RELATIVIDADE
2.4 - Evento

REA.2.4.1.1 – TXT – QUAL A CAUSA DO ACIDENTE?
QUAL A CAUSA DO ACIDENTE?
Você é um investigador de polícia e precisa descobrir qual foi a causa de um acidente entre dois carros,
ocorrido durante a madrugada em um cruzamento da cidade.
Para isso, você pede o depoimento a 5 pessoas que estavam próximas ao local do crime, buscando saber
sobre como ocorreu o acidente e sobre o que o motorista estava fazendo para causá-lo. Leia atentamente os
depoimentos e diga qual foi a causa real do acidente.
REFERENCIAIS:
1 – O Barman:
“Entrou um cara muito louco aqui com os olhos vermelhos. Olhava pra todos os lados como se estivesse sendo
perseguido por alguém. Daí ele colou aqui no balcão e me mandou dar uma água logo pra ele tomar uma "pílula". Sabe
como é né, o cara devia estar doidão e pouco depois que ele saiu com o carro ouvi um barulho de batida”.
2 – O Motoqueiro:
“Estava indo entregar uma pizza e quando passei em frente ao bar havia um carro saindo. Eu dei uma
desviada, mas passei colado nele. Acho que ele nem me viu, e devia estar bêbado, porque vi que o carro andava em
zigue-zague, quando olhei pelo espelho. Depois, só ouvi o barulho na esquina”.
3 – A Prostituta que estava na esquina:
“Como todos os dias, estava na esquina esperando por trabalho. Quando vi aquele quarentão de olhos
esbugalhados passar por mim, de carro, boquiaberto. Até achei que ia parar, pelo jeito vidrado que estava me olhando,
quando, na esquina o carro bateu”.
4 – O Mendigo:
“Tava me ajeitando aqui no meu cantinho pra dormir quando vi um carro passando. O motorista falava no
celular, e devia estar brigando com alguém, porque estava com uma cara bem desconcertada. O cara tava tão nervoso
que nem via por onde andava. Daí, acabou batendo ali na esquina”.
5 – A Motorista que estava no outro carro.
“Vinha tranquilamente pela rua quando o semáforo ficou amarelo. Como já estava quase em cima da faixa,
resolvi acelerar para passar antes de fechar. Mas quando vi, vinha um carro pela outra rua que me pegou em cheio”.
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