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2º Geografia 1 3 

A RUA É DE TODOS. 

 A rua é um espaço público, ou seja, é de todos, mas administrada pelo governo. Por 
isso, todos têm o direito de ir e vir, se movimentar quando quiser. É o motivo pelo qual possuem as 
calçadas, nos dois lados de uma rua, para que os pedestres possam transitar. 

 

                                              

https://escolakids.uol.com.br/geografia/a-rua.htm 
 

 

1. Observe as imagens acima e escreva uma diferença entre essas ruas. (pp. 126 e 127) 

____________________________________________________________________________ 
 

2. Em qual das ruas, os veículos circulam mais facilmente? Por quê? (pp. 126 e 127) 

____________________________________________________________________________ 
 

3. Para que as ruas sejam espaços tranquilos para as pessoas é preciso ter regras, que são 
chamadas de normas de trânsito. 
As normas de trânsito são leis que dizem como todos devem se comportar quando estão nas 
ruas, seja caminhando, seja dirigindo carros ou outros veículos. 
Correlacione as placas de trânsito às informações que elas representam: (p. 128) 
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 4. As vias podem ter dois tipos de semáforos: o de veículos e o de pedestres. 
Pinte o semáforo de veículos com as cores corretas e ligue-as ao seu significado: (p. 129) 
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5. O semáforo de pedestres orienta as pessoas que trafegam a pé. Ele possui duas cores: o 

vermelho significa “pare” e o verde significa “siga”. 
Envolva e pinte corretamente a imagem que indica que podemos atravessar a rua em 
segurança: (p. 129) 
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6. Observe as palavras do quadro e complete as afirmações a seguir: (pp. 128, 130 e 133) 
 

 

a) Lugar seguro para atravessar a rua: _________________________________________ 

b) Lugar para os veículos trafegarem: __________________________________________ 

c) Pessoa que dirige um veículo: ______________________________________________ 

d) Pessoa que cuida do trânsito: ______________________________________________ 

e) Movimento de veículos nas ruas: ____________________________________________ 

 

7. Existem muitos profissionais que organizam e cuidam das ruas para o bom funcionamento 
delas. Dê dois exemplos de profissionais que ajudam a conservar as ruas. (p. 132) 
 
____________________________________________________________________________ 

 

 

motorista – agente de trânsito – trânsito – faixa de pedestres - ruas 
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 8. Para que as ruas da nossa cidade estejam sempre cuidadas é importante que todos os 
moradores façam a sua parte. Escreva e desenhe um cuidado que você tem com as ruas da 
sua cidade. (p. 132) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

 


