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Material Suplementar para “Alfabetização Científica e a Contextualização do 

conhecimento: um estudo da Física aplicada ao trânsito” 
 

Anexo 1: Questionário Física Aplicada ao Trânsito – FAT 

As perguntas a seguir estão na forma de afirmações. Leia cuidadosamente as frases e com base nos seus conhecimentos, assinale cada 

um dos itens a seguir com a letra “C” quando concordar com a afirmação ou com a letra “D” quando discordar da mesma. Se você 

realmente não souber a resposta, assinale-a com um ponto de interrogação “?”. 

 1 
Em dias de chuva ou de baixas temperaturas a condensação do vapor de água presente no ar faz com que os vidros 

fiquem embaçados. 

 2 
Quando uma rodovia está molhada, o ideal é reduzir a velocidade para evitar uma possível perda de aderência entre o 

pneu e a estrada. 

 3 
O uso do cinto de segurança, devido aos efeitos inerciais dos corpos, atua evitando a tendência de o corpo permanecer 

em movimento e assim colidir com a estrutura do carro em frenagens bruscas e colisões. 

 4 
Devido à não rigidez do material de que é feito o estofado dos bancos, passageiros dos bancos de trás do veículo estão 

dispensados de usar o cinto de segurança se a sua velocidade não passar de 40 km/h. 

 5 
Devido aos efeitos inerciais, o Airbag evita a colisão do corpo com a estrutura do carro em frenagens e colisões, sendo 

assim, um substituto do cinto de segurança. 

 6 
Veículos que também utilizam espelhos esféricos como retrovisores externos, proporcionam ao condutor maior campo 

de visão quando comparados à veículos que utilizam apenas espelhos planos. 

 7 

Em uma colisão, os veículos modernos são mais seguros do que os antigos, pois dentre vários fatores, os materiais que 

compõem a lataria e para-choque são mais suscetíveis a amassar nos veículos modernos, o que auxilia a dissipar a 

energia de uma colisão. 

 8 Se ocorrer uma aquaplanagem, o ideal a se fazer é acelerar o carro a fim de aumentar a aderência com o solo.  

 9 

A distância total necessária para parar um veículo é composta pela distância que o carro percorre durante o tempo de 

reação do motorista e a distância necessária para a frenagem, estas distâncias são diretamente proporcionais à 

velocidade do mesmo. 

 10 O fenômeno da aquaplanagem só acontece quando os pneus estão carecas. 

 11 
Um pneu é considerado careca quando em dias de chuva, este não possui capacidade de drenar a água que fica entre a 

banda de rodagem e a superfície da estrada, alterando o coeficiente de atrito entre os dois materiais.  

 12 
Em caso de acidente, carros antigos são mais seguros quando comparados aos carros fabricados atualmente, pois os 

atuais amassam mais facilmente mediante qualquer aplicação de força, deixando o ocupante mais vulnerável 

 13 
Eventualmente tomamos choque ao encostar o dedo em veículos devido ao fato de a eletricidade estática se descarregar 

do nosso corpo à Terra. 

 14 
Utilizar uma gasolina sem qualquer porcentagem de álcool proporcionaria um maior poder de queima do combustível, 

gerando uma potência superior à que as estradas convencionais poderiam suportar para se ter segurança no trânsito. 

 15 
Carros, ônibus e caminhões possuem limites de velocidades diferentes em um mesmo trecho da rodovia porque eles 

possuem quantidades de movimento diferentes para uma mesma velocidade. 

 16 
Quando a temperatura externa é maior do que a temperatura interna de um veículo, ocorre o embaçamento interno dos 

seus vidros. 

 17 
Um carro e um caminhão com massas 1 e 15 toneladas, respectivamente, ambos à 80 km/h possuem a mesma energia 

de movimento. 

 18 
Uma forma de diminuir as regiões cegas nos retrovisores externos de um veículo é ajustá-los de forma quase 

perpendicular com a sua lataria 

 19 
As rodas de tração de um veículo que trafega com a 5ª marcha engatada recebem menos quantidade de força do motor 

(torque) do que quando se está em marchas de menor número 

 20 
Um veículo pode invadir a pista contrária ou sair para o acostamento durante uma curva uma vez que devido à inércia, 

a tendência do mesmo seja de seguir em uma linha reta tangente à esta curva. 

 21 
Os veículos-tanque, que transportam combustíveis, andam com uma corrente metálica arrastando no chão afim de que 

esta sirva de aterramento para que nenhuma eletricidade estática seja armazenada na sua lataria. 

 22 
Parar um veículo significa converter sua energia cinética em outras formas de energia, como por exemplo, energia 

sonora e térmica. 

 23 A quantidade de movimento de um carro andando a 80 km/h é menor do que a de um caminhão na mesma velocidade. 

 24 Um veículo fica mais leve quando transita em alta velocidade. 

 25 
O som de sirenes e carros rápidos parecem distorcidos conforme vão se aproximando ou se afastando de um observador 

porque o som agudo se propaga no ar com maior velocidade do que um som grave. 

  


