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Entregar devolutiva na Classroom 

 

Na aula passada, em Matemática, vimos que muitas pessoas usam a bicicleta 
como meio de transporte, mas sabemos que a maioria das pessoas usa a 
bicicleta para lazer, ou até mesmo para emagrecer.  

É tão popular que até música foi feita em sua homenagem. 

 

Escute a música, acessando o link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=hjtFFNavDtA 

 

Assim como todos os veículos, as bicicletas também estão sujeitas as regras 
de trânsito. Elas garantem a segurança tanto do ciclista como das outras 
pessoas. Conheça aqui algumas regras de trânsito para ciclistas 
 

1. Use acessórios exigidos por lei 
Embora o uso de joelheira, capacete e cotoveleira sejam recomendados, não é 
obrigatório. Porém, espelho, buzina e adesivos refletores nas laterais, frente e 
atrás, bem como nos pedais, são acessórios exigidos por lei. 
 
2. Se beber, não pedale! 
Mesmo que você não perca pontos na carteira, ainda assim poderá receber 
uma multa e até ser preso se pedalar alcoolizado. Portanto, a regra sobre o 
consumo de álcool é a mesma para motoristas. 



 

 

 

 
3. Não pedale na calçada 
Se você tiver que passar por uma calçada, mesmo que seja uma pequena 
manobra, considere descer da bike e empurrá-la para evitar multas. 
 
4. Atenção aos espaços públicos 
Existem diferentes tipos de vias destinadas a ciclistas e é importante você se 
atentar. Veja: 
 
- Ciclovia: separa os ciclistas de pedestres e do trânsito. Ela conta com uma 
faixa exclusiva, sendo delimitada por micropostes ou barreiras; 
- Ciclofaixa: parecida com a ciclovia, mas não tem barreiras e é separada por 
sinalização e cores; 
- Ciclofaixa de lazer: é temporária, comumente ativada aos feriados e 
domingos. Nesses dias, conta com sinalização e também suporte da 
companhia de trânsito para que, especialmente, famílias com crianças possam 
aproveitar; 
- Ciclorrota: embora seja de uso comum, recebem sinalização específica, já 
que utiliza-se de vias já existentes; 
 
Direitos dos Ciclistas 
 
- Preferência de passagem: os veículos automotores precisam dar preferência 
ao ciclista ao realizar uma - travessia, assim como ocorre com pedestres; 
- Ultrapassagem: motoristas devem reduzir a velocidade dos veículos ao fazer 
uma ultrapassagem de um ciclista; 
- Distância mínima: os veículos automotores devem respeitar a distância de 1,5 
metros das bicicletas. 
 
 
Vamos retirar do texto algumas informações: 
 
1 – Quais são as vias destinadas a ciclistas? 
 
 
 
 
 
2 – Quais os acessórios exigidos por lei para os ciclistas? 
 
 
 



 

 

 

3 – O que as regras de trânsito das bicicletas garantem ao ciclista e as outras 
pessoas? 
 
 
 
 
 
Analise agora está imagem: 

 
 
4 – Quais os benefícios citados acima que são bons para o meio ambiente? 
 
 
 
 
5- Quais os benefícios que traz para a saúde do ciclista?  
 
 
 

 

Sites consultados: 

http://anoticia.com/category/editorias/esportes/ 

https://www.festivalbikebrasil.com.br/pt/noticias/4-regras-de-transito-para-ciclistas 
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VISÃO GERAL DOS PROBLEMAS URBANOS 

Como vimos na aula anterior, com o aumento das populações e a 

tecnologia, tende a aparecer problemas urbanos. Esses problemas urbanos 

podem ser com relação ao trânsito (engarrafamento), justamente pelo aumento 

de fluxo de veículos nas cidades, muitas vezes por não ter um transporte 

público de qualidade. A poluição do ar, que não é um problema 

contemporâneo, e sim desde o início da formação do nosso planeta, mas que é 

agravado hoje com as emissões de gases poluentes na atmosfera, pelas 

indústrias, queimadas, etc. 

O lixo, que por ventura se não for descartado de forma correta, no meio 

urbano ele só tende a trazer prejuízos como: entupimento da rede de esgoto, e 

isso envolve a saúde pública das pessoas.  

 

 

 
 

 



 

 

 

1 – De acordo com a poluição do ar atmosférico, podemos afirmar que: 

a) É somente um problema da atualidade. 
b) Agrava-se com as emissões de gases poluentes na atmosfera, pelas 

indústrias, queimadas, etc.. 
c) Não traz prejuízos a qualidade de vida das pessoas. 

2 – O texto traz uma solução para evitar engarrafamentos, o volume excessivo 
de carros e consequentemente a poluição atmosférica, qual seria? 

a) Trocar somente os escapamentos dos carros 
b) Transporte público de qualidade 
c) Vender carros a preços mais acessíveis à população 

 

 

 

 

Site consultado: 

https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/geografia/problemas-urbanos-poluicao-ar.htm 
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A aula de Língua Portuguesa abordou um pouco sobre o uso da bicicleta, e na 
de Ciências, vimos como o transito de veículos automotores prejudicam o meio 
ambiente. Na aula de matemática, vamos resolver alguns problemas que 
ocorrem diariamente e necessitam da Matemática para serem solucionados. 

1 - Os 260 moradores condomínio Estrela iam sozinhos de carro para o 
trabalho. Resolveram dar carona uns para os outros, colocando quatro pessoas 
em cada carro. Quantos carros deixaram de circular no trânsito? 
 
 
 
2 - Havia 144 casos de atropelamento ao ano em frente à Praça Central.  Após 
a sinalização da rua com faixa de pedestre apenas 1/3 destes atropelamentos 
continuaram acontecendo. Houve a diminuição de quantos atropelamentos? 
 
 
3 - Na loja de Seu Manuel são vendidos 21 capacetes por dia. Quantos 
capacetes são vendidos em 15 dias? 
 
 

 

Uma consequência do Isolamento Social: 

 “Em função da pandemia da Covid-19, a mobilidade passa por uma intensa 
transformação. Com um menor número de pessoas transitando por ruas e 
estradas, os acidentes caíram na mesma proporção. Esse cenário beneficiou 
principalmente os pedestres, os mais expostos em caso de acidentes. Hoje, 
esse grupo registra o menor número de mortes dos últimos 5 anos”, 
destaca Ernesto Mascellani Neto, presidente do Detran.SP. 

 



 

 

 

Fatalidades em Julho 
Todos os modais – Estado de SP 

Olhe como ficou o gráfico dos últimos 6 anos: 

 

 

 
 

Em relação ao gráfico, responda: 

 

a) Em 2.017, morreram 571 pedestres. Quantas mortes a mais que 2020?  

 

b) Sabemos que em 2020 diminuiu as mortes de pedestre devido ao 
isolamento social, mas podemos notar de 2017 para 2019, teve uma queda 
sensível nas mortes. De quanto foi essa queda? 

 

c) Em sua opinião, o que justifica essa diminuição de mortes?  

 

 

 

 

Site Consultado:  

http://educacaoparaotransitocomqualidade.blogspot.com/2015/03/o-transito-em-
matematica.html 

http://www.respeitoavida.sp.gov.br/acidentes-e-fatalidades-de-transito-seguem-
em-queda-no-estado/ 

 


