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A unidade didática é um bloco temático que agrupa os tópicos de cinemática escalar, 

cinemática vetorial e cinemática angular. Todos os tópicos são contextualizados com o 

tema “Trânsito” através de situações de aprendizagem problematizadoras (SAPs). 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Prezado (a) Professor (a) de Física, o presente material traz uma sugestão de 

ensino de conceitos de Cinemática do ensino médio contextualizado com o trânsito. 

Este Produto Educacional (PE) foi elaborado com a intenção de contribuir, não 

somente para o ensino de Cinemática, mas também para a formação de cidadãos educados e 

prudentes no trânsito. 

O PE foi utilizado na aplicação de uma pesquisa em uma turma de 1º ano, do 

ensino médio, em uma escola estadual. Tem como meta servir de apoio aos professores de 

Física que queiram trabalhar os conceitos e princípios da Cinemática, presentes na 

compreensão de situações de aprendizagem problematizadoras no trânsito. É composto por 

um kit e uma unidade didática, ambos estão disponíveis no site Cidade da Cinemática 

(www.cidadedacinematica.com.br), contendo também, materiais e artigos extras para 

aprofundamento e vídeos para livre produção, adaptação e aplicação. 

A unidade didática apresenta três tópicos de Cinemática, respectivamente: 1) 

cinemática escalar, versando sobre introdução ao estudo do movimento, movimento uniforme 

e movimento uniformemente variado; 2) cinemática vetorial, abordando sobre vetores e 

lançamento oblíquo; e, 3) cinemática angular, apresentando deslocamento angular, velocidade 

angular média, movimento circular uniforme, frequência e período e transmissão do 

movimento circular uniforme. Cada tópico de Cinemática apresenta um número de situações 

de aprendizagem problematizadoras (SAPs) contextualizadas com o trânsito, que podem ser 

simuladas no kit Cidade da Cinemática (KCC), e cada situação de aprendizagem 

problematizadora destaca um elemento, uma atitude relacionada ao trânsito que levem à 

educação no mesmo.  

A proposta apresentada consiste na proposição de uma sequência de 19 

(dezenove) Situações de Aprendizagem Problematizadoras (SAPs) didáticas de ensino, com 

possibilidades metodológicas para que o professor possa planejar suas aulas e direcioná-las 

para uma aprendizagem significativa. 
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Tópico 01 

Cinemática escalar e contextualização com o trânsito 

 

 

 

Objetivo Geral 

 

Compreender conceitos físicos da Cinemática Escalar por meio da utilização da 

Cidade da Cinemática e da temática trânsito. Motivar os estudantes no estudo da Física, 

possibilitando a interatividade e a compreensão de conceitos físicos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Reconhecer que repouso e movimento dependem do referencial adotado; 

 Apresentar os conceitos básicos utilizados pela Cinemática; 

 Identificar velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea; 

 Reconhecer um movimento uniforme (UM); 

 Apresentar o movimento variado presente no nosso cotidiano; 

 Reconhecer que um corpo em queda livre realiza um movimento uniformemente 

acelerado, cuja aceleração é a da gravidade; 

 Reconhecer a importância do tempo de reação. 

 

Conteúdo 

 

 Conceitos básicos da Cinemática; 

 Movimento retilíneo uniforme (MRU); 

 Velocidade relativa;  

 Movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV); 

 Queda livre; 

 Tempo de reação. 
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Desenvolvimento 

 

O professor utilizará o kit “Cidade da Cinemática” para explorar 13 (treze) 

Situações de Aprendizagem Problematizadoras (SAPs). São elas: 

 

1ª Situação de Aprendizagem Problematizadora (SAP 1) 

 

O que é preciso para determinar se um ônibus que trafega na Cidade da Cinemática 

está ou não em movimento?  

 

Para determinar se um ônibus que trafega na Cidade da Cinemática está ou não 

em movimento, é preciso especificar a posição dele em relação a outros objetos que o 

rodeiam, ou seja, estabelecer um referencial. 

A Figura 1 ilustra um ônibus com passageiro sentado na poltrona – em plena 

simulação de trânsito na Cidade da Cinemática – observando uma pessoa em pé próxima à 

faixa de pedestre. 

 

Figura 1 – Esquema representativo da relatividade do movimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quando o motorista do ônibus é o referencial, a posição do passageiro sentado na 

poltrona não varia. Sendo assim, ele está em repouso em relação ao motorista.   
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Quando o referencial é a pessoa em pé próxima à faixa de pedestre, a posição do 

passageiro varia com o tempo. Logo, o passageiro está em movimento em relação à pessoa em 

pé próxima à faixa de pedestre.           

O motorista do ônibus e uma pessoa em pé próxima à faixa de pedestre são dois 

referenciais em relação aos quais podemos qualificar o estado de repouso ou de movimento 

do passageiro. Da mesma maneira, tomando agora o passageiro como referencial, é correto 

dizer que, em relação a ele, o motorista se encontra em repouso e a pessoa em pé próxima à 

faixa de pedestre em movimento. Assim, os estados de repouso e movimento são relativos. 

A Situação de Aprendizagem Problematizadora 01 cria nos estudantes uma atitude 

consciente a ser adquirida na utilização das vias públicas: atravessar na faixa de pedestre. 

A Figura 2 mostra a utilização da faixa de pedestre. 

 

Figura 2 – Travessia na faixa de pedestres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Blog Eixo Móvel (2019)1.  

 

São várias denominações: faixa de travessia, faixa de segurança, passagem de 

pedestre ou faixa de pedestre. Entretanto, o objetivo é o mesmo: garantir a segurança de quem 

atravessa a rua. A conscientização e a atenção devem existir sempre, um respeito mútuo, ser 

cidadão, ser humano, valorizar a própria vida e a vida do outro. 

 

 

                                                             
1 Disponível em: <http://caronaphone.com/blog/faixa-de-pedestre-travessia-pela-vida/> Acesso em: 30 ago. 

2019. 
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2ª Situação de Aprendizagem Problematizadora (SAP 2) 

 

Um ônibus trafega por uma avenida enquanto outro ônibus (com as mesmas dimensões) 

precisa estacionar numa vaga de garagem. Qual deles pode ser considerado um ponto 

material? Qual pode ser considerado um corpo extenso?  

 

É possível descrever o movimento de um objeto ao analisar o movimento de um 

único ponto do mesmo. Por exemplo, a Figura 3 ilustra um ônibus que se move em linha reta 

em uma avenida da Cidade da Cinemática. A descrição do movimento do ônibus pode ser 

feita examinando um único ponto da lateral dele. Um objeto que pode ser representado desta 

maneira idealizada é chamado de ponto material, ou seja, ponto material é qualquer corpo 

cujas dimensões não interfiram na análise de determinado fenômeno. 

 

Figura 3 – Esquema representativo de ponto material na Cidade da Cinemática 

 

 

 

 

 

 

                 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

              

Por outro lado, enquanto o mesmo ônibus faz manobras para estacionar na Cidade 

da Cinemática, suas dimensões devem ser consideradas. A Figura 4 mostra o ônibus em uma 

vaga de estacionamento. Nesse caso, o ônibus é um corpo extenso. 

 

Figura 4 – Esquema representativo de corpo extenso na Cidade da Cinemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A situação de Aprendizagem Problematizadora 02 proporciona aos estudantes o 

surgimento de uma atitude consciente a ser adquirida na utilização das vias públicas: 

respeitar as vagas preferenciais de estacionamento. A Figura 5 mostra a sinalização de 

estacionamentos preferenciais. 

 

Figura 5 – Sinalização de estacionamento para deficientes, idosos e gestantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aplica Placas Personalizadas2 

 

A vaga especial é um direito assegurado por Lei Federal, com uso regulamentado 

por Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que determina que 5% do 

total de vagas de um estacionamento regulamentado sejam destinadas a idosos e 2%, a 

portadores de deficiência. 

Outra lei assegura a destinação de vagas preferenciais para as mulheres durante 

todo o período gestacional e para as pessoas acompanhadas com crianças de colo com até dois 

anos de idade. É estabelecido que 2% do total de vagas dos estacionamentos, públicos ou 

privados, sejam destinadas às gestantes, e garante, no mínimo, a sinalização de uma vaga 

como preferencial. Mais uma exigência é a de que o espaço para estacionamento dos veículos 

seja um terço maior do que os demais, para garantir a comodidade das mamães. As vagas 

devem, ainda, ser de fácil acesso e estarem próximas às áreas de maior interesse da 

localidade. 

 

 

                                                             
2 Disponível em: <https://www.aplicaplacaspersonalizadas.com.br/sinalizacao-interna/estacionamento-proibido-

estacionar/placa-sinalizacao-estacionamento-exclusivo-deficiente-e-idoso#v+4-furos-cantos-com-pelicula-de-

protecao-18x25cm-poliestireno-de-alto-impacto-2mm+9=47&17=89&18=90&19=94/> Acesso em: 30 ago. 

2019. 
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3ª Situação de Aprendizagem Problematizadora (SAP 3) 

 

Como é chamado o caminho percorrido por um carro durante o seu percurso de um 

ponto a outro no trânsito?  

 

O caminho percorrido por um carro durante seu percurso de um ponto a outro no 

trânsito corresponde à sua trajetória. A Figura 6 apresenta exemplo de uma trajetória. 

 

Figura 6 – Esquema representativo de uma trajetória na Cidade da Cinemática 
 

 

 

 

 

 
                

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Trajetória de um ponto material em movimento é a linha geométrica que interliga 

todas as posições pelas quais ele passa. A trajetória é classificada em retilínea ou curvilínea e 

depende sempre do referencial em que se localiza o observador. 

Outro exemplo é mostrado na Figura 7. Nela, um helicóptero sobrevoa 

horizontalmente e com velocidade constante os céus da Cidade da Cinemática. Se em certo 

momento ele abandona um objeto, em relação ao piloto a trajetória do objeto é descrita por 

um segmento de reta vertical. Para um observador parado no solo, que observa lateralmente o 

movimento, a trajetória será descrita por uma curva. O fato ocorre porque o objeto sai com a 

velocidade do avião e sofre uma aceleração, para baixo, devido à gravidade da Terra. 

 

Figura 7 – Trajetória curvilínea de um objeto abandonado de um helicóptero 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Caderno de Atividades em Física 13  

                                                             
3 Disponível em: <http://www.oocities.org/br/cadernodefisica/movimento.htm>. Acesso em: 30 ago. 2019. 
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O conceito de trajetória também é relativo, ou seja, é ligado à apreciação de um 

referencial. Logo, a trajetória descrita por uma partícula, durante certo intervalo de tempo, 

pode sofrer variação de um referencial para outro. 

A situação de aprendizagem problematizadora 03 proporciona aos estudantes o 

surgimento de uma atitude consciente a ser adquirida na utilização das vias públicas: não 

ultrapassar em faixa contínua. A Figura 8 mostra a ultrapassagem em faixa contínua. 

 

Figura 8 – Representação de ultrapassagem em faixa contínua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Fonte: Arquivo/Comércio da Franca4 

 

As faixas contínuas de trânsito representam sinalizações horizontais existentes 

para demarcar o sentido do fluxo e as áreas onde é permitido ultrapassar. Motorista educado é 

aquele que dirige respeitando a sinalização para que o fluxo de veículos não seja prejudicado, 

promovendo a segurança no trânsito, evitando, assim, ultrapassagens perigosas e em pontos 

não permitidos. 

 

4ª Situação de Aprendizagem Problematizadora (SAP 4) 

 

Quando um motociclista trafega por uma estrada é comum haver placas indicando a 

quilometragem de cada ponto da via. Para que servem? 

 

                                                             
4 Disponível em: <https://www.gcn.net.br/noticias/269329/franca/2018/4/m>. Acesso em: 30 ago. 2019. 
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Durante uma viagem por uma estrada é comum existirem placas com indicação da 

quilometragem de cada ponto da via, que servem para a localização durante o percurso. A 

informação contida nas placas tem relação com a distância do ponto onde elas estão fixadas 

até o ponto definido como origem, que pode ser o centro da Cidade da Cinemática, por 

exemplo. Na Figura 9, a placa com a indicação “km 30” informa que a distância desse ponto 

até o centro da Cidade da Cinemática é de 30 quilômetros. 

 
Figura 9 – Esquema representativo da posição em uma trajetória 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

De maneira geral, para determinar a posição do corpo na trajetória em um 

determinado instante, a distância sobre a trajetória é medida, partindo do ponto onde ele está 

até o ponto considerado como origem (O). Essa medida algébrica indica a posição do corpo e 

é representada pela letra x, por exemplo. 

A situação de aprendizagem problematizadora 04 proporciona aos estudantes o 

surgimento de uma atitude consciente a ser adquirida na utilização das vias públicas: a 

conservação das placas de sinalização.  

A conservação das placas de sinalizações é importante em relação à segurança e 

estética urbana. Além disso, devem ser visíveis dia e noite. O mato não pode tomar as 

margens de avenidas, por exemplo. Para desviar do mato, motoristas são obrigados a dirigir 

praticamente no meio da pista, aumentando o risco de acidentes. Por vastas extensões das 

rodovias, as placas de sinalização são encobertas, dificultando as informações para os 

motoristas que não conhecem a pista. O grande movimento de carros, motos, caminhões, além 

de pedestres e ciclistas, pode colocar a segurança de todos em risco. 
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5ª Situação de Aprendizagem Problematizadora (SAP 5) 

 

Um carro percorre um trecho de via entre dois pontos. O carro mantém sempre a 

mesma velocidade durante todo o trajeto? 

 

Um carro que percorre um trecho de via entre dois pontos na Cidade da 

Cinemática não mantém sempre a mesma velocidade durante o trajeto, o que pode ser 

percebido quando se viaja por uma estrada com subidas e descidas, ultrapassagens, semáforos, 

valetas, diferentes limites de velocidade em cada trajeto e assim por diante. A Figura 10 

indica que um carro pode alterar sua velocidade ao longo de um trajeto devido às sinalizações 

de velocidade da via. 

 

Figura 10 – Esquema representativo da via com limites de velocidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Diante do exposto, em vez de estudar o movimento em cada ponto do trajeto, 

relaciona-se o espaço total percorrido por ele e o intervalo de tempo decorrido nesse percurso. 

Essa razão é chamada velocidade média escalar (Vm). 

A velocidade média escalar é utilizada no cálculo dos tempos de abertura e 

fechamento dos semáforos inteligentes, no cálculo da quantidade de ônibus ou trens em 

circulação, conforme horários de pico ou dias de feriados, no fluxo e controle de aeronaves e 

navios. 

A situação de aprendizagem problematizadora 05 proporciona aos estudantes o 

surgimento de uma atitude consciente a ser adquirida na utilização das vias públicas: o 

respeito aos limites de velocidade. A Figura 11 destaca o entendimento dos limites de 

velocidade. 
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Figura 11 – Esquema representativo de limite de velocidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Blog Movimento Conviva5  

 

A determinação dos limites de velocidade de uma via é feita pelas autoridades 

competentes. Primeiramente ocorre a classificação de acordo com o tipo, depois consultam o 

artigo 62, do Código Brasileiro de Trânsito (CTB), que determina as velocidades padrão por 

tipo de via e, então, adequam esta velocidade a dados particulares da via, como as condições 

naturais, fluxo e características de trânsito que por ela circulam. Os limites de velocidade são 

extremamente essenciais para garantir a segurança no trânsito. 

 

6ª Situação de Aprendizagem Problematizadora (SAP 6) 
 

Um motociclista visualiza uma placa que indica limite de velocidade de 40 km/h. Ele pisa 

no freio para que sua velocidade média diminua ou para que sua velocidade naquele 

exato momento diminua?  

 

Um motociclista percorre 100 km em 2 h, resultando em uma velocidade escalar 

média de 50 km/h durante esse intervalo de tempo. Essa velocidade não corresponde à 

velocidade real da motocicleta durante todo o percurso, uma vez que ela muda continuamente, 

sendo maior em alguns trechos e menor em outros. A Figura 12 mostra o limite de velocidade 

para um motociclista. 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Disponível em: <http://movimentoconviva.com.br/entendendo-os-limites-de-velocidade/>. Acesso em: 30 ago. 

2019. 
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Figura 12 – Esquema representativo do limite de velocidade em uma via 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O motociclista aciona o freio em respeito ao limite de velocidade estabelecido e 

diminui sua velocidade naquele exato momento. Para conhecer a velocidade escalar em cada 

instante, se faz necessário recorrer ao velocímetro da moto. O valor indicado pelo velocímetro 

em certo instante fornece o valor absoluto da velocidade escalar instantânea da motocicleta. 

A situação de aprendizagem problematizadora 06 proporciona aos estudantes o 

surgimento de uma atitude consciente a ser adquirida na utilização das vias públicas: a 

importância do uso do capacete.  

O capacete é o equipamento para condutores e passageiros de motocicletas – e 

similares – que deve ser utilizado corretamente, pois minimiza os efeitos causados por 

impacto contra a cabeça do usuário em um eventual acidente. O capacete deve apresentar o 

selo do Inmetro, pois esta é a garantia de que este capacete foi testado em conformidade com 

as normas estabelecidas por um organismo de certificação competente. A não utilização do 

capacete coloca vidas em risco, representa uma infração gravíssima e pode levar a suspensão 

direta do direito de dirigir. 

 

7ª Situação de Aprendizagem Problematizadora (SAP 7)  
 

Um carro percorre uma longa via, durante algum tempo, com sua velocidade em 60 

km/h. Nessa condição, qual é a conclusão sobre o carro em relação ao percurso a cada 

hora?  

 

A situação aborda o deslocamento de um objeto móvel com velocidade constante. 

Na Figura 13, um carro resolve percorrer um longo trajeto, durante algum tempo, imprimindo 
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o valor limite de velocidade estabelecido, ou seja, 60 km/h. O carro percorre 60 km a cada 

hora. Logo, se em 1 hora ele percorre 60 km, em 2 horas percorrerá 120 km, e assim por 

diante. 

 
Figura 13 – Esquema representativo de veículo em via com limite de velocidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O carro percorrerá distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Um caso 

particular de movimento uniforme é o que ocorre em trajetória retilínea, denominado de 

movimento retilíneo uniforme (MRU). A característica básica do movimento uniforme é que a 

velocidade escalar instantânea do móvel permanece constante no decorrer do tempo. A 

consequência direta desse fato é que o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de 

tempo iguais. 

A situação de aprendizagem problematizadora 07 proporciona aos estudantes o 

surgimento de uma atitude consciente a ser adquirida na utilização das vias públicas: idem 

situação de aprendizagem problematizadora 05. 

 

8ª Situação de Aprendizagem Problematizadora (SAP 8) 
 

Por que os caminhões longos que circulam carregam na traseira uma placa indicando 

seu comprimento?  

 

A função horária x = f(t) permite determinar a posição s de um móvel numa 

trajetória a cada instante t. No caso de dois móveis A e B, por exemplo, percorrendo a mesma 

trajetória, pode-se prever o instante e a posição em que ambos vão se encontrar, desde que 
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mantenham as características de seus movimentos inalterados até o encontro. A Figura 14 

ilustra a possibilidade de encontro de móveis. 

 

Figura 14 – Esquema representativo de encontro de móveis 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 

 

Os caminhões longos carregam na traseira uma placa indicando seu comprimento 

como medida de segurança. Além da diferença de velocidade é importante para quem vai 

ultrapassá-los saber o espaço total a ser percorrido, que é determinado pela soma dos 

comprimentos dos dois veículos. 

A situação de aprendizagem problematizadora 08 proporciona aos estudantes o 

surgimento de uma atitude consciente a ser adquirida na utilização das vias públicas: idem 

situação de aprendizagem problematizadora 03. 

 

9ª Situação de Aprendizagem Problematizadora (SAP 9) 

 

Em uma passagem de nível, a cancela é baixada automaticamente quando o trem está a 

certa distância do início do cruzamento. O trem, com seu comprimento, move-se com 

velocidade constante. Quando o último vagão do trem passa pelo final do cruzamento, a 

cancela é aberta liberando o tráfego de veículos. Admita que a rua tenha certa largura, 

como se calcula o tempo que o trânsito fica contido desde o início do fechamento da 

cancela até o início de sua abertura?  

 

A passagem em nível ou passagem de nível é um cruzamento ao mesmo nível 

entre uma ferrovia e um caminho ou estrada. Uma passagem de nível geralmente é equipada 

com um dispositivo de aviso passivo da passagem de um veículo ferroviário (nomeadamente 

VEÍCULO LONGO 

Comprimento 21,2 m 
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um sinal pictográfico e/ou escrito), dirigido aos transeuntes da via não ferroviária, 

frequentemente, este é completado por aviso ativo (sonoro e/ou luminoso) e/ou bloqueio 

físico, automático ou manual, da via não ferroviária. A Figura 15 ilustra uma passagem de 

nível. 

Figura 15 – Esquema representativo de passagem de nível 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

A situação estabelece a seguinte exemplificação: o trem está a 200 m do início do 

cruzamento. O trem possui comprimento de 400 m e move-se com velocidade constante de 36 

km/h. A rua tem largura de 20 m. Qual o tempo que o trânsito fica contido desde o início do 

fechamento da cancela até o início de sua abertura? O resultado pode ser obtido da seguinte 

maneira: 

 

S = 100 + 200 + 20 = 320 m                                                                                                   (1) 

Vm = 36 km/h = 10 m/s                                                                                                          (2) 

Vm = ∆s/∆t  10 = 320/∆t  ∆t = 32 s.                                                                                (3) 

 

A situação de aprendizagem problematizadora 09 proporciona aos estudantes o 

surgimento de uma atitude consciente a ser adquirida na utilização das vias públicas: a 

importância de se respeitar uma passagem de nível em relação ao tempo que o trânsito 

fica contido desde o início do fechamento da cancela até o início de sua abertura. 

PASSAGEM 

DE NÍVEL 
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O condutor somente deve iniciar o atravessamento de uma passagem de nível 

depois de se certificar de que a intensidade do trânsito não o obriga a imobilizar o veículo 

sobre ela. O condutor não deve entrar na passagem de nível enquanto os meios de proteção 

estejam atravessados na via pública ou em movimento e quando as instruções dos agentes 

ferroviários ou a sinalização existente o proibir. 

 

10ª Situação de Aprendizagem Problematizadora (SAP 10) 
 

Qual a relevância da velocidade relativa nas ultrapassagens que ocorrem no trânsito?  

 

Um carro está a 70 km/h e observa pelo retrovisor outro carro vindo a uma 

velocidade de 80 km/h. A Figura 16 ilustra uma ultrapassagem. 

 

Figura 16 – Esquema representativo de velocidade relativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

O carro mais veloz se aproxima com uma velocidade de 80 km/h – 70 km/h = 10 

km/h. Esse carro, portanto, ultrapassará o seu carro com uma velocidade de aproximação de 

10 km/h. Essa velocidade é denominada velocidade relativa, visto que ela é relativa a um 

referencial que se move em relação à Terra. 

ULTRAPASSAGEM 

ENTRE VEÍCULOS 
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A situação de aprendizagem problematizadora 10 proporciona aos estudantes o 

surgimento de uma atitude consciente a ser adquirida na utilização das vias públicas: 

segurança na ultrapassagem. 

Ultrapassagem segundo o Código Brasileiro de Trânsito (1997) é o movimento de 

passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na 

mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. 

A ultrapassagem deve ser feita sempre pela esquerda, exceto quando o veículo a 

ser ultrapassado estiver sinalizando para fazer uma conversão à esquerda. Em rodovias com 

sinalização específica, a ultrapassagem é realizada nos trechos permitidos (linha tracejada). 

 

11ª Situação de Aprendizagem Problematizadora (SAP 11) 

 

Um motociclista freia em um cruzamento para não colidir com um automóvel à sua 

frente. Como a velocidade da moto pode interferir na distância necessária para que ela 

pare?  

 

Um motociclista desloca-se a 108 km/h (30 m/s). Durante a frenagem, os pneus 

deixam no chão uma marca de 30 m de comprimento em linha reta, e a velocidade da moto é 

uniformemente reduzida até parar, sem bater no automóvel. A Figura 17 ilustra a situação. 

 

Figura 17 – Esquema representativo de cruzamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



22 
 

 

Segundo os dados fornecidos, o motociclista deslocou-se MRUV durante a 

frenagem, com velocidade inicial de 30 m/s, até parar completamente (v = 0), movendo-se 

nessa situação ∆s = 30 m. 

Pode-se utilizar a equação de Torricelli que relaciona a velocidade escalar v com a 

velocidade inicial e ∆s. 

Usando a equação no problema do motociclista, teremos: 

  

v2 = v0
2 + 2.a.∆s  02= 302 + 2.a.30  a = - 15 m/s2                                                                          (4) 

 

A aceleração média da moto durante a frenagem foi de a = - 15 m/s2 

A situação de aprendizagem problematizadora 11 proporciona aos estudantes o 

surgimento de uma atitude consciente a ser adquirida na utilização das vias públicas: 

segurança nos cruzamentos de trânsito. 

Para manter a segurança nos cruzamentos é importante seguir dicas como: 

respeitar a sinalização e diminuir a velocidade, indicar manobras com antecedência, cruzar a 

via com segurança, ter cuidado com os procedimentos de conversão, principalmente à 

esquerda, dar a preferência para pedestres e veículos não motorizados. 

 

12ª Situação de Aprendizagem Problematizadora (SAP 12) 

 

Em um acidente de trânsito ocorre um impacto de um carro contra um obstáculo fixo. 

Que análise pode ser feita entre a velocidade do carro e a altura que ele deveria cair 

para se chocar contra o solo, com a mesma velocidade registrada durante o impacto com 

o obstáculo fixo no solo? 

 

Geralmente não se tem a real noção do impacto ocasionado durante a colisão de 

um carro contra um obstáculo fixo por não avaliar adequadamente a relação entre a 

velocidade do carro e os riscos que se corre. A Figura 18 ilustra a comparação entre a 

velocidade de um carro na Cidade da Cinemática e a altura da qual ele deveria cair, em queda 

livre, para se chocar contra o solo com a mesma velocidade. 
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Figura 18 – Esquema representativo da velocidade de um carro no instante do impacto contra um obstáculo fixo 

versus a velocidade do mesmo carro ao cair em queda livre de um prédio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A velocidade do carro é de 108 km/h (30 m/s). Sem considerar a resistência do ar, 

de qual altura ele deveria partir, em queda livre, para atingir a mesma velocidade. Segundo a 

equação de Torricelli: 

 

v2 = v0
2 + 2.a.H  302 = 02 + 2.10.H  900 = 20.H  H = 45 m.                                       (5) 

 

Levando-se em consideração que a altura de cada andar de um prédio é 3 m, isto 

equivale ao carro despencar, em queda livre de uma altura equivalente a um prédio de 15 

andares. 

A situação de aprendizagem problematizadora 12 proporciona aos estudantes o 

surgimento de uma atitude consciente a ser adquirida na utilização das vias públicas: idem 

situação de aprendizagem problematizadora 07. 
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13ª Situação de Aprendizagem Problematizadora (SAP 13)  

 

Muitos acidentes automobilísticos são causados quando motoristas se deparam com 

situações inesperadas e demoram a reagir. Qual a relação existente ente a distância 

mínima necessária para parar um veículo e o tempo de reação? 

 

O tempo de reação das pessoas aos estímulos externos é importante em diversas 

atividades do cotidiano em que são exigidas respostas rápidas. Muitos acidentes automobilísticos são 

causados quando motoristas se deparam com situações inesperadas e demoram a reagir. Fatores como 

sonolência, ingestão de bebidas alcoólicas e uso do telefone celular podem aumentar perigosamente o 

tempo de reação. Na Figura 19 é apresentada uma situação de trânsito que aborda o tempo de reação. 

 

Figura 19 – Esquema representativo de tempo de reação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  

 

Para uma pessoa saudável, em condições normais, estima-se que o tempo médio 

de reação é em torno de cinco décimos de segundo, isto é, 0,5 s, podendo variar de pessoa 

para pessoa e conforme o nível de atenção. Mesmo pequeno, esse intervalo de tempo pode 

influenciar consideravelmente no desempenho de diversas atividades. 

Durante a reação do motorista, o carro ainda percorre alguns metros. E quanto 

maior a velocidade, maior a distância prcorrida pelo veículo, é claro. Além do tempo de 

reação até parar totalmente o veículo, ainda há o que chamamos de distância de frenagem, que 

depende do estado dos freios, dos pneus, piso e da velocidade em que está.  

DISTÂNCIA 

MÍNIMA 
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A situação de aprendizagem problematizadora 13 proporciona aos estudantes o 

surgimento de uma atitude consciente a ser adquirida na utilização das vias públicas: alta 

velocidade e tempo de reação. 

O motorista ao dirigir em alta velocidade possui um tempo muito menor para 

reagir e parar o carro em caso de risco. A chance de escapar ileso da situação é também muito 

menor. Para frear um veículo em movimento, o motorista passa por um percurso 

relativamente longo até parar completamente. Outro ponto importante para garantir o tempo 

de reação em caso de perigo, é manter uma distância de segurança em relação ao carro da 

frente. 
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Tópico 02 

Cinemática vetorial e contextualização com o trânsito 

 

 

 

Objetivo Geral 

 

Compreender conceitos físicos da Cinemática Vetorial por meio da utilização da 

Cidade da Cinemática e da temática “trânsito”. Motivar os estudantes no estudo da Física, 

possibilitando a interatividade e a compreensão de conceitos físicos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Compreender a necessidade de usar vetores para representar certas grandezas, ou seja, 

a necessidade de caracterizar uma orientação; 

 Caracterizar o lançamento oblíquo como a composição de um lançamento vertical 

(MUV), na direção vertical e um movimento retilíneo uniforme (MRU) na direção 

horizontal. 

 

Conteúdo 

 

 Grandezas escalares e grandezas vetoriais; 

 Composição de movimentos; 

 Princípio da independência dos movimentos. 

 

Desenvolvimento 

 

O professor utilizará o kit Cidade da Cinemática para explorar 2 (duas) Situações de 

Aprendizagem Problematizadoras (SAPs). São elas: 
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14ª Situação de Aprendizagem Problematizadora (SAP 14) 

 

Como aprender sobre vetores com as placas de sinalizações e diferenciar direção e 

sentido observando os carros nas vias de tráfego?  

 

Em Física, existem duas categorias de grandezas: escalares e vetoriais. As 

primeiras caracterizam-se apenas pelo valor numérico, acompanhado da unidade de medida. 

Já as segundas requerem um valor numérico (sem sinal), chamado módulo ou intensidade, 

acompanhado da respectiva unidade de medida e de uma orientação, ou seja, uma direção e 

um sentido. A Figura 20 apresenta placas indicativas existentes na Cidade da Cinemática. O 

motorista obtém informações sobre a direção e sentido a serem seguidos para chegar a um 

determinado destino. 

 

Figura 20 – Placas de sinalização de trânsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Figura 21, os carros A e B percorrem uma mesma avenida retilínea e vão se 

cruzar. Suas velocidades têm a mesma direção, mas sentidos opostos. 
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Figura 21 – Direção e sentido dos carros nas vias da Cidade da Cinemática 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Devem-se evitar expressões inadequadas do tipo: “O tráfego na avenida da 

Cidade da Cinemática está congestionado nas duas direções...”. A maneira correta seria: “O 

tráfego na avenida da Cidade da Cinemática está congestionado nos dois sentidos...”. Ou, 

ainda: “Ao atravessar a rua, olhe para as duas direções”. O correto seria: “Ao atravessar a rua, 

olhe para os dois sentidos”. 

A situação de aprendizagem problematizadora 14 proporciona aos estudantes o 

surgimento de uma atitude consciente a ser adquirida na utilização das vias públicas: a 

importância da sinalização no trânsito. 

A sinalização de trânsito representa o meio de comunicação entre o sistema de 

trânsito e cada indivíduo que faz parte dele. Por meio das sinalizações é possível identificar o 

que é certo ou errado no trânsito. As placas servem, por exemplo, para indicar deveres e 

proibições, alertar quanto à existência de perigo nas vias, além de indicar outras tantas coisas. 

 

15ª Situação de Aprendizagem Problematizadora (SAP 15) 

 

Qual a velocidade de lançamento do condutor de uma motocicleta em um acidente de 

trânsito? 

 

Quando uma motocicleta atinge um obstáculo fixo ou mesmo um veículo em 

movimento, a barreira provoca na motocicleta um giro do seu corpo em torno do eixo 

anterior. Devido ao giro, o condutor da motocicleta é alavancado como se estivesse em uma 

catapulta. A Figura 22 ilustra a situação citada acima. 
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Figura 22 – Velocidade de lançamento do condutor de motocicleta 

 

      

 

 

 

 

     

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A velocidade de lançamento do condutor da motocicleta pode ser definida pela 

seguinte equação: 

 

                                                                                                                 (6) 

  

As três variáveis necessárias para a determinação da velocidade de lançamento VL 

são: 

 

H – Altura do piso até a linha da cintura do condutor da motocicleta; 

X – O alcance horizontal desde o centro da motocicleta – local onde o motoqueiro se senta 

até o ponto onde o motoqueiro atingiu o solo; 

α- Ângulo de lançamento do motoqueiro; 

g = 9,8 m/s2. 

 

A situação de aprendizagem problematizadora 15 proporciona aos estudantes o 

surgimento de uma atitude consciente a ser adquirida na utilização das vias públicas: como 

evitar acidentes com motos? 

É de suma importância seguir algumas dicas para evitar acidentes com moto: 

 Ter habilitação e habilidade para conduzir uma moto; 

 Respeitar a sinalização de trânsito; 

 Praticar a direção defensiva; 

 Utilizar vestuário de proteção, como capacete e luvas; 

 Realizar a manutenção preventiva na moto; 

 Não conduzir sob o efeito de álcool e/ou outras drogas. 
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Tópico 03 

Cinemática angular e contextualização com o trânsito 

 

 

 

Objetivo Geral 

 

Compreender conceitos físicos da Cinemática Angular por meio da utilização da 

Cidade da Cinemática e da temática “trânsito”. Motivar os estudantes no estudo da Física, 

possibilitando a interatividade e a compreensão de conceitos físicos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conceituar velocidade angular média; 

 Relacionar as velocidades linear e angular; 

 Caracterizar um movimento periódico; 

 Reconhecer um movimento circular uniforme (MCU); 

 Reconhecer a importância da transmissão de movimentos circulares. 

 

Conteúdo 

 

 Grandezas angulares; 

 Velocidade angular; 

 Período; 

 Frequência; 

 Movimento circular uniforme; 

 Transmissão de movimento circular uniforme. 
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Desenvolvimento 

 

O professor utilizará o kit Cidade da Cinemática para explorar 4 (quatro) 

Situações de Aprendizagem Problematizadoras (SAPs). São elas: 

 

16ª Situação de Aprendizagem Problematizadora (SAP 16) 
 

Como medir ângulos em uma rotatória? 

 

Para explicar os movimentos curvilíneos se faz necessário utilizar-se de uma 

abordagem matemática, com grandezas angulares. Sendo assim, é de suma importância 

conhecer a relação entre arco e ângulo medido em radiano (rad). A Figura 23 apresenta uma 

situação que aborda o tema acima citado. 

 

Figura 23 – Esquema representativo de medidas de ângulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na rotatória da Cidade da Cinemática existe o ângulo α, que é o espaço em forma 

de arco percorrido S entre os pontos A e B, dividido pela medida do raio. Se as medidas de S e 

R forem iguais, teremos α = 1 rad. 

 

                                                                                              (7) 

A conversão de grau para radiano e vice-versa é feita a partir da medida do arco 

relativo a uma circunferência completa (S = 2πR). 
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A situação de aprendizagem problematizadora 16 proporciona aos estudantes o 

surgimento de uma atitude consciente a ser adquirida na utilização das vias públicas: a 

importância da rotatória. 

As rotatórias organizam o trânsito nos cruzamentos com grande fluxo de carros, 

reduzem a velocidade dos carros e reduzem os conflitos, mas muitos motoristas experientes 

ainda não sabem usá-las corretamente. As vantagens da rotatória também são: o baixo custo 

de instalação, redução no consumo de combustível e possibilidade de seguir em qualquer 

direção, de acordo com as regras. 

 

17ª Situação de Aprendizagem Problematizadora (SAP 17) 

 

Como são medidas as velocidades angulares de dois automóveis em uma rotatória?  

 

A Figura 24 mostra dois carros (A e B) na rotatória. Os carros estão lado a lado, 

percorrendo uma curva semicircular de 180°, na qual um dos carros está tentando uma 

ultrapassagem. 

 

Figura 24 – Esquema representativo da velocidade angular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Percebe-se que as curvas dos carros A e B descrevem o mesmo ângulo de 180°, 

embora possuam arcos de medidas diferentes, em virtude de os raios das semicircunferências 

serem diferentes: RA < RB. 

Para a descrição de movimentos em trajetórias circulares define-se uma grandeza 

chamada velocidade angular média ω (ômega). 

 

ω = ângulo descrito/tempo gasto = ∆α/∆t                                                                             (8)  

 

Os ângulos são medidos em radianos (rad). A unidade da velocidade angular é 

rad/s. 

É interessante salientar que é chamada de velocidade linear ou escalar a 

velocidade de um móvel em trajetória circular para diferenciá-la da velocidade angular. No 

exemplo dos carros na rotatória da Cidade da Cinemática, no intervalo de tempo ∆t o carro 

percorre o arco AB de medida ∆S. Nesse intervalo de tempo, sua velocidade escalar média Vm 

é dada por: Vm = ∆s/∆t. 

Para ∆α em radianos, vale a relação: ∆s = ∆α.R, assim: 

 

Vm = ∆α.R/∆t  Vm = ωm R                                                                                                 (9) 

 

A situação de aprendizagem problematizadora 17 proporciona aos estudantes o 

surgimento de uma atitude consciente a ser adquirida na utilização das vias públicas: idem 

situação de aprendizagem problematizadora 2. 

 

18ª Situação de Aprendizagem Problematizadora (SAP 18) 

 

No conta-giros de um carro a rotação do motor está expressa em rpm. Como fazer a 

conversão para rps e rph?  

 

Na descrição de movimentos circulares, essa grandeza é muito útil, já que 

corresponde ao tempo gasto para que um móvel complete uma volta em seu movimento. O 

período T é o intervalo de tempo necessário para que um movimento periódico se repita. 
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A segunda grandeza periódica é a frequência f, definida como o número n de 

vezes que o movimento periódico se repete em uma unidade de tempo, que pode ser um 

segundo, um minuto, uma semana e assim por diante. 

 

f = n/∆t                                                                                                                               (10) 

 

O ∆t é o intervalo de tempo considerado para um ciclo ser completado. Das 

definições de período e frequência, ambas são grandezas inversamente proporcionais. 

O período pode ser medido em qualquer unidade de tempo. No SI, aplica-se o 

segundo. As unidades mais usuais de frequência são: rotações por segundo (rps), rotações por 

minuto (rpm) e rotações por hora (rph). No SI é usado o rps, que é chamado hertz (Hz).  

A Figura 25 traz o exemplo de um conta-giros. 

 

Figura 25 – Conta-giros de um automóvel; rotação do motor expressa em rpm. 

 

Fonte: GTO Shop6 

 

No conta-giros de um carro que trafega na Cidade da Cinemática, a rotação do 

motor está expressa em rpm. Para transformar em rps, multiplica-se por 60; para passar para 

rph, divide-se por 60. 

                                                             
6 Disponível em: <https://www.gtoshop.com.br/conta-giros-digital-azul-racetronix-progamavel-c-alerta>. Acesso 

em: 30 ago. 2019. 
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A situação de aprendizagem problematizadora 18 proporciona aos estudantes o 

surgimento de uma atitude consciente a ser adquirida na utilização das vias públicas: a 

importância de se conhecer o conta-giros do carro. 

O painel de instrumentos dos carros tem diversos itens. Um deles pode auxiliar o 

motorista, a saber, se ele dirige seu veículo da maneira correta, o conta-giros. Através dele é 

possível saber se o consumo de combustível está além do necessário ou se a aceleração está 

correta. 

 

19ª Situação de Aprendizagem Problematizadora (SAP 19) 

 

Como é explicada a velocidade de uma bicicleta que trafega em uma ciclovia? 

 

A propulsão da bicicleta é exercida pela pessoa que a conduz, utilizando sua força 

muscular. A força é transferida da pessoa para o veículo através de uma engrenagem movida 

por pedais que movimentam um par de discos dentados: a catraca que é o disco menor e a 

coroa que é o disco maior, ligadas por uma corrente, que giram no mesmo sentido. 

Ao se pedalar, a coroa gira uma vez e puxa a corrente, fazendo a catraca girar 

mais vezes, pois é menor. O pneu traseiro gira com a catraca. A Figura 26 ilustra a 

transmissão de movimentos circulares na bicicleta. 

 

Figura 26 – Esquema representativo de transmissão de movimentos circulares na bicicleta 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal E-física (Ensino de Física on-line)7 

 

                                                             
7 Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada da Universidade de São Paulo (USP).  Disponível em: 

<http://cepa.if.usp.br/e-fisica/imagens/mecanica/universitario/cap19/bicicleta.jpg>. Acesso em: 30 ago. 2019. 
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A velocidade final depende do tamanho relativo dos discos dentados. Caso o raio 

da coroa seja três vezes maior que o da catraca, a cada volta completa do pedal a coroa dá 

uma volta e a catraca gira três vezes. A cada pedalada o pneu traseiro gira três vezes. 

As varetas metálicas da roda, denominadas aros, reduzem os efeitos da resistência 

do ar, consequentemente, aumenta a velocidade. Existem bicicletas de corrida modernas que 

os aros são substituídos por uma fina placa de titânio, o que influencia numa aerodinâmica 

mais eficiente. 

As bicicletas que possuem marchas alcançam velocidades bem maiores, pois 

possuem diversas coroas e catracas, nas quais a correia se encaixa. 

A situação de aprendizagem problematizadora 19 proporciona aos estudantes o 

surgimento de uma atitude consciente a ser adquirida na utilização das vias públicas: o que o 

Código de Trânsito diz sobre bicicletas? 

O Código Brasileiro de Trânsito (1997) valoriza essencialmente a vida, não o 

fluxo de veículos. Na redação de seus artigos, é evidente uma preocupação acima de tudo com 

a integridade física dos diversos atores do tráfego, sejam eles motoristas, motociclistas, 

ciclistas ou pedestres. 

Bicicletas, triciclos e outras variações são todos considerados veículos, com 

direito de circulação pelas ruas e prioridade sobre os automotores. 
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