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Modulo 1Modulo 1

Exercicio 1Exercicio 1

Determine se as frases listadas são um problema ou uma solução, colocando um X na colunaDetermine se as frases listadas são um problema ou uma solução, colocando um X na coluna

correspondente.correspondente.

FRASES PROBLEMA SOLUÇÃOFRASES PROBLEMA SOLUÇÃO

Falta de centros de acolhimentoFalta de centros de acolhimento

Pouco conhecimento da leitura de sinais

Falta de condições de trabalhoFalta de condições de trabalho

Falta de transporte para o trabalhadorFalta de transporte para o trabalhador









Alta Grandes Insatisfação
Grande númeroAlta

mortalidade

Grandes
danos à com autoridade

municipal

Grande número
de feridosmortalidade danos à

propriedade municipal
de feridos





Altos custos de Perda de votosAltos custos de Baixa assiduidade Altos custos de
reparos

Perda de votosAltos custos de
atenção de saúde

Baixa assiduidade
laboral reparosatenção de saúde laboral

Grandes InsatisfaçãoAlta Grandes
danos à

Insatisfação
com autoridade

Grande númeroAlta
mortalidade danos à

propriedade

com autoridade
municipal

Grande número
de feridos

propriedade municipal
de feridos





Perda deMenor qualidade Perda de
produtividade

Menor qualidade
de vida produtividade

Altos custos de Perda de votosAltos custos de Baixa assiduidade
reparosatenção de saúde laboral

Alta Grandes Insatisfação
Grande númeroAlta

mortalidade

Grandes
danos à com autoridade

municipal

Grande número
de feridosmortalidade danos à

propriedade municipal
de feridos







Grande número
de pedestres Visibilidade Falta de

Excesso de
velocidade de pedestres

atravessando

Visibilidade
limitada

Falta de
sinalização

velocidade
dos veículos atravessando limitada sinalização
dos veículos





Grande númeroExcesso de Grande número
de pedestres

Visibilidade Falta de
Excesso de
velocidade de pedestres

atravessando

Visibilidade
limitada

Falta de
sinalização

velocidade
dos veículos atravessando

limitada sinalização
dos veículos

Grande distancia Não háInexistência de
Grande distancia
entre semáforos Há veículos Não há

semáforo
Inexistência de
uma ponte para

entre semáforos Há veículos
estacionados semáforouma ponte para

pedestres
estacionados

pedestres

Não há sinal
Imprudência dos

condutores
Imprudência dos

Não há sinal
de prioridade

condutores
Imprudência dos

pedestres
de prioridade







Menor qualidade Perda deMenor qualidade
de vida

Perda de
produtividadede vida produtividade

Altos custos de Perda de votosAltos custos de Baixa assiduidade Altos custos de
reparos

Perda de votosAltos custos de
atenção de saúde

Baixa assiduidade
laboral reparosatenção de saúde laboral

Grandes danos InsatisfaçãoAlta Grandes danos
à propriedade

Insatisfação
com autoridade

Grande número
mortalidade à propriedade com autoridade

municipal

Grande número
de feridos

municipal
de feridos

Grande número de Visibilidade Falta deExcesso de Grande número de
pedestres cruzando

Visibilidade
limitada

Falta de
sinalização

Excesso de
velocidade dos pedestres cruzando limitada sinalização

veículos

Inexistência deGrande distancia Há veículos mal Não háInexistência de
ponte para
pedestres

Grande distancia
dos semáforos

Há veículos mal
estacionados

Não há
semáforo

pedestres
dos semáforos estacionados semáforo

Imprudência dos Imprudência dos Não há sinalImprudência dos
condutores

Imprudência dos
pedestres

Não há sinal
de prioridadecondutores pedestres de prioridade



















Recuperação daMelhor qualidade de Recuperação da
produtividade

Melhor qualidade de
vida produtividadevida

Maior assiduidadeMenores custos c/ Baixo custos Manutenção doMaior assiduidade
laboral

Menores custos c/
cuidados de saúde

Baixo custos
de reparos

Manutenção do
apoio eleitorallaboralcuidados de saúde de reparos apoio eleitoral

Satisfação c/ aBaixo N. de Menores danosBaixa Satisfação c/ a
Autoridade Municipal

Baixo N. de
Feridos

Menores danos
à Propriedade

Baixa
Mortalidade Autoridade MunicipalFeridos à PropriedadeMortalidade

Baixa Taxa de Acidentes na IntersecçãoBaixa Taxa de Acidentes na Intersecção

Adequada Baixo # deAdequada
velocidade de

Baixo # de
pedestres

Boa
visibilidade

Existe
sinalização

velocidade de
veiculos

pedestres
cruzando

visibilidade sinalização
adequada

veiculos cruzando adequada

Há semáforosNão há veículos Há semáforosExiste ponte p/
pedestres

Não há veículos
estacionados

Menor distancia
pedestres estacionados

dos semáforos

Há sinal dePrudência dos Prudência dos Há sinal de
prioridade

Prudência dos
automobilistas

Prudência dos
pedestresautomobilistas pedestres





Menor distância de Existe uma ponte Não há veículos HáMenor distância de
semáforos

Existe uma ponte
para pedestres

Não há veículos
estacionados

Há
semáforosemáforos para pedestres estacionados semáforo

Prudência dos Prudência dosPrudência dos
motoristas

Prudência dos
pedestres Há sinal de

motoristas pedestres Há sinal de
prioridadeprioridade

Instalar outros Construir InstalarInstalar outros
semáforos

Construir
passarela/ponte Proibir

Instalar
semáforosemáforos passarela/ponte Proibir

estacionamento
semáforo

estacionamento

Fazer campanha InstalarFazer campanha
educacional

Instalar
sinal PAREeducacional sinal PARE

























Instalar outros Construir Proibir InstalarInstalar outros
semáforos

Construir
Passarela

Proibir
estacionamento

Instalar
semáforosemáforos Passarela estacionamento semáforo

CampanhaCampanha
educacional

Instalar
educacional

Instalar
disco PAREdisco PARE

Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3

Alternativa 1
Construir

Alternativa 2
Instalar

Alternativa 3
Instalar

Construir
passarela

Instalar
disco PARE

Instalar
semáforo

passarela
+ Campanha

disco PARE
+ Campanha

semáforo
+ Campanha

+ Campanha
educacional

+ Campanha
educacional

+ Campanha
educacional

educacional
educacional

+ Proibir
educacional

+ Proibir+ Proibir
estacionamento

+ Proibir
estacionamentoestacionamento estacionamento









Casa de Ferro - MaputoCasa de Ferro - Maputo
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