Problemas de Travessia

2) Qual é parte do trem que devemos considerar para
definir o término da travessia?

Primeiras Considerações
Nesta atividade você aprenderá a resolver um
problema de travessia. Este problema caracteriza-se
pela passagem de um móvel muito grande por um
obstáculo (ou outro móvel) também muito grande.
As travessias podem ocorrer, por exemplo, quando um
carro ultrapassa um caminhão na estrada, quando um
veículo atravessa uma ponte, um trem atravessa um
túnel, etc.

Nos problemas de travessia os tamanhos dos
objetos necessitam ser considerados sempre.
Para melhor entender o problema de travessia,
assistiremos a um vídeo.
Aguarde enquanto os demais colegas finalizam a
leitura até esta parte da atividade.
A seguir, fique atento ao vídeo, pois será
necessário anotar algumas informações.

3) O tamanho do trem é importante para o movimento 7) Com uma régua, meça o tamanho da ponte (TP).
Considere que 1 cm da régua seja equivalente a 1 m de
da travessia? Justifique:
comprimento.
4) O tamanho da ponte é importante para o
movimento de travessia? Justifique:

Criando um modelo matemático
Vamos criar um pequeno modelo para descrever o
problema da travessia.

O início e o término da travessia são dois
momentos importantes para descrever o
problema.
No verso da folha, há duas figuras. Na primeira delas
você representará o momento em que o caminhão
inicia a travessia na ponte.

Descrevendo o problema da travessia 5) Utilize a linha tracejada na primeira figura como
Agora, após assistir ao vídeo, vamos analisar quais
informações são importantes para descrever o
problema:
1) Qual é parte do trem que devemos considerar para
definir o início da travessia?

Antes de colar, certifique-se de fazer
corretamente o que foi solicitado!

referência para o início da ponte. Cole a figura do
caminhão nesta mesma figura para representar o
momento que a travessia inicia.

8) Meça o tamanho do caminhão (TC). Use a mesma
relação (1 cm → 1 m).

9) Qual foi a distância (D) que o caminhão teve que
percorrer, desde o início da travessia até o término
dela? (use a régua e meça na figura)

10) Você percebeu a relação entre a distância
percorrida pelo caminhão na travessia e os
comprimentos da ponte e do caminhão? Escreva uma
equação matemática para relacionar estas medidas.

Aplicando o modelo
11) Assista novamente o vídeo e agora anote o instante
em que a travessia começa e o instante em que ela
termina.

6) A seguir, utilize a linha tracejada na segunda figura 12) Suponto que o comprimento do trem seja de 1000
como referência para o término da ponte. Cole a figura metros e que o comprimento da ponte seja de 480
do caminhão na ponte, de maneira a representa o fim metros, calcule a velocidade média do trem.
da travessia.
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