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Missão 1 – CARROS  

Objetivo: Os carros devem ser retirados de seus locais de origem e levados para uma das áreas 

de pontuação, conforme lista abaixo. 

Pontuação:   

Situação 1 - CARRO TOCANDO a BASE ao final da partida - 10 pontos cada. 

Situação 2 - CARRO TOCANDO a área de ESTACIONAMENTO da casa ao final da partida - 20 

pontos. 

Situação 3 - CARRO TOCANDO a área interna de umas das vagas do ESTACIONAMENTO ao 

final da partida - 25 pontos cada. 

Situação 4 - CARRO SOBRE o ELEVADOR ao final da partida - 30 pontos.  

Condição de pontuação: Os carros em posição de pontuação devem estar cumprindo uma das 

condições citadas acima. 

Para a Situação 2, será considerado apenas a pontuação de 1 carro, mesmo que existam mais 

carros TOCANDO esta area ao final da partida. 

Para a Situação 4, será considerado apenas a pontuação de 1 carro, mesmo que existam mais 

carros TOCANDO esta area ao final da partida. 

Em todos os lugares do tapete que você encontrar o quadrilátero 

hachurado, como indicado ao lado, significa que a missão construída 

deve ser colada neste ponto com fita dupla face de alta aderência. 

Fixação das construções  
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Posição inicial dos carros 

         

 

Os carros iniciam nas posições acima sem qualquer tipo de adesivo. 
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Posição inicial da casa 

 

 

 

 

O Casa deve ser fixada nos pontos hachurados com fita dupla face de alta aderência. 

 

 

 

 

O Elevador hidráulico da oficina mecânica deve ser fixado nos pontos hachurados com fita 

dupla face de alta aderência. 

 

Missão 2 – Cancela 

Objetivo: Acionar a CANCELA levando-a a posição fechada, ficando impedido o trânsito de 

veículos e pessoas enquanto estiver passando o trem. 

Pontuação:  

CANCELA na posição FECHADO ao final da partida – 20 pontos  

 

Condição de pontuação: a CANCELA deve estar totalmente fechada ao final da partida para 

pontuar. É necessário que a extremidade da parte móvel da CANCELA esteja TOCANDO o tapete 

ao final da partida. 
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Posição inicial da Cancela: 

     

A Cancela deve ter a sua base fixada nos pontos hachurados com fita dupla face de alta 

aderência. 

Posição inicial das barreiras: 

       

    

 

Missão 3 – Postes Móveis  

Objetivo: Realizar a instalação dos postes de sinalização vertical. 

Pontuação:  

Poste de Velocidade controlada na posição vertical ao final da partida – 20 pontos. 

Poste de Parada obrigatória na posição vertical ao final da partida – 22 pontos. 

Poste de Travessia de pedestres na posição vertical ao final da partida – 24 pontos. 

    

Condição de pontuação: Para pontuar, o poste deve estar em posição vertical ao final da 

partida. Para cada poste na vertical a equipe pontuará conforme indicado acima. 
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Posição inicial dos postes móveis: 

 

      

Os postes moveis devem ter a sua base fixada nos pontos hachurados com fita dupla face 

de alta aderência. 

Posição inicial dos postes fixos: 

 

Os postes fixos devem ter a sua base fixada nos pontos hachurados com fita dupla face de 

alta aderência. 

 

Missão 4 – Faixa de segurança 

Objetivo: Levar os pedestres para a faixa de segurança, sendo que, os bonecos menores devem 

obrigatoriamente ser levados para a faixa de pedestre próxima a escola para pontuar. 

Pontuação:  

Pedestre TOCANDO a área da Faixa de Segurança – 15 pontos cada 

 

Condição de pontuação: Para cada faixa de pedestres é permitido apenas 2 pedestres ao final 

da partida. Caso tenham mais de dois pedestres uma mesma faixa ao final da partida, os 

pedestres excedentes serão desconsiderados e não pontuarão. 

os bonecos menores devem obrigatoriamente ser levados para a faixa de pedestre próxima a 

escola para pontuar. 

E considerado faixa de segurança, toda a área cinza circular em torno da faixa de segurança.  

Poste de Travessia de pedestres Poste de Parada obrigatória Poste de Velocidade controlada 
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Posição inicial dos pedestres 

          

 

 

Os pedestres são colocados nos lugares indicados sem qualquer tipo de adesivo. 

 

Missão 5 – Objetos de segurança para motocicleta 

Objetivo: Recolher os objetos de segurança para motocicleta e leva-los para área da motocicleta. 

Pontuação:  

Capacete TOCANDO a área da motocicleta ao final da partida – 32 pontos 

Capa de chuva TOCANDO a área da motocicleta ao final da partida – 29 pontos 

Bota TOCANDO a área da motocicleta ao final da partida – 27 pontos 

Luva TOCANDO a área da motocicleta ao final da partida – 25 pontos 

 

Condição de pontuação: O objeto de segurança para moto deve estar TOCANDO a área da 

motocicleta ao final da partida para pontuar. 
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Posição inicial dos objetos de segurança da motocicleta: 

   

  

 

 

Os objetos são colocados nos lugares indicados sem qualquer tipo de adesivo. 

 

Missão 6 – Objetos de segurança para carros  

Objetivo: Recolher os objetos de segurança para carros e leva-los para area do carro. 

Pontuação:  

Cinto de segurança TOCANDO a área do carro ao final da partida – 32 pontos 

Pneu TOCANDO a área do carro ao final da partida – 29 pontos 

 

Condições de pontuação: O objeto de segurança para carro deve estar TOCANDO a área do 

carro ao final da partida para pontuar. 

     

 

Posição inicial dos objetos: 
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Os objetos são colocados nos lugares indicados sem qualquer tipo de adesivo. 

 

 Missão 7 – Objetos proibidos na condução de veículos 

motorizados 

Objetivo: Recolher os objetos proibidos na condução de veiculos motorizados e leva-los para 

area de objetos proibidosa. 

Pontuação:  

Chinelo TOCANDO a área de objetos proibidos ao final da partida – 30 pontos 

Telefone Celular TOCANDO a área de objetos proibidos ao final da partida – 28 pontos 

 

Condição de pontuação: O objeto proibido deve estar TOCANDO a área de objetos proibidos ao 

final da partida para pontuar. 

 

       

   

Posição inicial dos objetos proibidos 

 

 Os objetos são colocados nos lugares indicados sem qualquer tipo de adesivo. 
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Missão 8 – Bicicleta 

Objetivo: Retirar a bicicleta da rua e leva-la para a base ou ciclovia. 

Pontuação:  

Bicicleta TOCANDO a BASE ao final da partida – 15 pontos 

Bicicleta TOCANDO a CICLOVIA ao final da partida – 30 pontos 

 

Condição de pontuação: a Bicicleta deve estar TOCANDO a BASE ou a CICLOVIA ao final da 

partida para pontuar. 

     

Posição inicial da bicicleta: 

     

A bicicleta é colocada no lugar indicado sem qualquer tipo de adesivo. 

 

Missão 9 – Posto de gasolina 

Objetivo: Acionar a bomba de gasolina para abastecimento de carro ou moto. 

Pontuação: Bomba de gasolina ACIONADA E CARRO OU MOTO TOCANDO a área da vaga 

para abastecimento – 43 pontos cada 

Condição de pontuação: Para pontuar é necessário satisfazer as duas condições descritas 

acima, ou seja, para cada bomba de gasolina acionada, deve ter um carro TOCANDO a área da 

vaga para abastecimento. 

Abaixo as condições de pontuação possíveis. 

1 Bomba ACIONADA E 1 CARRO OU MOTO TOCANDO a área da vaga para abastecimento – 43 

pontos 

2 Bombas ACIONADAS E 1 CARRO OU MOTO TOCANDO a área da vaga para abastecimento – 

43 pontos 
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1 Bomba ACIONADA E 2 CARROS OU MOTO TOCANDO a área da vaga para abastecimento – 

43 pontos 

2 Bombas ACIONADA E 2 CARROS OU MOTO TOCANDO a área da vaga para abastecimento – 

86 pontos 

Qualquer outra condição diferente das citadas acima não pontuará. 

 

     

     

 

Posição inicial das Bombas: 

 

As Bombas devem ter a sua base colada com fita dupla face de alta aderência. 

Posição inicial da Motocicleta: 

 

No local de inicio da motocicleta você encontrará o quadrado hachurado indicando que a 

mesma deve ser colada, porem a motocicleta é colocada no lugar indicado sem qualquer 

tipo de adesivo. 
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Missão 10 – Passarela 

Objetivo: Finalizar a construção da passarela para travessia de pedestres. 

Pontuação: Passarela de Pedestres em equilíbrio ao final da partida – 35 pontos.  

Condição de pontuação: A Passarela não poderá estar TOCANDO a auto pista E deverá estar 

apoiada apenas sobre a sua própria estrutura. Não é permitido que qualquer parte da passarela 

esteja apoiada por qualquer outro objeto estranho a sua própria construção. 

    

Posição de inicio da passarela 

 

A passarela deve ter a sua base fixada nos pontos hachurados com fita dupla face de alta 

aderência. 

 

Missão 11 - Viaduto 

Objetivo: O robô de cada equipe deve terminar a partida SOBRE a superfície plana do viaduto. 

Pontuação:  

Situação 1 - Um Robô SOBRE a parte plana do Viaduto ao final da partida – 50 pontos para a 

equipe que colocar o robô em Condição de pontuação. 

Situação 2 - Dois Robôs SOBRE a parte plana do Viaduto ao final da partida – 70 pontos cada. 

 

Condição de pontuação: O robô deve estar SOBRE a parte plana do viaduto ao final da partida. 

Nenhuma parte do robô pode estar TOCANDO o tapete OU a rampa do viaduto para pontuar. 

A pontuação desta missão não é acumulativa, ou seja, as equipes que pontuarem na Situação 2, 

receberão apenas os 70 pontos. 
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  .  

 

Posição inicial do viaduto: 

 

O viaduto deve ter a sua base fixada nos pontos hachurados com fita dupla face de alta 

aderência. 

     

Penalidade:  

Nesta temporada Objetos de segurança para motocicleta serão os objetos de penalidade. 

Isso significa dizer que a cada vez que os operadores do robô tocarem o robô fora da base será 

retirado um Objeto de segurança para motocicleta do jogo, sempre de Leste para Oeste. 

ROBÔ ROBÔ 


