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Brutamontes em: “Causando 
o maior fuzuê!”
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) indica quais são as responsabilidades do 
usuário do sistema trânsito para garantir sua segurança e das demais pessoas. 
O código existe para proteger os usuários e tornar suas vidas melhores e mais 
fáceis no trânsito. Conheça, a seguir, a história do Brutamontes, um personagem 
que não gosta de cumprir as regras. Com a leitura da História em Quadrinhos 
(HQ), “Causando o maior fuzuê!”, será possível descobrir algumas das possíveis 
consequências que o mau comportamento no trânsito pode gerar.

Nome:  _______________________________________________________________________________________

Turma:  ______________________________________ Data:  ________________________________________
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Infrações de trânsito

O CTB define os tipos de infrações e as suas categorias em função da gravidade.

O quadro, a seguir, apresenta informações sobre algumas infrações descritas no CTB:

Tipificação Categoria

Dirigir sob a influência de álcool ou de outras 
substâncias que alteram o comportamento. Gravíssima.

Não usar o cinto de segurança. Grave.

Disputar corrida. Gravíssima.

Estacionar o veículo muito próximo a cruzamentos. Média.

Deixar de indicar, com antecedência, a 
mudança de direção do veículo. Grave.

Transitar em velocidade superior à 
máxima permitida em até 50%. Grave.

Penalidades das infrações

Agora que você já conheceu algumas infrações, veja quais são as penalidades 
previstas para elas. A seguir, o gráfico mostra as quatro categorias de gravidade das 
infrações de trânsito, com as pontuações de acordo com as penalidades, e o quadro, 
por sua vez, retrata a penalidade financeira para cada categoria de infração.

Categoria Valor em R$*

Gravíssima 293,47

Grave 195,23

Média 130,16

Leve 88,38
*Valores vigentes em janeiro de 2020.

De acordo com 
o CTB, se o 
condutor acumular 
20 pontos em 
infrações no 
período de 1 
ano, ele tem sua 
Carteira Nacional 
de Habilitação 
(CNH) suspensa.

80% das mortes 
de passageiros nos 
bancos da frente 
dos veículos são 
causadas pelo não 
uso de cinto de 
segurança pelos 
passageiros do 
banco de trás. 
No banco de 
trás, usar o cinto 
de segurança é 
importante para 
preservar sua 
vida e a de quem 
viaja com você!
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1) Escreva, nos espaços a seguir, as infrações cometidas por Brutamontes e 
relacione as colunas, ligando-as. 

2) Registre, na tabela a seguir, quantas infrações por categoria foram 
cometidas e quantos pontos o Brutamontes somou na carteira de motorista.

Infrações
Categorias 

Total
Gravíssima Grave Média Leve

Quantidade

Pontos

3) Registre, na tabela a seguir, os valores das multas aplicadas a Brutamontes, 
devido às infrações que cometeu, e faça o cálculo, quando necessário, de 
acordo com a quantidade de infrações cometidas.

Infrações
Categorias 

Total
Gravíssima Grave Média Leve

Quantidade

Valores (R$)

Possíveis 
consequências

Brutamontes causou 
o maior fuzuê.

Brutamontes levou 
uma buzinada e 
ficou estressado.

Brutamontes 
quebrou o nariz.

Brutamontes precisou 
do hospital público 
para fazer uma 
radiografia do nariz.

Brutamontes dificultou 
o acesso à rua.

Classificação do tipo 
de consequência

Física

Social

Psicológica

Infrações

Infração: 
transgressão ou 
violação de preceito 
ou de regra.


