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Proibido trânsito 
de pedestres

Área escolar

Semáforo para 
veículos

Códigos visuais no trânsito!
Você já observou como os códigos visuais estão presentes no dia a dia ao 
transitar pelas vias? Os espaços do trânsito possuem elementos com informações 
e com regras que são transmitidas através de signos visuais, organizando e 
direcionando a sinalização nas vias. Esses elementos possuem uma linguagem 
visual que considera um padrão com cores, diagramação (formas), acuidade 
visual e uma tipologia adequada. Alguns sinais são universais, outros possuem 
especificações dos locais, dependendo de cada país e de suas regulamentações. 
Os sinais contêm componentes que permitem o reconhecimento desses códigos 
de comunicação, transmitindo informações aos usuários com o objetivo de 
contribuir com a segurança deles no trânsito. Respeitar a sinalização de trânsito é 
obrigatório. A não observância da sinalização de trânsito coloca todos os usuários 
desse sistema em perigo.

O quadro, a seguir, mostra alguns desses sinais visuais e apresenta a função da 
sinalização vertical de regulamentação, da sinalização vertical de advertência e da 
sinalização semafórica.

Sinalizações verticais de regulamentação

Tem a finalidade de transmitir, aos usuários, as condições, as 
proibições, as obrigações e, ainda, as restrições no uso das vias 
urbanas.

Sinalizações verticais de advertência

Tem a finalidade de alertar, aos usuários, as condições potencialmente 
perigosas, os obstáculos ou as restrições existentes na via ou 

adjacentes a ela (indicando a natureza dessas situações à frente, quer 
sejam permanentes, quer sejam eventuais).

Sinalização semafórica 

Tem a finalidade de transmitir, aos usuários, a informação sobre o 
direito de passagem em interseções e/ou seções de via onde existam 
dois ou mais movimentos conflitantes ou, ainda, tem a finalidade 
de advertir sobre a presença de situações na via que possam 
comprometer a segurança dos usuários.
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2 CÓDIGOS VISUAIS NO TRÂNSITO!

1) Associe cada uma das placas de sinalização vertical de regulamentação, 
de sinalização vertical de advertência e de sinalização semafórica ao 
respectivo significado dela.

(     ) Circulação exclusiva de bicicletas

(     ) Animais

(     ) Passagens sinalizada de escolares

(     ) Semáforo para veículos

(     ) Proibido estacionar

(     ) Indica, para o pedestre, a permissão de travessia

(     ) Indica, para o pedestre, a proibição da travessia

(     ) Indica, para o ciclista, a permissão do direito de passagem

(     ) Siga em frente ou à esquerda

(     ) Circulação exclusiva de ônibus

(     ) Pedestre, ande pela esquerda

As sinalizações 
ajudam o trânsito 
a funcionar 
melhor. Observe as 
sinalizações ao seu 
redor e respeite 
o que elas lhe 
comunicam. Tenha 
em mente que as 
sinalizações podem 
ajudá-lo a perceber 
melhor o trânsito 
e ter atitudes mais 
seguras.
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2) Crie uma expressão artística de uma placa de sinalização vertical de 
regulamentação. Para isso, elabore um pictograma com um novo código visual 
que transmita, às pessoas, uma mensagem para que tenham mais segurança 
ao atravessar as vias. Lembre-se de que: a placa de sinalização vertical de 
regulamentação é circular com uma borda vermelha e fundo branco.

3) Apresente a placa aos seus colegas e fale um pouco sobre o significado 
do pictograma.

Pictograma: 
“desenho 
esquemático 
normalizado 
destinado 
a significar, 
notadamente nos 
lugares públicos, 
certas indicações 
simples” (conforme 
o dicionário 
Priberam de Língua 
Portuguesa). 


