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para a via, essa é uma 
questão que deve ser re-
solvida pelos agentes de 
fiscalização.

Os veículos na cidade, 
regra geral, trafegam 
mais vazios, na estrada 
é comum a circulação de 
carros com passageiros e 
bagagens, fazendo com 

– Acenda sempre os 
faróis, mesmo durante o 
dia, para ser “visto”;

– Manter distância se-
gura do carro da fren-
te. Para determinar isso 
há uma regrinha básica 
e simples: escolher um 
ponto fixo na via, aguar-
dar que o veículo da 
frente ultrapasse este 
ponto, contar 2 segun-
dos e só então voltar a 
acelerar, em média isso 
corresponde a 2 carros 
de distância;

– Em vias de pista du-
pla, permanecer na pista 
da direita e só utilizar a 
pista da esquerda para 
ultrapassagem, principal-
mente se for um motorista 
inexperiente;

– Utilizar a seta sempre 
que for se ultrapassar ou-
tro veículo ou mudar de 
faixa, para que os outros 
veículos saibam a sua 
movimentação;

– Não parar no acosta-
mento, somente em caso 
de emergência;

– Reduzir a velocidade 
antes de uma curva, nun-
ca durante a manobra: 
observar a sinalização e 
acreditar nela.

– Com chuva a aten-
ção deve ser redobrada. 

– Nunca usar o celu-
lar enquanto dirige: na 
cidade ou na estrada. 
Um segundo de distra-
ção pode ser a causa de 
muitas mortes.

que o carro precise de 
mais tempo para ganhar 
velocidade (o que deve 
ser observado como um 
importante fator para as 
ultrapassagens) ou parar, 
o que pode resultar em 
uma colisão, muitas vezes 
fatal.

Alguns fatores impor-
tantes para uma direção 
segura na estrada:

– Concentração: nunca 
dirigir cansado ou com 
sono, dirigir na estrada 
exige que o condutor es-
teja bem disposto;

– Respeito à sinaliza-
ção;

– Respeito aos limites 
de velocidade, ainda que 
questione esses limites, 
deve-se respeitar; Fonte: portaldotransito.com.br


