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APRESENTAÇÃO
PARABÉNS! ESTE É O PASSAPORTE PARA SUA APROVAÇÃO.

A Nova Concursos tem um único propósito: mudar a vida das pessoas. 
Vamos ajudar você a alcançar o tão desejado cargo público. 
Nossos livros são elaborados por professores que atuam na área de Concursos Públicos. Assim a matéria 
é organizada de forma que otimize o tempo do candidato. Afi nal corremos contra o tempo, por isso a 
preparação é muito importante. 
Aproveitando, convidamos você para conhecer nossa linha de produtos “Cursos online”, conteúdos 
preparatórios e por edital, ministrados pelos melhores professores do mercado. 
Estar à frente é nosso objetivo, sempre. 
Contamos com índice de aprovação de 87%*. 
O que nos motiva é a busca da excelência. Aumentar este índice é nossa meta. 
Acesse www.novaconcursos.com.br e conheça todos os nossos produtos. 
Oferecemos uma solução completa com foco na sua aprovação, como: apostilas, livros, cursos online, 
questões comentadas e treinamentos com simulados online. 
Desejamos-lhe muito sucesso nesta nova etapa da sua vida! 
Obrigado e bons estudos!

*Índice de aprovação baseado em ferramentas internas de medição.

CURSO ONLINE

PASSO 1
Acesse:
www.novaconcursos.com.br/passaporte

PASSO 2
Digite o código do produto no campo indicado 
no site.
O código encontra-se no verso da capa da 
apostila.
*Utilize sempre os 8 primeiros dígitos.
Ex: JN001-19

PASSO 3
Pronto!
Você já pode acessar os conteúdos online.
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NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E 
CONDUTA; 

 Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem:
 I - abster-se de todo ato que possa constituir perigo 
ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas 
ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades 
públicas ou privadas;
 II - abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo peri-
goso, atirando, depositando ou abandonando na via 
objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer ou-
tro obstáculo.
 Art. 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas 
vias públicas, o condutor deverá verifi car a existência 
e as boas condições de funcionamento dos equipa-
mentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se 
da existência de combustível sufi ciente para chegar ao 
local de destino.
 Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter do-
mínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cui-
dados indispensáveis à segurança do trânsito.
 Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres aber-
tas à circulação obedecerá às seguintes normas:
I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admi-
tindo-se as exceções devidamente sinalizadas;
 II - o condutor deverá guardar distância de segurança 
lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem 
como em relação ao bordo da pista, considerando-se, 
no momento, a velocidade e as condições do local, da 
circulação, do veículo e as condições climáticas;
 III - quando veículos, transitando por fl uxos que se 
cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá 
preferência de passagem:
 a) no caso de apenas um fl uxo ser proveniente de ro-
dovia, aquele que estiver circulando por ela;
 b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando 
por ela;
 c) nos demais casos, o que vier pela direita do con-
dutor;
 IV - quando uma pista de rolamento comportar vá-
rias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da 
direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais 
lentos e de maior porte, quando não houver faixa es-
pecial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas 
à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de 
maior velocidade;
 V - o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e 
nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se 
adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de 
estacionamento;
 VI - os veículos precedidos de batedores terão priori-
dade de passagem, respeitadas as demais normas de 
circulação;
 VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e sal-
vamento, os de polícia, os de fi scalização e operação 
de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de 
trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e 
parada, quando em serviço de urgência e devidamen-
te identifi cados por dispositivos regulamentares de 
alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, 
observadas as seguintes disposições:

 a) quando os dispositivos estiverem acionados, indi-
cando a proximidade dos veículos, todos os condutores 
deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquer-
da, indo para a direita da via e parando, se necessário;
 b) os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão 
aguardar no passeio, só atravessando a via quando o 
veículo já tiver passado pelo local;
 c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de ilumina-
ção vermelha intermitente só poderá ocorrer quando 
da efetiva prestação de serviço de urgência;
 d) a prioridade de passagem na via e no cruzamen-
to deverá se dar com velocidade reduzida e com os 
devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais 
normas deste Código;
 VIII - os veículos prestadores de serviços de utilidade 
pública, quando em atendimento na via, gozam de li-
vre parada e estacionamento no local da prestação de 
serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo 
estar identifi cados na forma estabelecida pelo CON-
TRAN;
 IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento 
deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização 
regulamentar e as demais normas estabelecidas neste 
Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado 
estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;
 X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultra-
passagem, certifi car-se de que:
 a) nenhum condutor que venha atrás haja começado 
uma manobra para ultrapassá-lo;
 b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não 
haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;
 c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa 
extensão sufi ciente para que sua manobra não ponha 
em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido 
contrário;
 XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:
 a) indicar com antecedência a manobra pretendida, 
acionando a luz indicadora de direção do veículo ou 
por meio de gesto convencional de braço;
 b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultra-
passa, de tal forma que deixe livre uma distância late-
ral de segurança;
 c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de 
trânsito de origem, acionando a luz indicadora de di-
reção do veículo ou fazendo gesto convencional de 
braço, adotando os cuidados necessários para não pôr 
em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ul-
trapassou;
 XII - os veículos que se deslocam sobre trilhos terão 
preferência de passagem sobre os demais, respeitadas 
as normas de circulação.
 § 1º As normas de ultrapassagem previstas nas alí-
neas a e b do inciso X e a e b do inciso XI aplicam-se 
à transposição de faixas, que pode ser realizada tanto 
pela faixa da esquerda como pela da direita.
 § 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta 
estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os 
veículos de maior porte serão sempre responsáveis 
pela segurança dos menores, os motorizados pelos 
não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pe-
destres.



2

CO
N

H
EC

IM
EN

TO
S 

ES
PE

CÍ
FI

CO
S 

-  A
G

EN
TE

 D
E 

TR
ÂN

SI
TO

 Art. 30. Todo condutor, ao perceber que outro que o 
segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá:
 I - se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslo-
car-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha;
 II - se estiver circulando pelas demais faixas, manter-
-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a 
marcha.
 Parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em 
fi la, deverão manter distância sufi ciente entre si para 
permitir que veículos que os ultrapassem possam se 
intercalar na fi la com segurança.
 Art. 31. O condutor que tenha o propósito de ultra-
passar um veículo de transporte coletivo que esteja 
parado, efetuando embarque ou desembarque de pas-
sageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com 
atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à 
segurança dos pedestres.
 Art. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos 
em vias com duplo sentido de direção e pista única, 
nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade 
sufi ciente, nas passagens de nível, nas pontes e viadu-
tos e nas travessias de pedestres, exceto quando hou-
ver sinalização permitindo a ultrapassagem.
 Art. 33. Nas interseções e suas proximidades, o condu-
tor não poderá efetuar ultrapassagem.
 Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra 
deverá certifi car-se de que pode executá-la sem perigo 
para os demais usuários da via que o seguem, prece-
dem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, 
sua direção e sua velocidade.
 Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que impli-
que um deslocamento lateral, o condutor deverá indi-
car seu propósito de forma clara e com a devida an-
tecedência, por meio da luz indicadora de direção de 
seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.
 Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral 
a transposição de faixas, movimentos de conversão à 
direita, à esquerda e retornos.
 Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, pro-
cedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar pre-
ferência aos veículos e pedestres que por ela estejam 
transitando.
 Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conver-
são à esquerda e a operação de retorno deverão ser 
feitas nos locais apropriados e, onde estes não existi-
rem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à 
direita, para cruzar a pista com segurança.
 Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em 
outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:
 I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o má-
ximo possível do bordo direito da pista e executar sua 
manobra no menor espaço possível;
 II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o 
máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da 
pista, quando houver, caso se trate de uma pista com 
circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, 
tratando-se de uma pista de um só sentido.
 Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de 
direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedes-
tres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido 
contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas 
as normas de preferência de passagem.

 Art. 39. Nas vias urbanas, a operação de retorno de-
verá ser feita nos locais para isto determinados, quer 
por meio de sinalização, quer pela existência de locais 
apropriados, ou, ainda, em outros locais que ofereçam 
condições de segurança e fl uidez, observadas as ca-
racterísticas da via, do veículo, das condições meteo-
rológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas.
 Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às se-
guintes determinações:
 I - o condutor manterá acesos os faróis do veículo, uti-
lizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos 
túneis providos de iluminação pública e nas rodovias;
  II - nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz 
alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-
-lo;
 III - a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e 
por curto período de tempo, com o objetivo de advertir 
outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar 
a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente 
ou para indicar a existência de risco à segurança para 
os veículos que circulam no sentido contrário;
 IV - o condutor manterá acesas pelo menos as luzes 
de posição do veículo quando sob chuva forte, neblina 
ou cerração;
 V - O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes 
situações:
 a) em imobilizações ou situações de emergência;
 b) quando a regulamentação da via assim o determi-
nar;
 VI - durante a noite, em circulação, o condutor mante-
rá acesa a luz de placa;
 VII - o condutor manterá acesas, à noite, as luzes de 
posição quando o veículo estiver parado para fi ns de 
embarque ou desembarque de passageiros e carga ou 
descarga de mercadorias.
 Parágrafo único. Os veículos de transporte coletivo 
regular de passageiros, quando circularem em faixas 
próprias a eles destinadas, e os ciclos motorizados de-
verão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e 
a noite.
 Art. 41. O condutor de veículo só poderá fazer uso de 
buzina, desde que em toque breve, nas seguintes si-
tuações:
 I - para fazer as advertências necessárias a fi m de evi-
tar acidentes;
 II - fora das áreas urbanas, quando for conveniente 
advertir a um condutor que se tem o propósito de ul-
trapassá-lo.
 Art. 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente 
seu veículo, salvo por razões de segurança.
 Art. 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá 
observar constantemente as condições físicas da via, 
do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a 
intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máxi-
mos de velocidade estabelecidos para a via, além de:
 I - não obstruir a marcha normal dos demais veícu-
los em circulação sem causa justifi cada, transitando a 
uma velocidade anormalmente reduzida;
 II - sempre que quiser diminuir a velocidade de seu 
veículo deverá antes certifi car-se de que pode fazê-lo 
sem risco nem inconvenientes para os outros conduto-
res, a não ser que haja perigo iminente;
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 III - indicar, de forma clara, com a antecedência ne-
cessária e a sinalização devida, a manobra de redução 
de velocidade.
 Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruza-
mento, o condutor do veículo deve demonstrar pru-
dência especial, transitando em velocidade moderada, 
de forma que possa deter seu veículo com segurança 
para dar passagem a pedestre e a veículos que te-
nham o direito de preferência.
 Art. 45. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo 
lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em 
uma interseção se houver possibilidade de ser obri-
gado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, 
obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito 
transversal.
 Art. 46. Sempre que for necessária a imobilização 
temporária de um veículo no leito viário, em situação 
de emergência, deverá ser providenciada a imedia-
ta sinalização de advertência, na forma estabelecida 
pelo CONTRAN.
 Art. 47. Quando proibido o estacionamento na via, a 
parada deverá restringir-se ao tempo indispensável 
para embarque ou desembarque de passageiros, des-
de que não interrompa ou perturbe o fl uxo de veículos 
ou a locomoção de pedestres.
 Parágrafo único. A operação de carga ou descarga 
será regulamentada pelo órgão ou entidade com cir-
cunscrição sobre a via e é considerada estacionamen-
to.
 Art. 48. Nas paradas, operações de carga ou descarga 
e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posiciona-
do no sentido do fl uxo, paralelo ao bordo da pista de 
rolamento e junto à guia da calçada (meio-fi o), admi-
tidas as exceções devidamente sinalizadas.
 § 1º Nas vias providas de acostamento, os veículos 
parados, estacionados ou em operação de carga ou 
descarga deverão estar situados fora da pista de ro-
lamento.
 § 2º O estacionamento dos veículos motorizados de 
duas rodas será feito em posição perpendicular à guia 
da calçada (meio-fi o) e junto a ela, salvo quando hou-
ver sinalização que determine outra condição.
 § 3º O estacionamento dos veículos sem abandono do 
condutor poderá ser feito somente nos locais previstos 
neste Código ou naqueles regulamentados por sinali-
zação específi ca.
 Art. 49. O condutor e os passageiros não deverão abrir 
a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veícu-
lo sem antes se certifi carem de que isso não constitui 
perigo para eles e para outros usuários da via.
 Parágrafo único. O embarque e o desembarque de-
vem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para 
o condutor.
 Art. 50. O uso de faixas laterais de domínio e das áreas 
adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condi-
ções de segurança do trânsito estabelecidas pelo ór-
gão ou entidade com circunscrição sobre a via.
 Art. 51. Nas vias internas pertencentes a condomínios 
constituídos por unidades autônomas, a sinalização 
de regulamentação da via será implantada e mantida 
às expensas do condomínio, após aprovação dos pro-
jetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre 
a via.

 Art. 52. Os veículos de tração animal serão conduzidos 
pela direita da pista, junto à guia da calçada (meio-
-fi o) ou acostamento, sempre que não houver faixa 
especial a eles destinada, devendo seus condutores 
obedecer, no que couber, às normas de circulação pre-
vistas neste Código e às que vierem a ser fi xadas pelo 
órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.
Art. 53. Os animais isolados ou em grupos só podem 
circular nas vias quando conduzidos por um guia, ob-
servado o seguinte:
 I - para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deve-
rão ser divididos em grupos de tamanho moderado e 
separados uns dos outros por espaços sufi cientes para 
não obstruir o trânsito;
 II - os animais que circularem pela pista de rolamento 
deverão ser mantidos junto ao bordo da pista.
 Art. 54. Os condutores de motocicletas, motonetas e 
ciclomotores só poderão circular nas vias:
 I - utilizando capacete de segurança, com viseira ou 
óculos protetores;
 II - segurando o guidom com as duas mãos;
 III - usando vestuário de proteção, de acordo com as 
especifi cações do CONTRAN.
 Art. 55. Os passageiros de motocicletas, motonetas e 
ciclomotores só poderão ser transportados:
 I - utilizando capacete de segurança;
 II - em carro lateral acoplado aos veículos ou em as-
sento suplementar atrás do condutor;
 III - usando vestuário de proteção, de acordo com as 
especifi cações do CONTRAN.
 Art. 57. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela di-
reita da pista de rolamento, preferencialmente no cen-
tro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista 
sempre que não houver acostamento ou faixa própria 
a eles destinada, proibida a sua circulação nas vias de 
trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas.
 Parágrafo único. Quando uma via comportar duas ou 
mais faixas de trânsito e a da direita for destinada ao 
uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores 
deverão circular pela faixa adjacente à da direita.
 Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, 
a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não 
houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quan-
do não for possível a utilização destes, nos bordos da 
pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação 
regulamentado para a via, com preferência sobre os 
veículos automotores.
 Parágrafo único. A autoridade de trânsito com cir-
cunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação 
de bicicletas no sentido contrário ao fl uxo dos veículos 
automotores, desde que dotado o trecho com ciclo-
faixa.
 Art. 59. Desde que autorizado e devidamente sinaliza-
do pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a 
via, será permitida a circulação de bicicletas nos pas-
seios.
 Art. 60. As vias abertas à circulação, de acordo com 
sua utilização, classifi cam-se em:
 I - vias urbanas:
 a) via de trânsito rápido;
 b) via arterial;
 c) via coletora;
 d) via local;
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 II - vias rurais:
 a) rodovias;
 b) estradas.
 Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via 
será indicada por meio de sinalização, obedecidas 
suas características técnicas e as condições de trânsito.
 § 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a 
velocidade máxima será de:
 I - nas vias urbanas:
 a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito 
rápido:
 b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais;
 c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras;
 d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais;
 II - nas vias rurais:
 a) nas rodovias de pista dupla: 
 1. 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) para 
automóveis, camionetas e motocicletas; 
 2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os 
demais veículos; 
  b) nas rodovias de pista simples: 
 1. 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automó-
veis, camionetas e motocicletas;
 2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os 
demais veículos;
 c) nas estradas: 60 km/h (sessenta quilômetros por 
hora). 
 § 2º O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário 
com circunscrição sobre a via poderá regulamentar, 
por meio de sinalização, velocidades superiores ou in-
feriores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior.
 Art. 62. A velocidade mínima não poderá ser inferior 
à metade da velocidade máxima estabelecida, respei-
tadas as condições operacionais de trânsito e da via.
 Art. 64. As crianças com idade inferior a dez anos de-
vem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo ex-
ceções regulamentadas pelo CONTRAN.
 Art. 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para 
condutor e passageiros em todas as vias do territó-
rio nacional, salvo em situações regulamentadas pelo 
CONTRAN.
 Art. 67. As provas ou competições desportivas, inclu-
sive seus ensaios, em via aberta à circulação, só po-
derão ser realizadas mediante prévia permissão da 
autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via 
e dependerão de:
 I - autorização expressa da respectiva confederação 
desportiva ou de entidades estaduais a ela fi liadas;
 II - caução ou fi ança para cobrir possíveis danos ma-
teriais à via;
 III - contrato de seguro contra riscos e acidentes em 
favor de terceiros;
 IV - prévio recolhimento do valor correspondente aos 
custos operacionais em que o órgão ou entidade per-
missionária incorrerá.
 Parágrafo único. A autoridade com circunscrição sobre 
a via arbitrará os valores mínimos da caução ou fi an-
ça e do contrato de seguro.

PEDESTRES E CONDUTORES DE VEÍCULOS 
NÃO MOTORIZADOS; 

 Art. 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos pas-
seios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos 
acostamentos das vias rurais para circulação, podendo 
a autoridade competente permitir a utilização de parte 
da calçada para outros fi ns, desde que não seja preju-
dicial ao fl uxo de pedestres.
 § 1º O ciclista desmontado empurrando a bicicleta 
equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.
 § 2º Nas áreas urbanas, quando não houver passeios 
ou quando não for possível a utilização destes, a circu-
lação de pedestres na pista de rolamento será feita com 
prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em 
fi la única, exceto em locais proibidos pela sinalização e 
nas situações em que a segurança fi car comprometida.
 § 3º Nas vias rurais, quando não houver acostamento 
ou quando não for possível a utilização dele, a circula-
ção de pedestres, na pista de rolamento, será feita com 
prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em 
fi la única, em sentido contrário ao deslocamento de 
veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e 
nas situações em que a segurança fi car comprometida.
 § 5º Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de 
arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio 
destinado à circulação dos pedestres, que não deverão, 
nessas condições, usar o acostamento.
§ 6º Onde houver obstrução da calçada ou da passa-
gem para pedestres, o órgão ou entidade com circuns-
crição sobre a via deverá assegurar a devida sinaliza-
ção e proteção para circulação de pedestres.
 Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre 
tomará precauções de segurança, levando em conta, 
principalmente, a visibilidade, a distância e a velocida-
de dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passa-
gens a ele destinadas sempre que estas existirem numa 
distância de até cinquenta metros dele, observadas as 
seguintes disposições:
 I - onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento 
da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de 
seu eixo;
 II - para atravessar uma passagem sinalizada para pe-
destres ou delimitada por marcas sobre a pista:
 a) onde houver foco de pedestres, obedecer às indica-
ções das luzes;
 b) onde não houver foco de pedestres, aguardar que o 
semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fl uxo 
de veículos;
 III - nas interseções e em suas proximidades, onde não 
existam faixas de travessia, os pedestres devem atra-
vessar a via na continuação da calçada, observadas as 
seguintes normas:
 a) não deverão adentrar na pista sem antes se certi-
fi car de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de 
veículos;
 b) uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedes-
tres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se 
ou parar sobre ela sem necessidade.
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