre atento aos 
perigos que podem aparecer 
C - As opções A e B estão Corretas   
D – A opção A está correta e a opção B está incorreta  

 

Total de Penalizações  

 


