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Este trabalho foi elaborado, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância
do cuidado com o trânsito e seu papel junto à sociedade, contribuindo para que se tenha um
trânsito mais seguro nas cidades. Transporte é o nome dado a todas e qualquer
movimentação de pessoas e mercadorias de um local a outro. O transporte mais utilizado no
Brasil é o transporte rodoviário, isso devido ao relevo do território brasileiro. Ele, porém pode
ser vantajoso e desvantajoso, mas o pior problema são os acidentes, mais de 1,25 milhões
de pessoas morrem por ano, vítimas de acidentes de trânsito, estima a OMS (Organização
Mundial de Saúde). Mas porque tantas pessoas morrem no trânsito Rodoviário do Brasil? As
possíveis hipóteses são: problemas no veículo desrespeito a sinalização, problemas nas vias
rodoviárias, excesso de velocidade e consumo de bebidas alcoólicas. Por isso precisamos ter
muita atenção no trânsito, pois em segundos, uma pessoa pode morrer. Temos como
exemplo, uma pesquisa que foi realizada na Escola Estadual de Ensino Médio Professor
Apolinário Alves dos Santos sobre a sinaleira que se localiza em frente à escola, que dispões
de um botão para que os alunos apertem e assim a sinaleira feche e eles possam atravessar.
Nesta pesquisa foram entrevistadas 150 alunos dos 6º a 8º anos com os seguintes
questionamentos: utilizam corretamente a sinaleira instalada na frente da escola?; Ou não
utilizam. O resultado foi alarmante, apenas 70 alunos utilizavam corretamente a sinaleira, 21
utilizavam incorretamente e 59 simplesmente não utilizam. Com tudo concluímos que o
transito rodoviário pode ser vantajoso e desvantajoso.
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