
14º ANO | HISTÓRIA | DESCOBRINDO AS DIFERENTES PAISAGENS

Meios de transporte: ontem e hoje
Você já percebeu que, pelas ruas, circulam diferentes meios de transporte? A 
bicicleta, por exemplo, é um veículo sem motor, que pode transportar até duas 
pessoas. Há, também, a carroça, que consegue carregar mais peso e que é puxada 
por animais. Os carros, os ônibus, os caminhões e as motos funcionam através 
de motores, sendo que, em sua maioria, são movidos a gasolina ou a diesel (ou a 
outros combustíveis), e que, além disso, cada um deles tem diferentes capacidades 
para o transporte de pessoas e de produtos. Todos esses meios têm a sua 
história, mas possuem um ponto em comum: foram criados para levar pessoas ou 
mercadorias de um lugar a outro.

1) Resolva as palavras cruzadas sobre transportes terrestres e faça uma 
viagem no tempo!

Nome:  _______________________________________________________________________________________

Turma:  ______________________________________ Data:  ________________________________________
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Vertical

1. O primeiro modelo de transporte da história que era movido a vapor.

4. Veículo de duas rodas, não poluente, ótimo para fazer atividades físicas. Deve 
ser usado nas ciclovias, ou, quando não houver ciclovias, deve circular na mesma 
direção que os demais veículos.

5. Veículo de duas rodas, em que os ocupantes devem usar capacete.

7. Veículo que transporta muitos passageiros e que circula em linhas parciais ou 
totalmente subterrâneas.

9. Veículo que possui três rodas.

Horizontal

2. Veículo destinado ao transporte de cargas pesadas.

3. Grande veículo para transporte coletivo de passageiros.

6. Veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até 20 
passageiros.

8. Veículo de quatro rodas, em que todos os ocupantes devem usar o cinto de 
segurança.

10. Veículo de propulsão elétrica que se move sobre trilhos utilizado no início do 
século XX.

2) Os meios de transporte mudam com o tempo, como você pode observar 
nas imagens a seguir. Assim, compare as fotos da Avenida Paulista, uma 
que retrata o início do século XX, e outra, o século XXI, e preencha o 
quadro a seguir.
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Aspecto analisado Comparação (mudanças e permanências)

Quantidade de veículos

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                   

Tipos de meios 
de transporte

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                   

Tipos de construção

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                   

Presença de vegetação 

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                   

3) Cada meio de transporte tem suas características: alguns são mais velozes, 
outros mais confortáveis, outros levam mais passageiros em uma mesma 
viagem. Apesar das diferenças entre eles, um ponto permanece igual para 
todos: atitudes seguras que seus usuários precisam ter. Assim, conhecer 
algumas regras no uso dos diferentes tipos de transporte pode garantir uma 
viagem tranquila e evitar acidentes. 

Observe as imagens a seguir e veja que cada uma delas apresenta um tipo 
de transporte terrestre. Com isso feito, relacione cada tipo de transporte 
terrestre com as atitudes seguras correspondentes.
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Entre nesse veículo pelo lado oposto ao 
do motorista e use o cinto de segurança 
durante todo o caminho. Se você tiver 
menos de 10 anos, é obrigatório 
sentar-se no banco traseiro. Não coloque 
o braço ou qualquer parte do seu corpo 
para fora da janela. Comporte-se e não 
distraia o motorista enquanto ele dirige!

Aguarde a chegada deste veículo 
no local indicado. Embarque nele e 
desembarque dele apenas quando ele 
estiver completamente parado. Não se 
sente nos bancos reservados a idosos, 
a gestantes e a pessoas com deficiência. 
Se tiver cinto de segurança, use-o! 

Nesse veículo, é preciso usar 
capacetes adequados à sua cabeça e é 
recomendado usar roupas com tecidos 
grossos, como jeans e couro. Tenha 
cuidado para não encostar sua perna 
no escapamento e ter uma queimadura. 
Não distraia o condutor e acompanhe os 
movimentos de inclinação do corpo dele.

4) No local onde você mora, as pessoas se comportam de forma adequada e de 
maneira segura nos meios de transporte? Se não, quais as atitudes que elas 
precisam adotar? Se sim, há algo que elas ainda precisam melhorar?
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