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A padaria 24 h é um ponto de referência bastante 
conhecido no Kobrasol. Mais à frente, seguindo pela 
rua, há dois semáforos que trabalham de forma 
sincronizada. Abaixo segue uma ilustração deste 
trajeto.

Passando exatamente sobre a faixa de segurança, os 
veículos devem atravessar três ruas e dois semáforos 
para chegarem até o lado oposto. Este pequeno trecho 
está indicado na figura pela linha cheia em destaque, 
sobre a pista.

1) Considere que um veículo se aproxima com 
velocidade de 43,2 km/h. Por quanto tempo os 
semáforos devem permanecer abertos para que o 
veículo faça a travessia completa deste trecho, que 
mede 80 metros de extensão?
(estime o comprimento do veículo)

2) Uma composição ferroviária é formada por 12 
vagões de 10 m de comprimento e uma locomotiva de 
20 m de comprimento. O referido trem viaja com 
velocidade constante de 54 km/h e aproxima-se de um 
túnel, cujo comprimento é de 300 m. Após iniciar a 
travessia do túnel, quantos minutos serão necessários 
para que o trem sai completamente do outro lado do 
túnel?

Como sabemos, os movimentos uniformes podem ser 
descritos por uma função horária na forma de
x=x0+v⋅t . A função horária permite prever as 

posições (x) do móvel ao longo da trajetória por ele 
descrita. Para que estas previsões possam ser feitas, é 
necessário que seja conhecido o estado inicial do 
móvel, ou seja, a sua posição inicial (x0) e a sua 
velocidade (v ) .

3) A avenida central do Kobrasol tem uma extensão 
aproximada de 1000 m. A figura abaixo ilustra um 
veículo que acaba de acessar esta via, na altura da 
locadora 24 h, que situa-se a cerca de 400 m do início 
da via. Ele dirige-se para o final da via, junto a 
presidente Kennedy. O veículo segue com velocidade 
constante de 36 km/h. Monte a sua função horária.

4) Determine quanto tempo será necessário que o 
veículo chegue até o final da via, na avenida Presidente
Kennedy.

Outro veículo entra na avenida Central, pelo lado 
oposto, com velocidade de 54 km/h, no mesmo 
instante em que o primeiro veículo.

5) Monte a função horária para o segundo veículo, 
tomando como referência o que está ilustrado na figura
acima.

6) Determine quanto tempo será necessário para que 
os veículos se encontrem ao longo do trajeto ilustrado 
na figura.

7) Obtenha o local do encontro.
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8) A certa altura o primeiro veículo passa por um 
ônibus parado em um ponto de ônibus. Determine 
quantos segundos serão necessários para que o carro 
passe pelo ônibus. Considere que o comprimento do 
carro seja de 3 m e do ônibus seja de 12 m.

9) Complete a tabela de dados abaixo, referente ao 
movimento do primeiro veículo. Use a função horária 
para obter as posições por onde o veículo passará nos 
primeiros 5 segundos.

Tempo (s) Posição (m) Distância (m)

0

1

2

3

4

5

10) Utilizando os dados da tabela da questão anterior, 
represente graficamente o movimento do primeiro 
veículo.

11) O gráfico obtido na questão anterior é uma reta 
crescente ou decrescente? Como você justificaria essa 
característica do gráfico? Explique:

12) Complete a tabela de dados abaixo, referente ao 
movimento do segundo veículo. Use a função horária 
para obter as posições por onde o veículo passará nos 
primeiros 5 segundos.

Tempo (s) Posição (m) Distância (m)

0

1

2

3

4

5

13) Da mesma forma que foi feito para o primeiro 
veículo, construa o gráfico para o segundo veículo.

14) O gráfico obtido para o segundo veículo é uma reta 
crescente ou decrescente? Como você justificaria essa 
característica do gráfico? Explique:

15) Por que a representação gráfica da posição, para os
dois veículos, tema forma de uma reta?


