
Todos os anos sua escola promove um passeio de fim 
ano para comemorar o término das aulas. Os alunos do 
ensino médio visitam o parque temático Beto Carreiro 
World, localizado na cidade de Penha, ao Norte do 
Estado.

O mapa ao lado ilustra o trajeto, percorrido de ônibus, 
partindo de São José com destino a cidade de Penha, ao 
longo da BR-101.

Segundo o Google Maps, este percurso tem 111 km e 
pode ser feito em 1 h e 24 min, em boas condições de 
tráfego.

Lá chegando, há uma área destinada ao estacionamento 
dos ônibus de excursão. São necessários 25 minutos 
para estacionar, passar as instruções de segurança para 
os alunos e o deslocamento até a entrada do parque.

Sua primeira tarefa será determinar a que horas o 
ônibus deverá partir a fim de chegar a tempo para que 
os alunos possam entrar no parque no momento em 
que os portões abrirem.

Como segunda tarefa você deverá montar a função 
horária que descreve o movimento do ônibus na referida
viagem, expressando sua velocidade média em km/min.

A terceira tarefa consiste em preencher a tabela abaixo, 
onde estão listadas algumas cidades ao longo do 
percurso, a fim de ter uma noção de como a viagem irá 
se desenrolar.

Cidade Distância Posição Tempo

Penha 111 km 1 h 24 min

Itajaí 91,2

Camboriú 76,7

Itapema 62,5

Tijucas 47,6

Biguaçu 15,9

São José 0 221 km 0

Agora imagine que um segundo ônibus tenha partido de 
Penha com destino a São José, no mesmo instante que o
ônibus em que você viaja tenha partido. Este segundo 
ônibus viaja a uma velocidade média de 90 km/h. Sua 
quarta tarefa será determinar depois de quantos 
minutos um ônibus passará pelo outro na rodovia, bem 
como em que parte do trecho isto ocorrerá.

Ao longo da viajem a velocidade varia. Apesar disso, 
consideramos que o ônibus se move em Movimento 
Uniforme, ou seja, com velocidade constante, ao longo 
do trajeto. Este trajeto, embora cheio de curvas, pode 
ser interpretado como se fosse uma linha reta sobra a 
qual os móveis efetuam seus movimentos.

A esta forma de imaginar o problema chamamos de 
Modelo. Assim, um modelo é uma aproximação da 
realidade. Por melhor que seja elaborado, um modelo 
sempre terá aproximações para simplificar o problema 
real e por isso, apresentará resultados satisfatórios, 
porém aproximados.

Sua quinta tarefa será montar um gráfico que 
represente os locais por onde o ônibus passou.


