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RESUMO  

 

A utilização das novas tecnologias de informação e comunicação como ferramentas para o 

ensino-aprendizagem, proporciona aos alunos um aprendizado com maior interesse e 

compreensão. No ensino da física, a experimentação tem um caráter fundamental para a 

compreensão/entendimento dos conteúdos ensinados, visto isso, é de grande importância a 

integração das aulas teóricas com as práticas, oportunizando aos alunos que o conteúdo seja 

visualizado com maior clareza. Frente às dificuldades encontradas em sala de aula, foi 

elaborado um produto educacional que favoreça a utilização do laboratório virtual PhET 

Física, no qual está fundamentado na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. 

O produto foi aplicado em 1 (uma) turma de nono ano do ensino fundamental, sendo as aulas 

realizadas em 2 bimestres, totalizando 60 encontros de 50 minutos cada. Após as aulas, 

aplicou-se um questionário com 9 (nove) perguntas fechadas. Os resultados indicaram que o 

uso do produto educacional é uma ferramenta de grande valia na busca do conhecimento em 

conceitos referentes a física para alunos do nono ano do ensino fundamental, ressaltando que 

o mesmo auxilia o professor nas abordagens, tornando as aulas de física mais agradáveis, 

motivadoras e interessantes.   

 

Palavras-Chaves: Ensino de física, Aprendizagem Significativa, Ensino fundamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

ABSTRACT 

 

The use of new information and communication technologies as tools for teaching and 

learning, gives students a learning with greater interest and understanding. In physics 

teaching, experimentation has a fundamental character for the understanding / understanding 

of the taught contents. Therefore, it is of great importance to integrate the theoretical classes 

with the practices, giving students the opportunity to visualize the contents with greater 

clarity. Facing the difficulties found in the classroom, an educational product was developed 

that favors the use of the virtual laboratory PhET Physics, in which it is based on the theory of 

significant learning of David Ausubel. The product was applied in 1 (one) class of the ninth 

grade of elementary school, and the classes were held in 2 bimonths, totaling 60 meetings of 

50 minutes each. After the classes, a questionnaire with 9 (nine) closed questions was applied. 

The results indicated that the use of the educational product is a valuable tool in the search of 

knowledge in concepts related to physics for students of the ninth grade, emphasizing that it 

helps the teacher in the approaches, making the physics classes more pleasant, motivating and 

interesting. 

 

Keywords: Physics teaching, Meaningful Learning, Elementary School. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do tempo tem-se observado vários estudos no que se refere às várias formas 

de se conceber o desenvolvimento e a aprendizagem, onde sujeito e objeto tenham uma 

relação próxima (FERREIRA, 2015).  

As ideias de Ausubel, segundo Pelizzari et al., (2002), é que a aprendizagem é muito 

mais significativa à medida que o novo conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento 

de um aluno e adquire significado para ele a partir da relação com seu conhecimento prévio. 

Se o processo for realizado ao contrário, ela se torna mecânica ou repetitiva, uma vez que se 

produziu menos essa incorporação e atribuição de significado, e o novo conteúdo passa a ser 

guardado isoladamente ou por meio de associações arbitrárias na estrutura.  

De forma geral, a aprendizagem é significativa quando os conhecimentos passam a dar 

sentido ao saber e à prática para quem aprende (MOREIRA, 2011). 

Os métodos e os recursos do processo de ensino e aprendizagem são variados. As 

informações mais recentes eram, até pouco tempo atrás, baseadas em periódicos. No entanto, 

com a evolução da tecnologia, ocorreram transformações na dinâmica da troca do saber. 

Como as teorias precisam ser renovadas ou confirmadas constantemente, para acompanhar 

essa dinâmica o processo de ensino e aprendizagem deve estar em contínua avaliação, a fim 

de manter a par das descobertas científicas (HAGUENAUER, 2005). 

Ao longo das últimas décadas, tem-se dado crescente atenção à educação básica, a 

qual tem sido foco de constante preocupação, tanto por parte dos órgãos governamentais, 

quanto de instituições de ensino. Esta atenção direciona-se para um conjunto de preocupações 

relativas a promoção do desenvolvimento da aprendizagem significativa do ensino básico, 

porém há ainda uma defasagem quanto algumas da disciplina, tal como a de física. 

 

A Física por ser uma ciência experimental e de conceitos abstratos, torna-se uma 

disciplina peculiarmente de difícil compreensão para os alunos. No ensino médio, tal 

característica apresenta proporções significativas, o que dificulta uma associação 

com o mundo real e, por conseguinte, o interesse pelo aprendizado da disciplina. O 

uso dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, proporciona uma abordagem 

construtivista e enquadra-se no conceito de ferramentas computacionais as quais são 

capazes de auxiliar na construção do conhecimento (SANTOS, 2006). 

 

Os autores Borges (1997) e Miguens e Garret (1991), citam sobre a importância das 

aulas práticas de ciências. Eles acreditam que o ensino poderia ser melhorado com a 

introdução das mesmas, oportunizando aquisição de conhecimentos e sua compreensão. 
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Os conteúdos de Física são na maioria das vezes para o aluno, muito difícil, visto que 

o mesmo precisa memorizar formulas sem ter ideia da sua finalidade. Os poucos laboratórios 

existentes e que funcionam, além de representarem elevado custo de montagem e 

manutenção, costumam, por sua vez, ser utilizados de forma tradicional e limitada, seguindo 

roteiros prévios e instrucionistas (TEODORO, 2002). 

Posto isso, o objetivo desta tese é a elaboração de um produto educacional - Apostila 

Didática direcionada a atualização do Laboratório virtual PHET para o ensino de Física no 9º 

ano do Ensino Fundamental, onde tem como objetivo facilitar a aprendizagem significativa, 

contribuindo para realçar ou gerar subsunções, para que quando o aluno tiver contato com os 

conteúdos ministrados do ensino médio de maneira mais aprofundada, ele já possua 

conhecimentos prévios.  

A apostila foi elaborada com a proposta de lecionar Física no nono ano do ensino 

fundamental de uma forma simplificada e com menor número de atividade para que o aluno 

possa ver os principais conteúdos que serão ensinados no ensino médio, facilitando assim a 

aprendizagem de maneira significativa. 

Os conteúdos, da apostila são ilustrados com imagens das animações do laboratório 

virtual (Física - Simulações PhET), com o objetivo de que sejam realizados experimentos 

virtuais de cada um dos conteúdos auxiliando na construção do conhecimento e 

contextualização em articulação com outras áreas.  

 

  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A própria história da humanidade revela esse processo contínuo de construção e 

reconstrução histórico-cultural do conhecimento. Desde os primórdios da civilização, a fim de 

garantir sua sobrevivência, o homem sentiu a premente necessidade de buscar e compartilhar 

conhecimentos: precisava contar com um conjunto de atos como a intuição, a experimentação, 

a contemplação, a observação, as analogias, o raciocínio, e assim, resolver os problemas que 

iam surgindo. Necessitava ainda buscar explicações para o mundo e seus fenômenos. O 

conhecimento responde a uma necessidade humana de situar-se diante do mundo, a fim de 

transformá-lo em morada. Surgem assim, como primeira manifestação do conhecimento, os 

mitos (PORTILHO e ALMEIDA, 2008). 

A base geral do processo educativo está na condição de o homem não ter todo o 

conhecimento que quer e descobrir que é preciso elaborar e investir, constantemente, na sua 

atuação no mundo, assimilar novos conhecimentos e atualizar os saberes já existentes. É essa 

capacidade de atuar, operar e transformar o entorno social que faz do homem um ser 

das práxis, em constante ação e reflexão. Assim, a educação se consolida na transformação do 

ser que, ao mesmo tempo em que intervém na realidade, é transformado por ela (MORETTI-

PIRES, 2012 apud SOUZA et al, 2015). 

As imputações de ensinar exigem que o professor atue como um profissional 

competente, crítico e reflexivo no âmbito de sua disciplina, além de estar capacitado para 

exercer à docência e desempenhar atividades de investigação. O ato de ensinar demanda 

conhecimento, paciência e prática para transmitir as informações de uma forma clara e 

objetiva. A bagagem que cada pessoa possui é fruto do acúmulo de diferentes experiências do 

seu cotidiano adquiridas de forma empírica ou experimental durante a vida. 

A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, 

não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, 

inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em 

condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe (PIAGET,1982, p. 246). 

Gomes et al. (s/d: 5), cita que a aprendizagem é o conjunto de ações que levam as 

pessoas a adquirirem conhecimentos, com o apoio de professor ou por si sós, ele considera 

quatro etapas fundamentais no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem: a 

definição dos objetivos, a escolha dos conteúdos, a escolha de estratégias e a avaliação. 

Para Libâneo (1994) as estratégias de ensino, técnicas e recursos estão dentro do 

contexto da didática porque esta investiga os fundamentos, condições e modos de realização 
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da instrução e do ensino. O objeto da didática é o processo de ensino que inclui: os conteúdos 

dos programas e dos livros didáticos, os métodos e formas organizativas do ensino, as 

atividades do professor e as diretrizes que regulam e orientam esse processo. 

 

2.1. TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL 

O ato de aprender, segundo estudiosos, não se limita simplesmente a repetir para uma 

criança o que se sabe; é mais que isso. É preciso que se compreenda e se dê importância ao 

ato de se valer da inteligência para construir um aprendizado. Quando criança estamos sempre 

criando e recriando nosso próprio modelo de realidade e desenvolvendo-se mentalmente. Para 

compreender o desenvolvimento infantil e interferir nele de maneira proveitosa. Jamais 

existirá um efetivo conhecimento se não forem construídas as bases para que o sustente. 

Evidencia-se a formação do aprendizado como o despertar para a formação da personalidade 

do ser humano como cidadão íntegro e sensato na sociedade (LIMA, 2009).  

 

O conhecimento não é cópia da realidade. Para conhecer um objeto, para conhecer 

um acontecimento não é simplesmente olhar e fazer cópia mental, ou imagem, do 

mesmo. Para conhecer um objeto é necessário agir sobre ele. Conhecer é modificar, 

transformar o objeto, e compreender o processo dessa transformação e, 

consequentemente, compreender o modo como o objeto é construído. Uma operação 

é, assim, a essência do conhecimento. É uma ação interiorizada que modifica o 

objeto do conhecimento (PIAGET, 2009, p. 01). 

 

A aprendizagem se torna mais significativa à medida que o novo conteúdo é 

incorporado às estruturas de conhecimento de um aluno e torna-se significativo para ele a 

quando há a relação com seu conhecimento prévio. Se este processo ocorrer ao contrário, ela 

se torna mecânica ou repetitiva uma vez que se produziu menos essa incorporação e 

atribuição de significado e o novo conteúdo passa a ser armazenado isoladamente ou por meio 

de associações arbitrárias na estrutura cognitiva (PELIZZARI et al., 2002, p. 38). 

Cada indivíduo possui a sua metodologia (maneira de ver, de sentir e de reagir) para 

realizar a construção do conhecimento. Assim cada aluno, possui reações diferentes em seu 

aspecto cognitivo, quando lhe é apresentado um conteúdo em sala de aula. Visto isso, é 

necessário buscar métodos que considerem essa característica dos alunos. 

 

A Teoria da Aprendizagem Significativa, que exerce uma grande influência na 

educação, foi apresentada por David Paul Ausubel na década de sessenta, tendo sido 

desenvolvida com Novak e Hanesian, seus colaboradores, nas décadas seguintes. Foi 

proposta em um contexto histórico de hegemonia behaviorista na psicologia, quando 

se acreditava na influência do meio sobre o sujeito, contrapondo-se, assim, à 

influência da Escola Comportamentalista (o professor planeja, estimula e passa o 

conhecimento aos alunos), ou seja, a uma escola tradicional, na qual prevalece a 
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aprendizagem escolar conforme é compreendida e explicada a partir de leis 

preestabelecidas, advindas de pesquisas realizadas em laboratórios e não na práxis, o 

que significa aprendizagem puramente mecânica (SANTOS, 2015, p. 06). 

 

Aprendizagem significativa é um conceito enfatizado por David Ausubel (1963, 1968) 

desde a década de 1960. Psicólogo da aprendizagem, acredita que para a aprendizagem ser 

significativa, o material a ser estudado, precisa fazer algum sentido para o aluno, o que 

acontece quando a nova informação “ancora-se” nos conceitos relevantes já existentes na 

estrutura cognitiva do aprendiz. Neste processo a nova informação interage com uma estrutura 

de conhecimento específica, que Ausubel chama de conceito “subsunçor” (SANTOS, 2009). 

Para Ausubel (1963, p. 58), a aprendizagem significativa é o mecanismo humano, por 

excelência, para adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e informações 

representadas em qualquer campo de conhecimento. “A aprendizagem significativa é um 

processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se, de maneira substantiva (não-

literal) e não-arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo” 

(MOREIRA, 2011, p.26). 

Aprendizagem significativa, como afirma Ausubel, é um processo pelo qual uma nova 

informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, 

ou seja, um novo conhecimento interage com um conhecimento que o aprendiz já possui, 

assim ele pode aprender cada vez mais nessa interação, de maneira organizada estruturando-se 

então uma aprendizagem significativa para o sujeito aprendente (SANTOS, 2015).  

O cognitivismo de Ausubel é um dos caminhos que propõe estudar a formação de 

significados pela consciência, o ato da cognição, isto é, quando o ser humano organiza o seu 

mundo, distinguindo o igual do diferente. É o processo pelo qual tem origem o significado, o 

ser atribui significados a realidade onde se encontra, sendo “pontos básicos de ancoragens” 

para outros significados (MOREIRA e MASINI, 2006).  

Essa teoria tem desempenhado uma enorme influência na educação – se baseia em um 

modelo construtivista dos processos cognitivos humanos. Em particular, a teoria da 

assimilação descreve como o estudante adquire conceitos, e como se organiza sua estrutura 

cognitiva. Para ele, quando se aprende algo, há uma satisfação inicial, que estimula o ato 

pedagógico a continuar se desenvolvendo. A motivação para ele é crescente no momento em 

que o aluno conhece os objetivos do ensino, que devem ser claros e relacionados com o 

imediato (SANTOS, 2009). 

No decorrer do período escolar, é preciso dar uma atenção às habilidades cognitivas 

que são potentes ferramentas da cultura humana, por meio delas tem-se acesso a metas 



   

  

 

19  

superiores, assim as escolas deveriam assumir o acesso a estas metas como tarefa prioritária, 

já que a atenção dos alunos para estes tipos de procedimentos cresce firmemente (COLL e 

COLS, 1998). 

David Ausubel reconhece a importância da experiência afetiva no processo de 

aprendizagem, mesmo sendo um representante do cognitivismo. Para os autores Moreira e 

Masini (2005, p.13) o cognitivismo procura descrever, em linhas gerais, o que sucede quando 

o ser humano se situa, organizando o seu mundo, de forma a distinguir sistematicamente o 

igual do diferente. Isso explica as diversas metodologias de cada aluno durante o processo de 

aprendizagem. 

 

2.1.1. Aprendizagem mecânica X aprendizagem significativa 

Santos (2009) relata que a aprendizagem significativa é um dos grandes objetivos 

presentes no procedimento de ensino e aprendizagem. Um conhecimento que promove a 

autonomia conecta o educando com o seu meio cultural no que diz respeito a crenças, valores, 

sentimentos, atitudes, etc. Na medida em que ele é autônomo, a partir desta sua estrutura de 

conhecimentos, ele é capaz de captar e aprender outras circunstâncias de conhecimentos 

assemelhados e de se apropriar da informação.  

A aprendizagem significativa requer um esforço do aprendente em conectar de 

maneira não arbitrária e não literal o novo conhecimento com a estrutura cognitiva existente, 

despertando seu desejo de saber cada vez mais, ou seja, mudando sua relação com o 

conhecimento. Portanto, cabe aos educadores, proporcionar a interação entre as concepções 

pré-existentes, buscando ampliar a contextualização e aquisição de novas estruturas 

(SANTOS, 2009).  

Há uma íntima relação entre desvendar como o estudante aprende e compreende as 

variáveis que influenciam a aprendizagem, e desvendar o que fazer para auxiliar o estudante a 

aprender/estudar melhor (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980). 

 

O aluno aprende por meio da conjugação sistemática destes dois mecanismos: 

diferenciação progressiva de conceitos mais gerais e abrangentes que vão-se 

diferenciando e especificando cada vez mais; e reconciliação integradora entre 

conceitos já suficientemente diferenciados e especificados para originarem conceitos 

mais gerais (VALADARES, p. 38, 2011).  

            

 Pelo ensino é que se pretende orientar os processos de aprendizagem através de linhas 

sugeridas por uma teoria da aprendizagem escolar relevante. Sendo assim, seria razoável 
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supor que a descoberta de métodos de ensino mais efetivos deveria depender e relacionar-se 

ao status da teoria da aprendizagem (QUINTILIO, 2012). 

Para Ausubel (apud VALADARES, 2011) a aprendizagem ser mais ou menos 

significativa ou mecânica não relaciona com o fato de ser por descoberta guiada, por 

descoberta autónoma, ou por recepção. Um estudante pode encontrar por si, por tentativas e 

sem ajuda a forma de resolver um puzzle matemático e não entender o caminho que fez para 

obter o resultado. E pode perfeitamente assimilar significativamente um assunto que lhe foi 

dado com toda a transparência conceitual, sem ter realizado nenhum esforço para desvendar a 

estrutura conceitual do assunto.  

Isso significa que há dois contínuos distintos aprendizagem mecânica - aprendizagem 

significativa e aprendizagem por recepção – aprendizagem por descoberta e qualquer 

aprendizagem se situa algures relativamente a estes dois contínuos (VALADARES, p. 38, 

2011). Esse esquema é apresentado na figura 1, enfatizando as atividades envolvidas nessas 

diferentes formas de aprendizagem. 

 

Figura 1- As duas dimensões da aprendizagem 

 

Fonte: Adaptado de Ausubel, Novak e Hanesian, 1980, p. 21, Novak e Gowin, 1999, p. 24 e Novak, 2000, p. 28 

(apud VALADARES, p. 39, 2011) 

 

A aprendizagem significativa e mecânica não é uma dicotomia (divisão em dois; 

oposição entre duas coisas) e, sim, um continuum (conjunto de elementos tais que se possa 

passar de um para outro de modo contínuo), pois as pessoas variam a quantidade e qualidade 
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de conhecimento relevante e, também, a motivação para agrupar o novo conhecimento com o 

já existe (NOVAK e CAÑAS, 2010).  

 

Aprender significativamente é, então, compreender a organização lógica do material 

a ser aprendido. Nesse sentido, aqui delineia-se a aprendizagem significativa nos 

termos destacados por Moreira (1999, p. 185):  

I. processo através do qual uma nova informação relaciona-se com um aspecto 

relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo (conceitos e proposições) 

permitindo um avanço contínuo, idiossincrático, intencional, interativo (Moreira 

(2003) ao tratar da aprendizagem significativa crítica afirma que ao reorganizar o 

seu conhecimento ou identificar semelhanças e diferenças entre o que já sabia e o 

novo conteúdo aprendido, o estudante explicita o seu papel ativo no próprio 

processo de aprendizagem. É ele quem decide se deseja aprender e geralmente o faz 

a partir dos próprios questionamentos e necessidades); 
II. organização e integração de novo material na estrutura cognitiva. Lemos (2006, 

p. 57) refere-se à aprendizagem significativa como produto porque caracteriza “(...) 

um significado identificado em um momento específico, entretanto, é sempre um 

produto provisório porque no instante seguinte, dependendo dos fatores contextuais 

e da intencionalidade do sujeito, esse conhecimento poderá modificar-se”; 

III. relativamente à aprendizagem mecânica, também chamada aprendizagem 

automática ou de simples memorização, é um continuum e não uma oposição 

dicotômica (ALEGRO, 2008, p. 24). 
 

Os autores Novak e Cañas (2010) mencionam também que para a teoria significativa, 

a criatividade é resultante do mais elevado coeficiente de aprendizagem significativa, isto é, a 

concepção de um novo conhecimento. Sendo então um processo construtivo que envolve 

tanto nosso conhecimento quanto nossas emoções ou nosso impulso de criar novos 

significados e novos modos de representar esses significados” (NOVAK e CAÑAS, 2010, p. 

15). O aprendizado pode variar de mecânico a significativo - a criatividade resultante do mais 

elevado coeficiente de aprendizado significativo, de acordo com a figura 2. 

 

Figura 2- Aprendizado mecânico e significativo 



   

  

 

22  

 

Fonte: Novak e Cañas, 2010, p. 12. 

 

Novak e Gowin (1996) apoiam a ideia de que a maior parte das aprendizagens 

escolares fica mais próxima de ser mecânica do que significativa. “Tínhamos um ensino 

descontextualizado, compartimentalizado e baseado no acúmulo de informações. Ao contrário 

disso, buscamos dar significado ao conhecimento escolar, mediante a contextualização” 

(PCN, 1999, pg.13). 

 

O material a aprender tem que ter significado lógico, ser assimilável 

significativamente por quem tiver subsunçores adequados, mas se o aluno não 

possuir estes, o material não será potencialmente significativo para aquele aluno, 

podendo sê-lo para outro que disponha dos subsunçores adequados. Mas mais, ainda 

que o material seja potencialmente significativo para o aluno, este tem de estar 

psicologicamente motivado para levar a cabo o processo de assimilação 

significativa, que não é necessariamente fácil (VALADARES, p. 37, 2011). 

 

Zompero e Laburú (p. 34, 2010) citam em seu artigo que: 

 

[...]os materiais instrucionais devem possibilitar a aprendizagem de modo que o 

aluno possa apropriar-se dos conhecimentos científicos. Sendo assim, admitimos 

que a utilização de múltiplas representações poderá favorecer essa aproximação ao 

conhecimento científico. É necessário que o material seja potencialmente 

significativo. O material é dito potencialmente significativo quando se apresenta 

logicamente e psicologicamente significativo para o aluno (MOREIRA, 1999). 

Entende-se como logicamente significativo aquele material que não seja aleatório e 

arbitrário, e que estabeleça conexões com as ideias relevantes do sujeito, ou seja, 

com os seus conceitos subsunçores específicos disponíveis. O significado 

psicológico refere-se ao relacionamento substantivo e não arbitrário do material 

logicamente significativo, com a natureza da estrutura cognitiva inteiramente 

idiossincrática do aprendiz, assim, ligando-se à experiência individual. É na 

possibilidade de transformar o significado lógico em psicológico que a 

aprendizagem se torna potencialmente significativa[...] (ibid., p. 22). 



   

  

 

23  

 

Quanto ao uso das diferentes linguagens da ciência, reconhece que a linguagem 

científica (linguagem das operações experimentais, a linguagem visual e a linguagem dos 

símbolos matemáticos) possui uma diversidade de recursos semióticos. Lemke (2003) cita que 

a educação científica tem como objetivo proporcionar condições aos alunos de serem capazes 

de fazer uso dessas linguagens de diferentes formas na condução das atividades científicas, 

isto é, o uso de diversas linguagens irá favorecer a Aprendizagem Significativa devido à 

influência mútua das linguagens com os conceitos subsunçores. 

A aprendizagem sendo realizada com diferentes modos e formas de representação é 

igualmente coerente com o conceito de reconciliação integrativa, sendo está um dos tipos de 

aprendizagem significativa. Posto isso, quando novas informações são adquiridas, os 

elementos existentes na estrutura cognitiva da pessoa podem reorganizar-se, resultando novos 

significados (ZOMPERO e LABURÚ, 2010). 

 

2.2. A IMPORTÂNCIA DO APRENDIZADO SIGNIFICATIVO NO ENSINO DE FÍSICA 

Desde os primórdios o homem tem buscado conhecer e dominar a natureza afim de 

facilitar a sua estadia no planeta assim desenvolvendo métodos que promova conforto e 

superioridade em relação a outros animais, um dos primeiros inventos foi à descoberta do 

fogo por meio do atrito entre pedras e os machados artesanais com suas partes mais finas, para 

que o ponto de contato pudesse cortar objetos e facilitar suas atividades diárias.  

Séculos mais tarde, as inquietações surgem e para agradar o homem vários objetos 

foram criados a cada dia que se passava, como as rodas e muitos outros. Aparecem assim, os 

filósofos como Ptolomeu e Aristóteles que buscavam explicações lógicas e persuasivas, 

contentando a igreja e a população. 

Um dos esclarecimentos dado por Aristóteles que verdadeiramente estava combinado 

com as leis da igreja foi à teoria do geocentrismo, onde a Terra estava no centro do Mundo, e 

todos os astros giravam em torno dela, pois a igreja resguardava que o homem era o centro de 

tudo.  

 

Os esclarecimentos dos filósofos contrastaram por vários séculos, desde antes de 

Cristo até alguns séculos depois, contudo as induções feitas por eles não precisavam 

de verificação, no qual os fatos que eles não obtinham estabelecer esclarecimentos, 

logo não se preocupavam. Desde esta época a física estava viva e presente entre os 

seres humanos, porém, ela fazia parte da filosofia que era praticada naquela época. 

Só com o surgimento das explicações feitas por Copérnico, Galileu, Jordano Bruno 

entre outros é que o método científico foi tomando forma, por exemplo, quando 

Galileu provou na prática que um corpo mais pesado cai igual a outro mais leve 
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desde que não sofram efeitos da força de resistência do ar, demonstrando ao soltar 

do alto da torre de Pisa na Itália dois corpos de massa diferentes e os dois caíram ao 

mesmo instante no chão, desbancando a teoria de Aristóteles que afirmava que o 

corpo de maior massa cairia primeiro, pois tinha maior peso (CUNHA, 2011). 

 

De forma análoga, é fato que a tecnologia, hoje, ocupa um espaço na vida da 

sociedade, causando grandes transformações e alterando a relação do homem com o mundo. 

Mas, para que tal fato fosse realidade, muitos foram os físicos que colaboraram diretamente e 

indiretamente com o avanço tecnológicos, pode-se citar: Nikola Tesla trabalhou em 

eletromagnetismo e corrente alternada. Otto Hahn descobriu a reação de fissão nuclear 

(1939), foi pioneiro no campo de rádio química, e descobriu os componentes radioativos, e o 

estado nuclear. 

Galileu seu trabalho no sentido das novas ciências arranjou trabalho de base para 

ciência da mecânica e resistência dos materiais. Charles Darwin explorou a teoria do processo 

orgânico e evolucionismo. James Maxwell introduziu a ideia de campo de força magnética 

através de um conjunto de equações. Albert Einstein invenção da lei do resultado de 

fenômeno físico. Isaac Newton, com a preparação das suas três leis da mecânica e a lei da 

gravitação. Wolfgang Pauli e Niels Bohr no campo de química e mais tarde com a teoria da 

relatividade  

Pode-se delinear a história da Física no momento em que o homem começa a ver e 

analisar os fenômenos naturais de forma racional, repudiando elucidações místicas ou divinas. 

 

No entanto, com o crescimento e os avanços nas pesquisas e a produção de 

instrumentos que cada vez mais auxiliava o ser humano na sua convivência no 

mundo, a Física passou a ser reconhecida como extremamente essencial para a 

evolução da humanidade. Passou a ser munida como disciplina obrigatória nas 

escolas, mas a linguagem da Física até alguns anos, ainda não eram compreendidas 

por todos no contexto, isto se deve a metodologias utilizadas pelos educadores que 

levaram os alunos a não gostarem de Física (CUNHA, 2011). 

 

As limitações de aprendizado estão distribuídas em todos os níveis de ensino, visto 

que os alunos são instruídos por professores que em uma grande maioria vêm defasados de 

técnicas de ensino adequadas do ensino superior, e na maioria das vezes, a proposta 

pedagógica aplicada pelo professor se baseia em resumos, fórmulas, gráficos e cálculos, não 

valorizando a individualidade e a realidade de cada aluno  (ROSATI, 2015). 

Outro aspecto importante a ser considerado, é que a Física na escola possui uma 

pequena carga horária, onde seus os conteúdos são estudados de forma artificial e quase 

sempre com intuito para provas de vestibulares, transformando as aulas em resumos, 

desconectando tal disciplina com o dia a dia do aluno.  É importante ressaltar que a escola 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B4meno_natural
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deve dar subsídio ao aluno para o que o mesmo perceba os conhecimentos da Física como 

uma tentativa de explicação dos acontecimentos cotidianos. 

No ensino de Física há muitos conflitos e resistências que devem enfrentar para que ao 

final da educação básica o aluno tenha poder de ampliar o pensar científico e assim 

determinar conhecimento sobre fenômenos e situações complicadas (Borges, 2006). Visto 

isso, o PCN cita seguinte afirmação, 

 

Incorporado à cultura e integrado como instrumento tecnológico, esse conhecimento 

tornou-se indispensável à formação da cidadania contemporânea. Espera-se que o 

ensino de Física, na escola média, contribua para a formação de uma cultura 

científica efetiva, que permita ao indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos e 

processos naturais, situando e dimensionando a interação do ser humano com a 

natureza como parte da própria natureza em transformação. Para tanto, é essencial 

que o conhecimento físico seja explicitado como um processo histórico, objeto de 

contínua transformação e associado às outras formas de expressão e produção 

humanas. É necessário também que essa cultura em Física inclua a compreensão do 

conjunto de equipamentos e procedimentos, técnicos ou tecnológicos, do cotidiano 

doméstico, social e profissional (BRASIL, 2000, p. 22). 

 

Ao propiciar esses conhecimentos, o aprendizado da Física promove a articulação de 

toda uma visão do mundo, de uma compreensão dinâmica do universo mais amplo, 

construindo e investigando situações-problema através dos experimentos trabalhados 

(CERQUEIRA e NETO, 2011). Isso amplia a mente do aluno e faz aumentar o seu interesse 

pela disciplina, já que lhe é apresentado várias concepções e a dinâmica do nosso planeta. 

A informática tem sido para os professores de Física uma ferramenta indispensável 

para o ensino e aprendizagem. No decorrer dessa discussão e análise baseada em artigos sobre 

aprendizagem de Física usando tecnologia de informação e comunicação – TIC, trará um bom 

embasamento sobre o desenvolvimento e exploração no ensino da Física demonstrando com 

facilidade os conteúdos de forma dinâmica. 

Veit e Teodoro (2002) citam sobre a importância da aplicação de softwares educativos 

no Ensino Médio e Fundamental na disciplina de Física em consonância com os PCNs. Onde 

eles apresentam o Modellus, que foi concebido como um software de modelagem, no qual o 

usuário pode facilmente escrever modelos matemáticos expressos como funções, equações 

diferenciais finitas ou derivadas (VEIT e TEODORO, 2002).  

De acordo com Petitto (apud Saraiva e Kepler Filho, 2007) o computador é um 

importante instrumento de aprendizagem e pode ser um grande parceiro na busca do 

conhecimento. É considerado como uma ferramenta para ajudar no desenvolvimento 

cognitivo do aluno, se o mesmo proporcionar e disponibilizar um ambiente de trabalho onde o 

professor e os alunos consigam desenvolver aprendizagens colaborativas, ativas, facilitadas, 
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que propiciem ao aprendiz construir a sua própria interpretação acerca de um assunto, isto é, 

sistematizado para determinado conhecimento. 

A teoria de Ausubel propõe que a aprendizagem significativa acontece quando o 

estudante consegue dar significados àquilo que ele internalizou, e espera-se que tais 

significados sejam aqueles compartilhados no contexto da matéria de ensino. Pires e Veit 

(2006) descreve uma experiência didática na qual introduziram o uso de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) no ensino de Física em nível médio a fim de aumentar 

virtualmente a carga horária da disciplina da Física, causando uma extensão da sala de aula e 

proporcionando ganhos na aprendizagem dos estudantes. 

O laboratório virtual é um laboratório real com importância imponderável na 

introdução do aluno em certos assuntos específicos de forma a ilustrar e facilitara aquisição 

do conteúdo. Modelagem e construtivismo no ensino de Física abordado por Silva (2009) nos 

cita que o sucesso no processo ensino aprendizagem através da modelagem, relatados por 

Wells et al (1995) sugere que essas crenças errôneas dos estudantes são tratadas de maneira 

mais eficiente usando-se as animações pedagógicas. 

  

As animações interativas, construídas a partir da modelagem de situações físicas de 

interesse pedagógico, têm se mostrado adequadas para introduzir o estudante em 

conteúdos nos quais ele não está familiarizado. Pode-se criar uma representação real 

ou ideacional de um fenômeno físico, apresentar aos estudantes as características do 

fenômeno para a observação, além de serem sensíveis aos critérios individuais, onde 

o aprendiz pode agir na modificação das condições iniciais e observar as respostas, 

relacionar grandezas e outros atributos pertinentes ao fenômeno físico. Nesta visão, 

as animações interativas seriam capazes de exercer a principal função dos 

organizadores prévios que, de acordo com Ausubel preencheriam o hiato entre 

aquilo que o aprendiz já conhece e o que precisa conhecer antes de poder aprender 

significativamente a tarefa com que se defronta, permitindo oferecer uma armação 

ideativa para a incorporação estável e retenção do material mais detalhado e 

diferenciado que se segue no texto a aprender (TAVARES e SANTOS, 2003, p.01). 

 

Ausubel (2003) argumenta que: 

 

A essência do processo de aprendizagem significativa é que ideias simbolicamente 

expressas sejam relacionadas de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária ao 

que o aprendiz já sabe, isto é, a algum aspecto de sua estrutura cognitiva 

especificamente relevante para a aprendizagem dessas ideias. Este aspecto 

especificamente relevante pode ser, por exemplo, uma imagem, um símbolo, um 

conceito, uma proposição, já significativo (AUSUBEL, 2003, p. 159). 

 

Portanto, as animações interativas, entre elas, Modellus, assim como outras 

ferramentas computacionais, proporciona o usuário fazer e 

refazer representações, explorando-as sobre as mais diversas perspectivas, onde, facilita 
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a familiarização com essas representações, criando uma intimidade entre aprendiz e 

representação, intimidade essa que muito dificilmente resulta da simples observação 

ocasional de equações e representações feitas pelo professor ou apresentadas nos livros de 

Veit e Teodoro (2002).  
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3. TIC’S 

 

A evolução das tecnologias da informação e comunicação (TIC) afeta a sociedade 

como um todo, no aspecto da “velocidade”, principalmente. As crises na história da 

humanidade foram, muitas vezes, resolvidas com a inclusão de pessoas que possuíam a 

informação e o conhecimento. No entanto, modernamente isso passa pelo domínio das 

tecnologias da informação e comunicação, sendo assim um decisivo fator competitivo 

(FELICIANO, 2008). 

As tecnologias da informação ou como conhecemos atualmente as novas tecnologias 

da informação e comunicação são o resultado da fusão de três vertentes técnicas: a 

informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas. 

As novas Tecnologias de Informação e Comunicação TIC, surgiram na metade da 

década de 1970 no contexto da Terceira Revolução Industrial e Revolução Informacional. O 

grande avanço das NTIC ocorreu a partir da década de 1990, com o objetivo de captar, 

transmitir e distribuir de forma precisa e rápida as informações, transmitir através da 

televisão, das telecomunicações e pela internet. Na sociedade industrial, o valor está na 

quantidade de bens produzidos, por esse motivo muitas empresas, instituições e indústrias, 

investiram consideravelmente nas novas tecnologias (SILVA, 2015). 

Segundo Sabbag (2007) o termo tecnologia da Informação e comunicação surgiu 

século XIX, substituindo assim a palavra informática. O objetivo primordial da tecnologia de 

informação e comunicação não era mais somente gerir informação, mas sim conhecimento, o 

que provocou uma nova ruptura, devido aos estudos relacionados à inteligência artificial 

ligados à cognição. É o peopleware, e o conhecimento humano como artifício imprescindível 

na era atual.  

A utilização de tecnologias da informação e comunicação tem se mostrado um 

processo irreversível e tal tecnologia pode auxiliar na formação do ser humano, por meio da 

exploração de práticas pedagógicas mais recentes (ALBERTIN; MOURA, 1994). 

Mendes (2008) define Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) como um 

conjunto de recursos tecnológicos que, quando integrados entre si, proporcionam a automação 

e/ou a comunicação nos processos existentes nos negócios, no ensino e na pesquisa científica 

e etc. São tecnologias usadas para reunir, distribuir e compartilhar informações. 

Para Santos et al. (2010), as tecnologias de informação e comunicação não restringe 

somente a equipamentos de hardware e software e nem tão pouco à comunicação de dados, 

mas compreendem todas as atividades que ocorrem na sociedade, as quais utilizam recursos 



   

  

 

30  

tecnológicos; disseminação social da informação a partir de sistemas informativos 

inteligentes. 

3.1. TIC’S E PLATAFORMA PHET COMO FERRAMENTA A EDUCAÇÃO 

 

O mundo está sempre sujeito a momentos de transformações, onde tais mudanças 

ocorrem devido às novas tecnologias de informação e comunicação - TICs, que lentamente 

veio se integrando na atividade educativa. Hoje a tecnologia cada vez mais se faz presente no 

aprendizado do aluno, como no caso de projetos envolvendo educação e tecnologia, ou no uso 

de equipamentos tecnológicos. 

 

A tecnologia é uma realidade que traz inúmeros benefícios e, quando incorporada ao 

processo de ensino-aprendizagem, proporciona novas formas de ensinar e, 

principalmente, de aprender, em um momento no qual a cultura e os valores da 

sociedade estão mudando, exigindo novas formas de acesso ao conhecimento e 

cidadãos críticos, criativos, competentes e dinâmicos. As vantagens da inserção das 

tecnologias são notórias na educação, área em que os recursos tecnológicos devem 

ser bem empregados e bastante utilizados, pois a educação é a base para a formação 

dos cidadãos, preparando-os para a vida, para a sociedade nos dias de hoje 

(OLIVEIRA e MOURA, 2018, p. 92). 

 

O emprego deste recurso tecnológico no processo de ensino-aprendizagem, se torna 

cada vez mais imprescindível, pois trata-se de uma ferramenta onde torna as aulas mais 

atrativas/significativas, propiciando aos alunos uma forma diferenciada de aprendizagem. 

Com a inserção da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) a escola é provocada a 

agregar as potencialidades e superar problemas. Lorenzato (1995, p.11), ressalta que: 

 

Os recursos interferem fortemente no processo de ensino e aprendizagem; o uso de 

qualquer recurso depende do conteúdo a ser ensinado, dos objetivos que se deseja 

atingir e da aprendizagem a ser desenvolvida, visto que a utilização de recursos 

didáticos facilita a observação e a análise de elementos fundamentais para o ensino 

experimental, contribuindo com o aluno na construção do conhecimento.  

 

As redes de aprendizagem digital consentem em ampliar a aprendizagem escolar 

muito para além dos muros das escolas. A interação e colaboração a distância é hoje uma 

realidade e são necessárias novas abordagens pedagógicas para poder tirar proveito educativo 

da comunicação e acesso à informação virtualizada (MEIRINHOS, 2015, p. 3). Os recursos 

tecnológicos admitem que os alunos desenvolvam todas as suas habilidades cognitivas, 

tornando-os mais motivados devido à riqueza de possibilidades ofertadas e tornando-os 

interlocutores lúcidos e parceiros na caminhada do professor. 
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Na educação baseada em tecnologias interativas, diversas novas mídias, diferentes das 

tradicionais (livros, revistas, apostilas, as antigas transparências, fitas, slides, CDs ou DVDs) 

podem se incorporar ao rol de opções oferecidas aos educadores, de acordo com Tori (2010).  

A inserção de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no ensino de física 

visa ampliar a interação entre estudante-conhecimento-professor, utilizando recursos que a 

tecnologia nos oferece como hipertextos, simuladores interativos tipo applet-java, plataforma 

educacional a distância com fórum de discussões e correio eletrônico (FERREIRA, 2016). 

O PhET (Interactive Simulations da Universidade do Colorado), por exemplo, é uma 

plataforma já bastante conhecida pelos professores e alunos do ensino fundamental. Integra 

mídias com simulações de fenômenos físicos. Como afirmam Silva, Pesce e Zuim (2010), a 

sala de aula atual está engendrada pela coautoria entre professores e alunos, na construção da 

aprendizagem e da própria comunicação. No entanto, é preciso que, nesse ambiente, os 

docentes tenham um olhar inovador para uma mudança de paradigma que vai além da aula 

tradicional. 

A PhET oferece gratuitamente simulações de fenômenos físicos, de acordo com sua 

equipe: “[...] oferece gratuitamente simulações de fenômenos físicos divertidos, interativas e 

baseadas em pesquisas [...]” ( PHET, 2019) . 

Tornando assim a simulação um objeto de aprendizagem que consiste em ser uma 

efetiva ferramenta de aprendizagem com a finalidade pedagógica de introduzir um novo 

tópico, construir conceitos, competências, reforçar ideias ou fornecer reflexão. O uso dessa 

ferramenta por professores pode ser bastante variado tais como: aulas expositivas, atividades 

em grupo em sala de aula, tarefas em casa ou no laboratório (ARANTES et al., 2010). 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA FÍSICA  

 

A fundamentação teórica física, limita-se apenas aos principais tópicos desenvolvidos 

na apostila didática (produto educacional), que tem por objetivo explanar os conteúdos 

abordados no nono ano do ensino fundamental de modo simplificado, afim de que os alunos 

possam gerar subsunçores para que nas séries seguintes consigam ancorar novos 

conhecimentos, propiciando a aprendizagem significativa.   

Sendo assim, a fundamentação teórica física aborda os conteúdos envolvidos no 

produto educacional de maneira não detalhada, uma vez que contém cinemática, dinâmica, 

hidrostática, hidrodinâmica, calorimetria, termodinâmica, ondulatória, eletricidade e 

eletromagnetismo. Visto que se fosse feita com detalhes teria um grande número de páginas 

que não é o objetivo.    

 

4.1. LEIS DE NEWTON 

4.1.1. Força e movimento  

 Acostuma-se associar a palavra força a um esforço, como força de vontade, força de 

espírito ou ainda que um sujeito tem mais força que outro.  Portanto a Física define força 

como uma interação entre dois ou mais corpos, podendo essas interações ser de contato ou de 

campo como a forca magnética, forca gravitacional e forca nuclear forte.   

 A interação entre corpos pode provocar nesses alguns efeitos como alterar seu estado 

de movimento então sempre que um corpo sofre variação em sua velocidade será sempre por 

ação de uma ou mais forças agindo sobre ele que se defini como a forca resultante que é uma 

grandeza vetorial.   

a) Grandeza escalar - Suponha que alguém peça para uma pessoa trazer 2kg de 

arroz, não importa em que vasilhame a   pessoa traga o  arroz, pode ser em um 

pacote ou em uma vasilha qualquer, desde que sejam dois quilos, o valor é o 

mesmo, a essa grandeza a Física define como grandeza escalar  o que importa é 

apenas a quantidade, ou seja, o módulo.  

b) Grandeza vetorial - Imagine que alguém lhe peça para você mover uma cadeira 

a um metro de onde ela está, esse pedido não lhe parece faltar informação, pois 

mover para onde? Seria para cima, para baixo, direita, esquerda? Grandezas 

que precisam de mais que uma informação, a Física define como grandeza 

vetorial.  
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      A forca e uma grandeza vetorial então para sua representação correta ela deve ir 

acompanhada módulo que corresponde a intensidade, uma direção e um sentido. A força é 

uma grandeza vetorial e, portanto, possui um módulo e uma orientação. Segundo Halliday e 

Resnick (2016) significa que, quando duas ou mais forças atuam sobre um corpo, pode-se 

calcular a força total, ou força resultante.  

 

4.1.2. Força resultante  

 A força resultante é a soma vetorial de todas as forças que agem no corpo, e sua a 

representação FR, indica que ela produz a mesma ação que a soma de todas as forças que 

interagem com o corpo. Nas imagens a seguir, pode-se observar algumas situações de dois 

vetores com seus respectivos módulos.  A figura 3 ilustra duas forças aplicadas a um corpo na 

mesma direção e sentido, logo, a força resultante é encontrada por meio de uma soma. 

 

Figura 3- Aplicação da força resultante 

 
Fonte: Bonjorno e Clinton  
 

                                                                          (1) 

  

 A figura 4 ilustra a ação de duas forças com a mesma direção, mas sentidos contrários. 

Nesse caso, faz-se uma subtração entre essas para encontrar a força resultante. 

 

Figura 4- Força resultante 

 

Fonte: Bonjorno e Clinton 

 

                (2) 

  

 A figura 5 traz o exemplo de cálculo da força resultante de dois vetores formando um 

ângulo de 30° entre si, aplicando a lei dos cossenos. 
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Figura 5- Cálculo da FR a partir da lei de cossenos 

 

Fonte: Bonjorno e Clinton 

 

       
    

               (3) 

  

 Em síntese, pode-se dizer que a força resultante agindo em dado corpo é a soma 

vetorial de todas as forças envolvidas, representada na figura 6. 

 

Figura 6- Representação vetorial de forças em um corpo, incluindo a FR 

 

Fonte: Bonjorno e Clinton 

  

 De forma geral, para calcular a forca resultante, usa-se a seguinte equação: 

 

  
         

       
    + ... +            (4) 

 

4.1.3. Primeira Lei de Newton  

 Segundo Hewitt (2002) a ideia de Aristóteles de que um objeto móvel deve estar sendo 

propelido por uma força constante foi completamente virada do avesso por Galileu, ao 

estabelecer que, na ausência de uma força, um objeto móvel deverá continuar se movendo. A 

tendência das coisas de resistir a mudanças no seu movimento foi o que Galileu chamou de 

inércia. Newton refinou a ideia de Galileu e formulou sua primeira lei, convenientemente 

denominada lei da inércia. 
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 Conhecida como princípio da inércia, a Primeira Lei de Newton afirma que se a força 

resultante for nula a velocidade de um corpo não sofre variação. Segundo Halliday e Resnick 

(2016) Se nenhuma força resultante atua sobre um corpo, a velocidade não pode mudar, ou 

seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Isso explica o fato de ser obrigatório o uso do cinto 

de segurança pois caso haja uma freada brusca os passageiros do veículo tendem a 

permanecer em movimento. 

 Halliday e Resnick (2016) explica que a primeira lei de Newton não se aplica a todos 

os referenciais, mas em todas as situações pode-se encontrar referenciais nos quais essa lei (na 

verdade, toda a mecânica newtoniana) é verdadeira. Esses referenciais são chamados de 

referenciais inerciais, como o próprio nome diz.   

 

4.1.4.  Massa de um corpo 

 A experiência do dia-dia mostra que quanto maior a massa maior e a dificuldade de 

colocar o objeto em movimento e que também quanto maior a massa maior e a força para 

colocar um objeto em repouso caso ele esteja movendo-se logo então a massa de um corpo 

corresponde a quantidade de matéria que o compõe, mas também pode ser quantificada pela 

dificuldade que o corpo oferece em mudar seu estado de movimento ou seja a inércia. 

Segundo Hewitt (2002) a massa é a quantidade de matéria num objeto.  

 É também a medida da inércia ou lentidão com que um objeto responde a qualquer 

esforço feito para movê-lo, pará-lo ou alterar de algum modo o seu estado de movimenta. 

Pode-se apenas dizer que a massa de um corpo é a propriedade que relaciona uma força que 

age sobre o corpo com a aceleração resultante. A massa não tem uma definição mais simples; 

você pode ter uma sensação física da massa apenas quando tenta acelerar um corpo, como ao 

chutar uma bola de futebol ou uma bola de boliche (HALLIDAY e RESNICK 2016).  

 

4.1.5. Segunda Lei de Newton 

     Newton formulou a segunda lei dos movimentos relacionando força, massa e 

aceleração, tornando- se conhecida como princípio da dinâmica. Segundo Hewitt (2002) a 

segunda lei de Newton estabelece que a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à 

força resultante atuando sobre ele, e tem o mesmo sentido que essa força, sendo inversamente 

proporcional à massa do objeto. 

Halliday e Resnick (2016) definem a Segunda Lei de Newton como sendo a força 

resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração. Em 

termos matemáticos: 



   

  

 

37  

            (5) 

  

 Utilizando unidades consistentes, tal como Newton (N) para força, quilograma (kg) 

para a massa e metros por segundo ao quadrado (m/s
2
) para a aceleração, a proporcionalidade 

pode ser expressa como uma equação exata (HEWITT, 2002). Na figura 7 são apresentadas 

essas e outras unidades das grandezas da segunda lei de Newton. 

 

Figura 7- Unidades das Grandezas da Segunda Lei de Newton 

 

Fonte: Halliday e Resnick 

 

                    
                

     
     (6) 

 

4.1.6. Forças internas e forças externas  

 Um sistema é formado por um ou mais corpos; qualquer força exercida sobre os 

corpos do sistema por corpos que não pertencem ao sistema é chamada de força externa. Se os 

corpos de um sistema estão rigidamente ligados uns aos outros, pode-se tratar o sistema como 

um único corpo, e a força resultante a que está submetido esse corpo é a soma vetorial das 

forças externas (HALLIDAY e RESNICK 2016).  

  As forças internas não são incluídas na segunda lei de Newton. Halliday e Resnick 

(2016) afirmam que não se inclui as forças internas, ou seja, as forças entre dois corpos 

pertencentes ao sistema, por exemplo, uma locomotiva e um vagão formam um sistema. Se 

um reboque é usado para puxar a locomotiva, a força exercida pelo reboque age sobre o 

sistema locomotivo-vagão. Como acontece no caso de um só corpo, pode-se relacionar a força 

resultante externa que age sobre um sistema à aceleração do sistema através da segunda lei de 

Newton em que m é a massa total do sistema. 
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4.1.7. Quando a Aceleração é G – queda livre 

  A segunda lei de Newton explica o fato de corpos com massas diferentes caírem com a 

mesma aceleração se estiverem em queda livre, pois como inércia e proporcional a massa para 

acelerar um corpo de maior massa precisa de uma forca resultante maior logo então a força da 

gravidade que age em um corpo depende da sua massa então quando aumenta a massa 

aumenta a força e vice-versa e a aceleração não vai sofrer variação. 

 Hewitt (2002) afirma que quanto maior é a massa de um objeto, maior é a força de 

atração gravitacional entre ela e a Terra. Um duplo tijolo por exemplo, sofre duas vezes mais 

atração gravitacional do que o tijolo único. Por que, então, o tijolo duplo não cai duas vezes 

mais rápido, como supôs Aristóteles? A resposta é que a aceleração de um objeto depende não 

apenas da força – neste caso, o peso – mas também da resistência do objeto ao movimento, 

sua inércia. 

 Enquanto uma força produz uma aceleração, a inércia resiste à aceleração. Assim, 

duas vezes mais força exercida sobre duas vezes mais inércia produz a mesma aceleração que 

a metade da força aplicada sobre a metade da inércia. Ambas aceleram igualmente. A 

aceleração devido à gravidade é simbolizada por g. Usa-se este símbolo, em lugar de a, para 

indicar que a aceleração deve- se apenas à gravidade. A figura 8 representa uma situação de 

queda livre de corpos com massas diferentes. 

 

Figura 8- Queda livre de dois corpos com massas diferentes 

 

Fonte: Hewitt 

 

  
 

 
      

  

  
      (7) 

 

4.1.8. Terceira Lei de Newton  

 Necessariamente para haver forca tem que existir interações seja de contato ou de 

campo pois cada força é parte de uma interação entre alguma coisa e outra. A terceira lei de 
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Newton estabelece que sempre que um objeto exerce uma força sobre outro objeto, este 

exerce uma força igual e oposta sobre o primeiro (HEWITT, 2002). 

 Sempre que houver interações entre dois corpos surgirá um par de forças da terceira lei 

de Newton. Segundo Halliday e Resnick (2016) quando dois corpos interagem, as forças que 

cada corpo exerce sobre o outro são iguais em módulo e têm sentidos opostos. Assim 

representada na figura 9. 

 

Figura 9- Situações de ação e reação 

 

Fonte: Halliday e Resnick 

 

 Em síntese, Hewitt (2002) afirma o seguinte sobre a terceira lei de Newton, a lei da 

ação e reação: sempre que um objeto exerce uma força sobre um segundo objeto, este exerce 

uma força igual e oposta sobre o primeiro. As forças surgem aos pares, uma de ação e outra 

de reação, as duas constituindo a interação entre um objeto e o outro. Ação e reação sempre 

atuam sobre diferentes objetos. Nenhuma das duas forças existe sem a outra. 

 

4.2. LANÇAMENTO DE PROJÉTIL 

 O lançamento oblíquo ocorre, quando um corpo qualquer é arremessado e forma um 

determinado ângulo em relação à horizontal. O movimento executado por um atleta da 
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modalidade do salto em distância ou a trajetória adquirida por uma bola de golfe são 

exemplos de lançamentos de projeteis uma característica importante o movimento do corpo 

lançando é que movimento horizontal independe do movimento vertical. Segundo Halliday e 

Resnick (2016) o movimento balístico, o movimento horizontal e o movimento vertical são 

independentes, ou seja, um não afeta o outro. 

 Desprezando o atrito com ar, o movimento na horizontal é uniforme enquanto que o 

movimento na vertical é uniformemente variado e seus efeitos causam uma trajetória 

curvilínea para o projétil, essa situação é representada na figura 10. O movimento de um 

projétil é bidimensional, podendo ser decomposto em duas direções- na horizontal com 

velocidade constante e outra na vertical com aceleração constante apontando para o núcleo da 

Terra. 

 

Figura 10- Situação do lançamento de um objeto 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Halliday e Resnick 

 

4.2.1. Movimento na horizontal  

 Os projeteis percorrem o movimento na horizontal com velocidade constante. Hewitt 

(2002) cita como exemplo um projétil lançado na horizontal sem a presença da gravidade e 

depois lançado na num local onde existe gravidade e ele percorre a mesma distância 

horizontal durante os intervalos de tempos iguais entre dois flashes sucessivos. Isso ocorre 

porque não existe um componente da força da gravidade atuando na horizontal.  

 A gravidade atua somente para baixo, assim, a única aceleração da bola é para baixo. 

O segundo aspecto a notar é que as sucessivas posições verticais tornam- se cada vez mais 

afastadas com o decorrer do tempo. Elas são as mesmas distâncias percorridas na situação em 
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que a bola simplesmente foi solta. Note que a curvatura da trajetória da bola é a combinação 

do movimento horizontal, que permanece constante, com o movimento vertical acelerado, 

conforme representada na figura 11. 

 

Figura 11- Representação da trajetória da bola em três situações 

 

Fonte: Halliday e Resnick 

 

 Como não existe aceleração na direção horizontal, a componente horizontal vx da 

velocidade do projétil permanece inalterada e igual ao valor inicial v0x durante toda a 

trajetória. Em qualquer instante t, o deslocamento horizontal do projétil em relação à posição 

inicial, x – x0, é fornecido pela a = 0 (HALLIDAY e RESNICK 2016).  

 

               (8) 

 

Como v0x = v0 cos θ0, tem-se: 

                              (9) 

 

4.2.2. Movimento na vertical   

 O movimento na vertical sofre variação na velocidade assim como um corpo em queda 

livre. para uma partícula em queda livre. O mais importante é que a aceleração é constante. 

Assim, as equações podem ser usadas, desde que a seja substituído por −g e o eixo x seja 

substituído pelo eixo y (HALLIDAY e RESNICK, 2016). 

 

            
 

 
       (10) 

 

              
 

 
        (11) 

 

                    (12) 
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                (13) 

 

 O alcance máximo e altura máxima que o projétil pode atingir depende da velocidade 

inicial, assim como o ângulo de lançamento.  Nas modalidades esportivas de salto em 

distância, lançamento de peso, lançamento de martelo e lançamento de dardo, o objetivo do 

atleta é alcançar a maior distância horizontal possível. Segundo Hewitt (2002) corpos 

lançados a partir do solo possuem diferentes alcances horizontais ou distâncias percorridas 

horizontalmente.  

 A característica notável a observar é que o alcance é o mesmo para dois ângulos de 

lançamento que somam 90°, um objeto lançado com ângulo de 60°, por exemplo, terá o 

mesmo alcance se for lançado com a mesma rapidez com ângulo de 30°. Para um ângulo 

menor, é claro, o objeto permanece no ar por um tempo mais curto. O alcance máximo ocorre 

quando o ângulo de lançamento for 45° – desde que a resistência aerodinâmica seja 

desprezível. Isso é apresentado na figura 12.  

 

Figura 12- Representação do alcance máximo atingido em cada lançamento de ângulos diferentes 

 

Fonte: Halliday e Resnick 

 

Entre os conteúdos abordados no produto educacional, o conteúdo selecionado para a 

fundamentação teórica física foi o princípio da conservação da energia mecânica, para não 

ficar muito extenso, pois caso fosse fundamentado todo o conteúdo abordado pela a apostila 

que aborda os principais conteúdos de física clássica do ensino médio e como quase todo o 

conteúdo contido na apostila didática faz relacionar de alguma maneira com uma modalidade 

de energia optou-se por fundamentar a conservação da energia mecânica. 
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A unidade 3 da apostila (produto educacional) que aborda a conservação da energia 

mecânica traz como auxílio uma animação virtual (PhET- Universidade do Colorado) que 

possibilita ao aluno visualizar a conservação da energia mecânica, a fundamentação física será 

explicar quais formas de energia estão envolvidas nesse experimento virtual. Um exemplo 

desse uso é apresentado pela figura 13, em uma situação de conservação de energia. 

 

Figura 13- Conservação energia exemplificada no laboratório virtual 

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics 

 

4.3. INTRODUÇÃO A ENERGIA MECÂNICA 

Um dos conteúdos mais importantes abordado pela física é a definição de energia, 

visto que está muito presente no nosso cotidiano, como exemplo no comércio, a nossa 

civilização em grande parte gira em torno de compra e venda de energia ao abastecer um 

veículo estamos comprando energia, na compra do gás de cozinha, a taxa que pagamos para 

distribuidora de energia elétrica, por disputas por fontes energias são travadas guerras 

comerciais e civis. 

Halliday e Resnick em Fundamentos de física (v. 1, 2016) destacam que a energia é 

uma grandeza escalar associada ao estado de um ou mais objetos. Entretanto, essa definição é 

vaga demais para ser útil a quem está começando. Uma definição menos rigorosa pode servir 

pelo menos de ponto de partida. Energia é um número associado a um sistema de um ou mais 

objetos. Se uma força afeta um dos objetos, fazendo-o, por exemplo, entrar em movimento, o 

número que descreve a energia do sistema varia. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics
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A energia mecânica é a energia de um corpo que pode ser transferida para outros 

corpos por meio de uma força devido a sua posição e velocidade, como a variação da energia 

cinética ou potencial corresponde a um trabalho mecânico pode-se interpretar a energia 

mecânica como sendo a capacidade de realizar trabalhos sendo sua expressão.  

Halliday e Resnick em Fundamentos de física (v. 1, 2016) destacam que a energia 

mecânica Emec de um sistema é a soma da energia potencial U com a energia cinética K dos 

objetos que compõem o sistema. 

             (14)                                          

4.3.1. Energia cinética 

A energia cinética K está relacionada ao estado de movimento do objeto e de sua 

massa. Quanto maior for a sua rapidez maior será sua energia cinética e também está 

associada diretamente proporcional a massa do objeto em movimento. Pois por grande que 

seja a massa de um corpo se ele estiver em repouso sua energia cinética é nula. 

Segundo Halliday e Resnick em Fundamentos de física (v. 1, 2016) a energia cinética 

K é a energia associada ao estado de movimento de um objeto. Quanto mais depressa o objeto 

se move, maior é a energia cinética. Quando um objeto está em repouso, a energia cinética é 

nula. 

  
 

 
            

(15) 

                                       
  

 

A unidade de energia no SI e o joule (J), em homenagem a James Prescott Joule, um 

cientista inglês do século XIX. 

1 joule = 1kg.m
2
/s

2
     

 
(16)

                                                          
  

 

4.3.2. Trabalho e energia cinética 

Para elevar a velocidade de um corpo é necessário a ação de uma força com resultante 

não nula como afirma a segunda lei de Newton, o mesmo de acontecer para diminuir a 

velocidade de um corpo. Sabe-se que a energia cinética de um corpo está associada à sua 

velocidade, portanto quando uma força age em um objeto ela está transferindo energia para 

ele aumentando sua velocidade e elevando a energia cinética. O mesmo acontece quando um 

corpo tem sua velocidade diminuída por ação de uma força e nesse caso o corpo transmite 

energia para o agente que realiza a força contraria ao seu movimento. 
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Segundo Paul Hewitt Física conceitual 2015 Trabalho é o esforço exercido sobre algo 

que fará sua energia variar. Então quando acontece transferência de energia a partir da ação de 

forças, fica definido que um trabalho (W) foi realizado pela força sobre o corpo. Trabalho 

(W) e a quantidade de energia transferida para o corpo elevando sua velocidade ou do corpo 

para o agente da força responsável por diminui sua velocidade.  

Quando a energia e transferida para o corpo aumentando a velocidade dele, o trabalho 

é dito positivo. Quando a energia e transmitida do corpo para o agente que interage com ele 

diminuindo sua velocidade o trabalho é dito negativo. Trabalho corresponde a variação da 

energia cinética devido a ação da força, e sua expressão e encontrada na segunda lei de 

Newton.  

                (17) 

 

E equação de Torricelli  

      
             (18) 

 

      
    

 

 
        (19) 

 

     
     

 

 
        (20) 

 

       
            (21) 

 

    

 
 

   
 

 
          (22) 

 

               (23)                           

 

4.3.3. Trabalho realizado pela força gravitacional 

Algumas vezes em construções civis ajudantes de pedreiros com bastante prática 

lançam objetos para o pedreiro que se encontram sobre andaimes e o objeto atinge a posição 

adequada com velocidade praticamente nula. Imaginando uma situação onde o ajudante lança 

um tijolo de massa m com direção vertical para cima no instante do lançamento devido ao 

trabalho realizado pela força aplicada pelo ajudante de pedreiro o tijolo adquire energia 

cinética (K0). 
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Durante o trajeto o tijolo é desacelerado por uma força gravitacional (Fg) e o tijolo 

diminui sua energia cinética a tal ponto de zerar quando atinge a altura máxima e como já foi 

explicado anteriormente que a variação da energia cinética corresponde ao trabalho (W). O 

trabalho (W) realizado por uma força na horizontal é expresso por: 

 

            (24) 

 

O trabalho realizado pela força gravitacional segue o mesmo princípio, portanto a 

força da gravidade que age no corpo tem sempre o sentido para o centro da Terra (Fg) e 

corresponde ao peso do corpo. Isso é representado no esquema da figura 14. 

 

              (25) 

 

 O deslocamento corresponde à altura, e a expressão de trabalho da forca da 

gravitacional é: 

 

                  (26) 

  

Figura 14- Trabalho da força peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor 

 

4.3.4. Forças conservativas  

Segundo Paul Hewitt Física conceitual (2015) define forças conservativas como sendo 

aquelas que não modificam a energia mecânica do sistema. Então a força é considerada 

conservativa quando o trabalho realizado por ela não depender do caminho percorrido e 
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depender apenas do deslocamento. São forças que realizam um trabalho nulo ao longo de um 

caminho fechado. Exemplos disso são força gravitacional, força eletrostática e força elástica.  

Paul Hewitt (Física conceitual, 2015) define como forças dissipativas as forças que 

transformam a energia mecânica em outras formas de energia. Logo então uma forca não 

conservativa é considerada dissipativa como a força de atrito cinético que dissipa parte da 

energia mecânica (transforma energia mecânica em energia térmica) e nesse caso o trabalho 

de uma força passa a depender do trajeto percorrido pela força pois quanto maior o caminho 

percorrido maior será a superfície percorrida onde existe atrito. 

 

4.3.5. Energia potencial gravitacional  

Quando um corpo é elevado a uma certa altura em relação ao solo é necessária uma 

força aplicada ao corpo para que ele atinja essa elevação e durante o levantamento do corpo a 

força aplicada a ele transfere energia para corpo pois a força realiza um trabalho (trabalho da 

forca peso) se considerarmos apenas forças conservativas o trabalho depende apenas do peso 

do corpo de da altura que ele será elevado, sabe-se que o peso do corpo depende apenas da 

sua massa (quantidade de matéria que compõe o corpo) e da gravidade local.  

Segundo Halliday e Resnick em Fundamentos de física (v.1, 2016) afirma que a 

energia potencial gravitacional associada a um sistema partícula-Terra depende apenas da 

posição vertical y (ou altura) da partícula em relação à posição de referência y = 0.  Sendo 

assim a energia transferida pela força que age no corpo para eleva-lo a certo pondo em relação 

à superfície adotada como referencial depende da massa da gravidade e da altura entre o corpo 

e o ponto de referência. Como a força gravitacional é uma força conservativa e que não 

depende do caminho percorrido, a expressão de energia potencial gravitacional é apresentada 

abaixo e um esquema é representado na figura 15.  

 

             (27) 

 

Figura 15- Energia potencial 



   

  

 

48  

 

Fonte: Do Autor 

 

 Um objeto que tenha uma altura h em relação a um nível de referência adotado assim 

como o da figura abaixo a energia potencial adquirida pela força para eleva-lo a altura h é 

transformada em energia cinética quando o corpo é abandonado por ação da força da 

gravidade que age no corpo.  

Analisando duas situações a seguir onde na primeira uma bola e lançada para o alto e 

atinge uma altura máxima de 3m, a bola sai do nível de referência com energia cinética (K0) 

máxima, mas por ação da força da gravidade ela vai desacelerando ao longo do trajeto até 

ficar em repouso por um curto período de tempo.  

Em compensação a energia potencial gravitacional (U) é mínima no ponto de referência 

e vai aumentando ao longo do trajeto por aumentar altura (h) e será máxima no instante em 

que a bola fica em repouso. Essa situação é esquematizada na figura 16. 

 

               (28) 

 

             (29) 

 

           (30) 

          

Figura 16- Energia potencial gravitacional 
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Fonte: Do Autor 

 

Essa mesma bola tendo o início do movimento no ponto de altura máxima com 

velocidade inicial nula sofre aceleração em direção ao nível de referência por ação da força da 

gravidade que transfere energia cinética (K) para a bola e como ao longo do trajeto ela 

diminui a altura sua energia potencial (U) diminui enquanto a energia cinética (K) sofre um 

acréscimo e nesse caso. Essa situação é esquematizada na figura 17. 

 

                                                              (31) 

 

                                                                (32) 

 

                                                                   (33) 

 

                                                                   (34) 

 

Figura 17- Energia potencial gravitacional 

 

Fonte: Do autor 
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4.3.6. Conservação da energia mecânica 

Em um sistema onde atuam apenas forças conservativas a energia cinética (K) e a 

energia potencial gravitacional (U) podem sofrer variações, mas a soma das duas que 

corresponde a energia mecânica (Emec) não sofre variações ΔE = 0, esse fato é conhecido 

como princípio da conservação da energia mecânica. 

Halliday e Resnick em Fundamentos de física (v.1, 2016) afirma que em um sistema 

isolado no qual apenas forças conservativas causam variações de energia, a energia cinética e 

a energia potencial podem variar, mas a soma das duas energias, a energia mecânica Emec do 

sistema, não pode variar. Logo inativo quando a energia mecânica de um sistema é 

conservada a soma da energia cinética mais energia potencial em um instante é igual à soma 

da energia cinética mais a energia potencial em outro instante. 

 

                (35) 

                                        

Utilizando a imagem da animação virtual (PhET- Universidade do Colorado) da 

apostila (produto educacional) pode-se observar como acontece a conservação da energia 

mecânica em um sistema que age apenas forças conservativas. 

A imagem 18 ilustra o movimento de um skatista que parte da altura de 6m em relação 

a base inferior da pista, mas para ele atingir a altura inicial foi necessário a realização de um 

trabalho sofre ele que lhes transferiu energia potencial (U). O gráfico de barras ao lado direito 

da pista skate indica as energias cinética, potencial, térmica e o total que corresponde a soma 

das energias envolvidas.  

 

Figura 18- Transformação da energia potencial em cinética 

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics
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 Note que o gráfico em barras indica energia cinética (K) nula, pois o skatista está em 

repouso e a energia potencial (U) é máxima, visto que ele está sobre o ponto de altura máxima 

da pista.  

Na próxima imagem após o skatista entrar em movimento por ação da força da 

gravidade e acelera durante a decida passando pela altura mínima com energia cinética (K) 

máxima devido a velocidade ser a maior alcançada pelo skatista durante o percurso na pista, 

em compensação a energia potencial gravitacional (U) é nula, pois a altura (h) e zero no ponto 

onde ele se encontra. 

 Nesse caso pode-se afirmar que a energia potencial gravitacional (U) foi transferida 

integralmente para o corpo em energia cinética(K) através da forca gravitacional (U). Durante 

a transformação da energia potencial em energia cinética o gráfico indica que o total de 

energia mecânica não sofre alteração por haver apenas ação de forças conservativas, de 

acordo com a figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19- Transformação cinética integralmente em potencial 

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics 

 

Por fim, o skatista realiza o movimento de subida por ação da energia cinética que ele 

possui e vai desacelerando por ação da força da gravidade e começa a aumentar sua energia 

potencial até o ponto em que ele entra em repouso e atinge a altura de 6 m seguindo o 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics
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princípio da conservação da energia mecânica podendo inverter o sentido do movimento e que 

se não houver forças dissipativas o skatista poderia permanecer em movimento perpetuo, 

conforme apresentado na figura 20. 

 

Figura 20- Transformação da energia potencial integralmente em cinética 

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics 

  

4.3.7. Não conservação da energia mecânica 

Dificilmente não vai haver ação de forças não conservativas no movimento dos corpos 

como a força de atrito e resistência do ar. Na imagem a seguir da animação virtual (PhET 2-

Universidade do Colorado) ilustra parte da energia mecânica sendo transformada em energia 

térmica, isso ocorre devido o atrito oferecido tanto pela pista quanto pelo material de que 

skate e formado. Quando o skate friccionado na pista entra em movimento parte da energia 

mecânica vai ser transferida para a pista e o skate aumentando a sua energia interna, ou seja, 

temperatura. 

Considerando o esquema da figura 25, um sistema isolado onde não há troca de 

energia com o meio externo, a soma total da energia envolvida é energia mecânica com a 

energia térmica, conforme a expressão: 

 

                                                                (36) 

                                                     

Figura 21- Transformação da energia mecânica em energia térmica 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics
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Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics 

 

Em sistema isolado pode acontecer muitas trocas de energia, como energia potencial 

em energia cinética, cinética em térmica, cinética em potencial mas a o total de energia não 

sofre variação assim como demonstra a figura acima, que mesmo não havendo conservação 

da energia mecânica o skatista parte da posição 6 m de altura em relação ao ponto de altura 

mínima da pista e atinge altura próxima de 4 m. 

Isso se dá com uma energia potencial menor que a do início do movimento e com 

energia cinética nula, pois sua velocidade é zero, apresentada no velocímetro da animação. No 

entanto, a soma da energia total permanece constante, obedecendo o princípio da conservação 

da energia, visto que a energia dissipada pelo atrito oferecido pela pista é transformada em 

energia térmica.  

 

4.4. MASSA ESPECÍFICA  

 A massa específica determina a quantidade de algo existente em um espaço 

delimitado, em Física, a densidade de um corpo ou de determinado material (líquido, sólido 

ou gasoso) pode ser calculada através da relação entre a massa e o volume por ele ocupado. A 

massa especifica vale-se do mesmo princípio e aplica-se apenas em corpos homogêneo.  

 Segundo Halliday e Resnick (2016), para determinar a massa específica ρ de um fluido 

em um ponto do material, isola-se um pequeno elemento de volume ΔV em torno do ponto e 

medimos a massa Δm do fluido contido nesse elemento de volume. A massa específica é dada 

pela equação abaixo. 

 

  
  

  
       (37) 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics
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4.5. PRESSÃO  

 Pressão é a força exercida sobre alguma coisa que indica também comprimir ou 

pressionar, sendo uma grandeza quantificada através da razão entre a força (F) e a área (A) da 

superfície. Halliday e Resnick (2016) explica que a pressão em um ponto qualquer do fluido é 

o limite dessa razão quando a área ΔA de um êmbolo com o centro nesse ponto tende a zero. 

Entretanto, se a força é uniforme em uma superfície plana de área A, pode-se representar a 

seguinte equação: 

 

  
 

 
                (38) 

 

 A unidade de pressão no SI é o newton por metro quadrado, chamado de pascal (Pa). 

Em muitos países, os medidores de pressão de pneus estão calibrados em quilopascals. A 

relação entre o pascal e outras unidades de pressão muito usadas na prática (mas que não 

pertencem ao SI) (HALLIDAY e RESNICK 2016). 

  

                                1 atm = 1,01 × 10
5 

Pa = 760 torr = 14,7 lb/pol
2
   (39) 

 

 A pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre a superfície terrestre. sua 

manifestação está diretamente relacionada à força da gravidade e à influência que essa realiza 

sobre as moléculas gasosas que compõem a atmosfera.  

 Halliday e Resnick (2016) afirmam que uma atmosfera (atm) é como o nome indica, a 

pressão média aproximada da atmosfera ao nível do mar. O torr (nome dado em homenagem a 

Evangelista Torricelli, que inventou o barômetro de mercúrio em 1674) já foi chamado de 

milímetro de mercúrio (mm Hg), apresentado na figura 22. 

 

Figura 22- Milímetro de Mercúrio 



   

  

 

55  

 

Fonte: Educa Plus 

 

4.5.1. Pressão em fluidos em repouso  

 A pressão sobre corpos emergido nos fluidos depende da profundidade, os 

mergulhadores sentem essas diferenças de preções de acordo com a profundidade que eles 

alcançam os relógios a prova d'água trazem especificadas as profundidades que eles. De 

acordo com Halliday e Resnick (2016) o aumento da pressão com a profundidade em um 

tanque com água e definida no eixo y vertical com a origem na interface ar-água e a pressão 

de um fluido é a mesma em todos os pontos situados à mesma altura. A pressão de um fluido 

em repouso varia com a coordenada vertical y de acordo com a equação 

 

                       (40) 

 

 Em que p2 e p1 são as pressões do fluido em pontos de coordenadas y1 e y2, 

respectivamente, ρ é a massa específica do fluido e g é a aceleração de queda livre. Se um 

ponto de um fluido está a uma distância h abaixo de um nível de referência no qual a pressão 

é p0, a equação precedente se torna em que p é a pressão no ponto considerado. 

 

                (41) 

 

4.6. EQUAÇÃO DE CONTINUIDADE 

 A vazão de fluidos ideais em condutos permanece constante ao longo de um 

encanamento e quanto menor for a área por onde o fluido atravessa, maior será sua velocidade 

mantendo inalterada a quantidade e o volume que escoa pelo tubo por unidade de tempo. No 

exemplo a seguir, Halliday e Resnick (2016) afirmam que a área da seção reta do tubo é A1 
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na extremidade esquerda e A2 na extremidade direita. Suponha que, em um intervalo de 

tempo Δt, um volume ΔV do fluido que entra no segmento de tubo pela extremidade 

esquerda. Como o fluido é incompressível, um volume igual ΔV do fluido deve sair pela 

extremidade direita. Esse esquema de condutos é apresentado na figura 23. 

 

Figura 23- Condutos 

 

Fonte: Halliday e Resnick 

 

 A variação do volume do fluído ΔV nas duas extremidades são diretamente 

proporcionais à área e a velocidade e variação do tempo, conforme apresentado nas equações 

abaixo. 

 

                (42) 

 

                (43) 

 

 Segundo Halliday e Resnick (2016) essa relação entre velocidade e área da seção reta 

é chamada de equação de continuidade para o escoamento de um fluido ideal a velocidade 

do escoamento aumenta quando a área da seção reta pela qual o fluido escoa é reduzida, como 

acontece quando se fecha parcialmente o bico de uma mangueira de jardim com o polegar. A 

igualdade das vazões é apresentada na figura 24. 
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Figura 24- Igualdade da vazão 

 

Fonte: Halliday e Resnick 

 

               (44) 

 

 Outro fenômeno importante em condutos na horizontal é que onde a velocidade do 

fluido é maior em um tubo a pressão que o líquido faz sobre as paredes do cano é menor. 

Quando se bloqueia a ponta de um cano com uma torneira com área de escoamento menor, 

aumenta-se a velocidade da água. Segundo Halliday e Resnick (2016), se a velocidade de um 

fluido aumenta enquanto o fluido se move horizontalmente ao longo de uma linha de fluxo, a 

pressão do fluido diminui, e vice-versa. Assim, tem-se a equação de Bernoulli. 

 

   
 

 
   

     
 

 
   

     (45) 

 

4.7. TEMPERATURA 

 Temperatura é a grandeza que mede o grau de energia interna de um sistema em outras 

palavras temperatura mede o grau de agitação das partículas. Segundo Hewitt (2015, p. 285) 

Toda matéria solida, liquida ou gasosa e composta por átomos ou moléculas em constante 

agitação e em virtude desse movimento aleatório, os átomos ou moléculas da matéria 

possuem energia cinética.   

 E essas agitações das partículas podem apresentar movimentos diversos, como 

translação, rotação ou vibração e, ainda, exercerem forças entre si. Desta forma, cada 

partícula de um corpo possui certas quantidades de energia cinética e potencial. Somando-se 

todas estas energias de cada partícula que compõe o corpo obtém-se o que denominam de 

energia térmica ou interna do corpo. 
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 Segundo Halliday, Resnick e Walker (2012, p. 191) energia térmica é uma energia 

interna que consiste na energia cinética e na energia potencial associadas aos movimentos 

aleatórios dos átomos, moléculas e outros corpos microscópicos que existem no interior de 

um objeto.  

 

4.8. CALOR 

  Defini- se calor como energia térmica em trânsito entre corpos com diferentes 

temperaturas, sendo essa energia térmica em trânsito espontânea sempre do corpo de maior 

energia interna para o de menor energia interna. Segundo Hewitt (2015, p.286) o sentido da 

transferência espontânea de energia e sempre do corpo que está mais quente para um vizinho 

mais frio, a energia transferida de uma coisa para outra por causa de uma diferença de 

temperatura entre elas e chamada de calor. 

         

Antes que os cientistas percebessem que o calor é energia transferida, o calor era 

medido em termos da capacidade de aumentar a temperatura da água. Assim, a 

caloria (cal) foi definida como a quantidade de calor necessária para aumentar a 

temperatura de l g de água de 14,5ºC para 15,5ºC. [...] (HALLIDAY, RESNICK E 

WALKER, 2012, p. 192). 

 

 Desta forma, quando se coloca um litro de água dentro de um recipiente para aquecer 

no fogão, por exemplo, tem-se que a cada grau centígrado que a temperatura da água do 

recipiente aumenta, esta terá recebido da chama mil calorias (1000 cal) ou uma quilocaloria (1 

kcal) de calor. 

 

4.9. ESTADOS DA MATÉRIA  

 Os estados da matéria conhecidos como sólido, líquido, gasoso e plasma, está ligado 

ao grau de agitação das moléculas. Logo, se um corpo ganhar ou perder calor, poderá sofrer 

mudanças de fase.     

 

A matéria em nosso meio ambiente existe em quatro fases (ou estados) comuns. O 

gelo, por exemplo, é a fase sólida de H2O. Se você lhe adiciona energia, estará 

causando um aumento da agitação molecular na estrutura molecular rígida, que 

acaba se rompendo para formar a fase líquida de H2O, a água. Se adicionar mais 

energia ainda, a fase líquida muda para a fase gasosa. E adicionando-lhe ainda mais 

energia, as moléculas se romperão em íons e elétrons, resultando na fase de plasma. 

A fase da matéria depende de sua temperatura e da pressão que é exercida sobre ela. 

Mudanças de fase quase sempre requerem uma transferência de energia. (HEWITT 

2015, p.289) 
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 Quando um corpo recebe ou perde calor nem sempre temperatura sofre variação, mas 

pode ocorrer mudanças de estado físico, pois em cada estado físico as moléculas que 

constituem o corpo possuem o seu estado de aglomeração. Segundo Halliday e Resnick 

(2016, p.434) no estado sólido os átomos ou moléculas do material formam uma estrutura 

rígida por meio da atração mútua. Já no estado líquido, os átomos ou moléculas têm mais 

energia e maior mobilidade. E no estado gasoso, os átomos ou moléculas têm uma energia 

ainda maior que não interagem a não ser por meio de choques de curta duração, e ocupam 

todo o volume de um recipiente. 

 

4.10. MUDANÇAS DE FASE  

a) Fusão- Ocorre quando uma substância passa do estado solido para o líquido 

através do ganho de calor para mudar sua estrutura rígida. Halliday e Resnick 

(2016, p.434) afirmam que fundir um sólido significa fazê-lo passar do estado 

sólido para o estado líquido. O processo requer energia porque os átomos ou 

moléculas do sólido devem ser liberados de uma estrutura rígida. A fusão de 

um cubo de gelo para formar água é um bom exemplo. Solidificar um líquido é 

o inverso de fundir e exige a retirada de energia do líquido para que os átomos 

ou moléculas voltem a formar a estrutura rígida de um sólido. 

b) Vaporização- É a transformação de uma substância do estado líquido para o 

estado gasoso, quando a através do ganho de calor a tal ponto que suas 

moléculas sofrem perca na aglomeração e passam a ocupar um espaço bem 

maior que nos líquidos. Segundo Halliday e Resnick (2016, p.435) vaporizar 

um líquido significa fazê-lo passar do estado líquido para o estado gasoso. Esse 

processo, como o de fusão, requer energia porque os átomos ou moléculas 

devem ser liberados de aglomerados. Ferver a água para transformá-la em 

vapor é um bom exemplo. Condensar um gás é o inverso de vaporizar e exige a 

retirada de energia para que os átomos ou moléculas voltem a se aglomerar. 

 

4.11. ONDAS  

 O estudo das ondas é um dos principais conteúdos abordados pela física, para expor 

esses conteúdos em detalhes resultaria de um número grande de páginas e que não é o 

objetivo desse capítulo, logo pois a explicação se restringe apenas nos tópicos abordado pelo 

produto educacional. Define-se ondas como uma perturbação que se propaga no espaço ou em 

qualquer outro meio (vácuo caso seja onda eletromagnéticas) sem transporte de matéria, 
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apenas transporta energia. São exemplos de ondas: ondas em cordas, ondas do mar, ondas de 

rádio, som, luz, dentre outras. Segundo Halliday e Resnick (2016, p.276), 

 

A importância das ondas no mundo moderno, basta considerar a indústria musical. 

Toda música que escutamos, de um samba de rua a um sofisticado concerto 

sinfônico, envolve a produção de ondas pelos artistas e a detecção dessas ondas pela 

plateia. Da produção à detecção, a informação contida nas ondas pode ser 

transmitida por diversos meios (como no caso de uma apresentação ao vivo pela 

internet) ou gravada e reproduzida (por meio de CDs, DVDs, pen drives e outros 

dispositivos atualmente em desenvolvimento nos centros de pesquisa). A 

importância econômica do controle de ondas musicais é enorme, e a recompensa 

para os engenheiros que desenvolvem novas técnicas pode ser muito generosa. 

  

a) Ondas mecânicas- São ondas que necessitam de um meio material para se 

propagarem, por exemplo, ondas em uma corda, ondas na água e ondas 

sonoras. Segundo Halliday e Resnick (2016, p.276) ondas mecânicas são as 

mais conhecidas, já que estão presentes em toda parte; são, por exemplo, as 

ondas do mar, as ondas sonoras e as ondas sísmicas. Todas possuem duas 

características: são governadas pelas leis de Newton e existem apenas em 

meios materiais, como a água, o ar e as rochas. 

b) Ondas eletromagnéticas- São ondas que para se propagarem não é necessário 

que haja um meio material, elas propagam-se também no vácuo, por exemplo, 

as ondas de rádio e a luz e  são produzidas pela vibração de uma carga elétrica, 

esta vibração cria um campo magnético variável, o campo magnético variável 

cria um campo elétrico e este campo cria outro campo magnético variável e 

assim sucessivamente se propagando com a velocidade da luz.  

 

Essas ondas podem ser menos conhecidas, mas são muito usadas; entre elas estão a 

luz visível e ultravioleta, as ondas de rádio e de televisão, as micro-ondas, os raios X 

e as ondas de radar. As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material 

para existir. A luz das estrelas, por exemplo, atravessa o vácuo do espaço para 

chegar até nós. Todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a 

mesma velocidade c = 299.792.458 m/s (HALLIDAY E RESNICK 2016, p.276). 
  

c) Amplitude - Corresponde à altura da onda, ou seja, é a distância entre o ponto 

de equilíbrio, indicada pela linha tracejada da figura 25, até a crista que indica 

o ponto máximo da onda, ou a distância do ponto de equilíbrio ao vale que 

representa a ponto mínimo da onda. Halliday e Resnick (2016, p.276) afirmam 

que A amplitude ym de uma onda é o valor absoluto do deslocamento máximo 

sofrido por um elemento a partir da posição de equilíbrio quando a onda passa 

por esse elemento (o índice m significa máximo). Como ym é um valor 
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absoluto, é sempre positivo, mesmo que, em vez de ser medido para cima seja 

medido para baixo. 

 

Figura 25- Amplitude da onda 

 

Fonte: Halliday e Resnick 

 

d) Comprimento de onda - É a distância entre dois vales ou duas cristas 

sucessivas, apresentada na figura 26. Segundo Halliday e Resnick (2016, 

p.276) o comprimento de onda λ de uma onda é a distância (medida 

paralelamente à direção de propagação da onda) entre repetições da forma de 

onda. 

 

Figura 26- Comprimento da onda 

 

Fonte: Halliday e Resnick 

 

e) Frequência- Corresponde ao número de oscilações da onda em determinado 

intervalo de tempo. Conforme Halliday e Resnick (2016, p.276) a frequência f 

de uma onda progressiva é o número de oscilações por unidade de tempo é 

medida em hertz ou múltiplos do hertz, como, por exemplo, o quilohertz 

(kHz). 
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4.12. ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO 

 A eletricidade e o eletromagnetismo são ramos da física que para ser explicados de 

maneira aprofundada requerem uma grande quantidade de páginas, e esse não é o objetivo do 

manual didático (produto educacional) direcionado ao Ensino de Física no 9° ano do ensino 

fundamental. E sim apenas transmitir aos alunos uma ideia simplória dos geradores de energia 

elétrica com o intuito de gerar subsunçores para ancorar novos conhecimentos que receberão 

no ensino médio e, consequentemente haverá a aprendizagem significativa.  

 Desta forma limita-se aqui apenas os conteúdos de eletricidade e eletromagnetismo 

que são abordados de forma simplificada no produto educacional. Esses conceitos são 

esclarecidos a seguir. 

Carga elétrica: Sabe-se que todos os corpos são formados por átomos e que os átomos 

são formados por partículas menores, sendo o núcleo formados por prótons cargas positivas e 

nêutrons e os elétrons cargas negativas orbitam o núcleo. Segundo Hewitt (2015, p. 408),  

 

Os termos: positivo e negativo se referem à carga elétrica, a grandeza fundamental 

por trás dos fenômenos elétricos. As partículas positivamente carregadas no interior 

da matéria comum são prótons, e as partículas negativamente carregadas são 

elétrons. Prótons e elétrons, junto com partículas neutras chamadas de nêutrons, 

constituem os átomos. Tanto o próton como o elétron possuem uma quantidade de 

carga considerada a carga elementar menor quantidade de carga existente na matéria 

sendo um valor de 1,6.10-19C. 

   

 Um corpo estará eletrizado se a quantidade de elétrons ou prótons forem diferentes, 

caso o corpo possua mais elétrons que prótons o corpo estará eletrizado com cargas negativas 

e se perder elétrons (transferidos para outro corpo) estará eletrizado com carga positiva por 

haver mais prótons que elétrons.  Hewitt (2015, p. 409) define que cada átomo é composto de 

um núcleo positivamente carregado, rodeado por elétrons negativamente carregados e 

constituído por prótons e nêutrons (exceto pela forma mais comum de hidrogênio que não 

contém nêutron algum no núcleo). 

 Vale ressaltar que os elétrons de todos os átomos são idênticos. Visto que cada um 

deles possui a mesma quantidade de carga negativa e a mesma massa. Já os prótons têm cerca 

de 1.800 vezes mais massa do que os elétrons, mas carregam consigo a mesma quantidade de 

carga positiva que os elétrons possuem de carga negativa. E os nêutrons possuem uma massa 

ligeiramente maior do que a dos prótons, entretanto sem carga elétrica. Normalmente, os 

átomos possuem o mesmo número de prótons e elétrons, de modo que possuem carga elétrica 

líquida nula. 
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Força elétrica: É a força existente entre dois corpos ou mais, possuidores de cargas não 

nulas. Essas forças aparecem por haver atrações entre as cargas positivas e negativas ou 

repulsões entre cargas de mesmo sinal, ou seja, próton atrai elétron, mas prótons repelem 

prótons e elétrons repelem elétrons. Segundo Halliday e Resnick (2016, p. 3) está força pode 

ser calculada usando a lei de Coulomb. 

 Exemplo disso é que se as partículas têm cargas q1 e q2, e estão separadas por uma 

distância r, sendo que essa não varia (ou varia lentamente); o módulo da força que uma das 

partículas exerce sobre a outra em que ε0 = 8,85 × 10
–12

 C
2
/N ∙ m

2
 é a constante elétrica. A 

constante k = 1/4πe0 = 8,99 × 10
9
 N ∙ m

2
/C

2
 é chamada de constante eletrostática ou constante 

de Coulomb. 

 

  
 

    
 
        

       (46) 

  

 Corrente elétrica: essa corrente corresponde a um fluxo de carga livre que atravessa 

uma região num certo intervalo de tempo. Se for considerado que um fluxo de carga percorre 

um fio condutor, então a corrente elétrica é a quantidade de carga que atravessa uma secção 

transversal do fio por unidade de tempo. Halliday e Resnick (2016) afirmam que não é sempre 

que quando cargas atravessam uma secção transversal do condutor, como um fio de cobre, 

haverá fluxo de carga. 

 Isso é explicado porque os elétrons livres (elétrons de condução) que existem no 

interior de um fio de cobre se movem em direções aleatórias a uma velocidade média da 

ordem de 10
6
 m/s. Imagina-se que exista um plano perpendicular ao fio, nesse caso os elétrons 

de condução passarão pelo plano nos dois sentidos bilhões de vezes por segundo. 

 Para que haja fluxo livre de cargas deve ocorrer um maior número de cargas 

atravessando o plano em um sentido que em outro. No entanto, isso só ocorre se haver uma 

diferença de potencial gerado por uma fonte de tensão, como bateria e pilha. E este fluxo de 

carga livre corresponde a corrente elétrica que é calculada pela equação a seguir: 

 

  
  

  
       (47) 

 

 Pode-se determinar por integração a carga que passa pelo plano no intervalo de tempo 

de 0 a t em que a corrente i pode variar com o tempo. 
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        (48) 

 

 Circuitos elétricos: É o caminho por onde a corrente elétrica percorre, sendo composto 

por uma chave elétrica que pode ser ligada e desligada para estabelecer ou cortar o 

fornecimento de energia. A maior parte dos circuitos possui mais do que um dispositivo que 

recebe energia elétrica e esses dispositivos em geral são conectados a um circuito de uma 

entre três maneiras possíveis, ou em série, paralelo ou mista. 

 Circuitos de resistências em série: Quando conectados as resistências em série, ou seja, 

uma após a outra em um único fio condutor, então o fluxo de carga elétrica percorre um único 

caminho, tendo uma diferença de potencial V aplicada às extremidades do circuito mantida 

por uma fonte. As resistências associadas em série possuem a mesma corrente elétrica por 

ação da diferença de potencial entre os terminais de cada uma.  

 Segundo Halliday e Resnick (2016), quando uma diferença de potencial V é aplicada 

as resistências ligadas em série, a corrente i é a mesma em todas as essas, e a soma das 

diferenças de potencial das resistências é igual à diferença de potencial aplicada V. A figura 

27 demonstra um circuito em série básico. 

 

Figura 27- Esquema de um circuito em série 

 
Fonte: Hewitt 

 

A resistência equivalente da associação em série é dada pela equação: 

 

        
 
        (49) 

 

 Circuitos de resistências em paralelo: em um circuito em paralelo haverá dois ou mais 

caminhos que o fluxo de carga poderá percorrer e nesse caso a corrente total do circuito é 

dividida no caminho, mas a ddp (diferença de potencial) é a mesma em cada ramo. A figura 

28 demonstra um circuito básico de associação de resistores em paralelo: 
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Figura 28- Esquema de um circuito com associação de resistores sem paralelo 

 
Fonte: Hewitt 

  

 O circuito da figura ilustra uma associação em paralelo e suas principais 

peculiaridades. Sendo assim, de acordo com Hewitt (2015) cada dispositivo conecta os 

mesmos dois pontos A e B do circuito, e a voltagem é a mesma através de cada dispositivo, a 

corrente total se divide entre os vários ramos paralelos, e a lei de Ohm se aplica 

separadamente à cada ramo.  

 A corrente total no circuito é igual à soma das correntes em seus ramos paralelos, 

então soma é igual à corrente na bateria ou em outras fontes de voltagem. Sendo assim, 

quando o número de ramos paralelos aumenta, a resistência total do circuito diminui, isso 

também ocorre a cada caminho adicionado entre dois pontos quaisquer do circuito, 

significando que a resistência total do circuito é menor do que a resistência de qualquer um de 

seus ramos. A resistência equivalente de uma associação em paralelo de duas ou mais 

resistência é dada pela equação abaixo.  

 

 

   
   

 

  

 
         (50) 

 

 Correntes elétricas e campos magnéticos: uma das grandes descobertas por meio da 

observação é que cargas elétricas em movimento geram em torno de si um campo magnético e 

dessa junção da eletricidade com o magnetismo surgiu o conteúdo conhecido como 

eletromagnetismo. Essa área de conhecimento trouxe grandes avanços para a tecnologia, 

como motor elétrico e geradores de indução. 

 Campo magnético gerado por fios condutores: o físico dinamarquês Hans 

Christian Oersted (1777-1851) através de experimentos descobriu que a agulha de uma 
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bússola sofria desvios quando colocada próxima de fios condutores, e que o sentido apontado 

pela bússola sofria alteração quando mudava o sentido da corrente elétrica no fio condutor. 

 O campo magnético produzido por um condutor percorrido por uma corrente pode ser 

determinado com o auxílio da lei de Biot-Savart. Segundo Halliday e Resnick (2016) de 

acordo com essa lei, a contribuição para o campo produzida por um elemento de corrente i em 

um ponto P situado a uma distância r do elemento de corrente, é encontrada pela Lei de Biot-

Savart. 

 

      
  

  

       

  
      (51)  

 

 Em que é um vetor unitário cuja origem está no elemento de corrente e que aponta na 

direção do ponto P. A constante μ0, conhecida como constante magnética, tem o valor de: 

 

                             (52) 

 

 No caso de um fio longo, retilíneo, percorrido por uma corrente i, o módulo do campo 

magnético a uma distância R do fio é dado por: 

 

  
   

   
      (53) 

 

 Já módulo do campo magnético no centro de um arco de circunferência de raio R e 

ângulo central ϕ (em radianos) percorrido por uma corrente i é dado por: 

 

  
    

   
      (54) 

 

 Eletroímãs: uma bobina constitui um eletroímã quando é percorrida por corrente 

elétrica e seus efeitos são idênticos a um ímã e uma barra, conforme a figura 29. Mas com 

uma vantagem de que se pode aumentar a intensidade magnética elevando a corrente elétrica 

e aumentando o número de espiras na bobina. Vale ressaltar que os eletroímãs industriais têm 

suas intensidades reforçadas pela introdução de um núcleo de ferro no interior da bobina, 

sendo esses domínios magnéticos do ferro do núcleo são forçados a se alinharem com o 

campo magnético da bobina, reforçando a intensidade do campo. 

Figura 29- Eletroímã 
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Fonte: Mundo da Educação  

 

 Indução Eletromagnética: Faraday e Henry descobriram que a corrente elétrica pode 

ser produzida em uma bobina simplesmente movendo-se um ímã para dentro ou para fora das 

espiras. A figura 30 ilustra o surgimento de corrente elétrica através da variação do fluxo 

magnético (quantidade de linhas de campo magnético que atravessam a espira)  

 

Figura 30- Movimento de um ímã 

 
Fonte: Halliday e Resnick 

 

 A lei de indução de Faraday diz que uma força eletromotriz é induzida numa espira 

quando varia o número de linhas de campo magnético que à atravessam. Nota-se que o 

número de linhas de campo atravessando a espira não importa, a intensidade da força 

eletromotriz e da corrente induzida são determinadas pela taxa de variação desse número.  

 Outro fator que influencia na intensidade da força eletromotriz (ddp) que surge através 

da variação de fluxo numa espira é a rapidez com que acontece a variação, quanto maior a 

rapidez maior será a força eletromotriz induzida. Essa se opõe à variação do fluxo de modo 

que, matematicamente, a lei de Faraday pode ser escrita na forma apresentada pela equação 

abaixo. 

 

   
   

  
      (55)  
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  Se o fluxo magnético através de uma bobina de N espiras sofre uma variação, uma 

força eletromotriz é induzida em cada espira e a força eletromotriz total será a soma dessas. 

Nesse caso a intensidade da força eletromotriz é calculada pela equação seguinte: 

 

    
   

  
      (56) 

 

 Geradores e corrente alternada: quando se alterna o movimento da extremidade de um 

ímã em barra para dentro e para fora de uma bobina, o sentido da força eletromotriz induzida 

se alterna e o sentido da corrente elétrica induzida também sofre alteração, que é identificada 

como corrente alternada. 

 Na construção de um gerador de corrente alternada usa-se o mesmo princípio do 

motor, sendo que a energia elétrica está na entrada e a energia mecânica na saída. No gerador 

é a energia mecânica que está na entrada, e a energia elétrica, na saída. Ambos os aparelhos 

convertem energia de uma forma para outra.  Um exemplo de gerador elétrico é apresentado 

na figura 31. E a figura 32 ilustra um gerador de corrente alternada. 

 

Figura 31- Gerador elétrico 

 
Fonte: Hewitt 

 

 É possível observar que quando a espira é girada no campo magnético, ocorre 

uma variação do número de linhas de campo magnético que atravessam a espira. 

Quando o plano da espira for perpendicular às linhas do campo, um número máximo 

dessas linhas estará atravessando o interior da espira. E se a espira girar, ela 

efetivamente “corta” as linhas, de modo que uma quantidade menor ficará dentro 

dessa. E se o plano da espira ficar paralelo às linhas de campo, nenhuma linha 

atravessa o plano da espira.  A rotação contínua ora aumenta, ora diminui o número 

de linhas de campo envolvidas pela espira ciclicamente, com o máximo da taxa de 

variação do número de linhas envolvidas, ocorrendo quando esse número é nulo. 

Portanto, a voltagem induzida é máxima quando a espira está paralela ao campo. 

Como a voltagem produzida pelo gerador se alterna, a corrente gerada é do tipo CA, 

ou seja, uma corrente alternada. A corrente alternada em nossas residências é 

produzida por geradores padronizados, de modo que a corrente muda de sentido 60 

vezes a cada segundo – 60 hertz (HEWITT, 2015, p.256). 
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Figura 32- Gerador de corrente alternada 

 
Fonte: Hewitt 

 

  



   

  

 

70  

 

 

 
 

 

CAPÍTULO 5 

METODOLOGIA 

APLICADA  



   

  

 

71  

5. METODOLOGIA APLICADA  

5.1. ESTUDO PRÉVIO PARA O PRODUTO EDUCACIONAL  

O produto educacional trata-se de um manual didático que busca auxiliar os 

professores a lecionar de maneira diferenciada a disciplina de ciências no nono ano. Na parte 

que está relacionada a física, foi feito um contato direto com os professores da rede estadual 

da cidade de Cacoal que leciona ciências no nono ano afim de sondar se o produto seria 

viável.  

O primeiro passo foi entrar em contato com a Representação de Ensino (SEDUC). 

solicitando um momento com os professores da rede estadual de ensino que lecionada a 

disciplina de Ciências no nono ano. Foi oferecido uma formação continuada em relação a 

disciplina de física, e em especial a utilização do software simulações PhET.  

O projeto foi aceito e a SEDUC com parceria com a Faculdades Integradas de Cacoal– 

UNESC, foi realizado o Curso de Formação continuada no dia vinte de novembro de dois mil 

e dezessete. A rede estadual tem vinte e um professores que leciona ciências no nono ano do 

ensino fundamental, porém não foi possível todos irem devido eles lecionarem outras 

disciplinas. Impossibilitando assim a liberação de todos para a formação, mas compareceram 

treze professores de ciências (62%). 

A formação continuada, teve início com a explanação da teoria da aprendizagem 

significativa de David Ausubel, para realçar a importância desse primeiro contato com a 

disciplina de física no nono ano do ensino fundamental, dialogamos também sobre o que 

menciona o PCN quanto à como deve ser ensinado física: Aprendizado de Ciências já iniciado 

no Ensino Fundamental, deve encontrar complementação e aprofundamento no Ensino Médio 

(BRASIL,2002).  

Foi aberto um espaço para discussão de quais conteúdos eram trabalhados com os 

alunos nos dois bimestres direcionados a física, a maioria dos docentes participou do debate, 

onde relataram que a maioria deles não conseguem concluir a parte do conteúdo de mecânica, 

devido a pequena carga horária destinada a ciência e a dificuldade dos alunos em matemática 

e em lidar com as unidades de medidas. A figura 33 apresenta o curso de formação continuada 

realizado com os docentes. 
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Figura 33- Curso de formação continuada no Laboratório de Informática - UNESC  

Fonte: Do autor. 

 

Foi discutido quanto a relação aos laboratórios de física e a utilização dos 

experimentos, foram unânimes em dizer que não utilizam, 16 dos docentes afirmaram que as 

escolas não possuem laboratórios de física, e 5 afirmaram que a escola possui laboratório, mas 

que por não ser da área de física não receberam tal formação, houve relatos de professores que 

fabricam seus próprios experimentos e apresentam eles em sala. 

Optou-se por bem aplicar um questionário (APÊNDICE A) a fim de verificar a 

viabilidade da elaboração da apostila (produto educacional), considerando a relevância do uso 

de tecnologia entre os docentes e o uso de alguma animação virtual em sua aula como forma 

de experimento dos conteúdos.  Por fim, foi indagado se eles conheciam e utilizavam o 

software PhET de animações de física e todos responderam afirmando não conhecer. A figura 

34 apresenta a aplicação desse questionário. 

Visto isso foi necessário apresentar em conjunto com os docentes os principais 

experimentos que poderiam ser realizados no laboratório virtual para colaborar na explicação 

do ensino de física do nono ano do ensino fundamental.  

Figura 34- Aplicação do questionário aos docentes 
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Fonte: Do autor 

 

5.1.1. Resultados e discussões  

Em relação às respostas dos professores pesquisados, esses foram unânimes em 

reconhecer a importância do uso da tecnologia para o ensino aprendizagem de física, 

conforme o gráfico 1. Visto que as novas tecnologias favorecem o ensino aprendizagem de 

determinados conteúdos ministrados em sala de aula. Segundo Costa (2016) as tecnologias 

foram se aperfeiçoando ao longo do tempo para beneficiar a produção do ser humano, com o 

propósito de sanar as necessidades cotidianas e facilitar a vivência humana.  

Gráfico 1- Histograma das respostas afirmativas e negativas à questão 1: Você acredita que o uso de tecnologia 

pode ser de grande valia para a compreensão dos fenômenos físicos?  

 
Fonte: Do Autor 

A tecnologia e seu avanço está presente na sociedade e se faz necessário que os alunos 

possam estar inseridos nesse contexto. Sendo tarefa da escola proporcionar a eles uma 

educação que valorize os avanços tecnológicos, uma vez que elas estão presentes em outras 

esferas que avançam constantes evoluções tecnológicas. 

   

As transformações sociais, econômicas e tecnológicas impõem novas formas de 

ensinar e aprender, portanto os recursos tecnológicos incorporam-se de forma 
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crescente ao processo ensino-aprendizagem como ferramenta de mediação entre o 

indivíduo e o conhecimento. (Aguiar e Passos, p.17) 

  

Portanto, os recursos tecnológicos devem estar inseridos no ambiente escolar, que 

precisam se atualizar e buscar novas formas de ensinar, pois os alunos estão atentos aos meios 

tecnológicos e faz uso no seu cotidiano, visto que essas ferramentas facilitam o ensino 

aprendizagem.  

A visão inovadora, na comunicação e transmissão de informações, trazida pelas novas 

tecnologias são instrumentos importantíssimos de transformação dando-lhe “[...] um novo 

sentido no processo de ensinar desde que considera- se todos os recursos tecnológicos 

disponíveis, que estejam em interação com o ambiente escolar no processo de ensino-

aprendizagem” (ZANELA, 2007. p.26). 

          Apesar dos docentes acreditarem que o uso de tecnologia pode ser de grande valia para 

a compreensão dos fenômenos físicos e que ao longo das trocas de experiências muitos 

relataram que utilizam tecnologias como computadores, data show e televisores. Porém 100% 

dos docentes não utilizam nenhum tipo de software como auxílio pedagógico em suas aulas 

de ciências (gráfico 2). 

Gráfico 2- Histograma das respostas afirmativas e negativas à questão 2: você utiliza algum tipo de software 

como auxilio pedagógico em suas aulas de ciências? 

 
Fonte: Do Autor 

 Obteve-se na questão 3 como resposta a negativa de 100% dos participantes, conforme 

esclarecido no gráfico 3. Essa questão foi elaborada com o intuito de averiguar quanto a 

utilidade do produto educacional que estava sendo elaborado. Pois se os professores em sua 

maioria já utilizassem esta ferramenta (software PhET simulações Interativas da Universidade 

de Colorado) não seria útil produzir a apostila didática, já que ela trata de organizar os 

conteúdos em busca de facilitar a exposição dos principais tópicos de Física abordados no 

ensino fundamental, além de fazer uso das simulações PhET. 
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Gráfico 3- Histograma das respostas afirmativas e negativas à questão 3: Você conhece o laboratório virtual 

(PhET simulações Interativas da Universidade de Colorado) ou utilizou em suas aulas de física? 

 
Fonte: Do Autor 

 

 Em diálogo no espaço aberto após os questionários, foram unânimes em dizer que 

durante a graduação não obtiveram tais conhecimentos e durante o período atuante como 

docente não foram oferecidas formações continuadas que abordassem esse tema. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais enfatizam a importância dos professores em se atualizar e 

realizar a formação continuada, visto que o conhecimento transforma a sociedade que evolui 

muito rapidamente, por isso é preciso estar se atualizando com constantes pesquisas.  

 Ademais, abriu-se um espaço para trocar experiências e durante a conversa percebeu-

se que os conteúdos ministrados em ciências do nono no tocante a Física não estendia além 

dos conteúdos de cinemática. Então foi exposto a ideia geral dos conteúdos que viriam 

compor a apostila didática e foram realizados uma série de experimentos virtuais do (software 

PhET simulações Interativas da Universidade de Colorado). A figura 35 apresenta esse 

momento de conversa. 

Figura 35- Conversa com os docentes 

 

Fonte: Do Autor 
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 Então foi apresentado a ideia geral de como seria o produto educacional que estaria 

por realizar, que seria um manual didático onde os conteúdos seriam trabalhados  de maneira 

mais resumida para que durante os dois bimestres direcionado ao ensino de física fosse 

possível contemplar as explicações dos principais fenômenos que os alunos veriam no ensino 

médio facilitando a aprendizagem significativa. A figura 36 apresenta esse momento. 

Figura 36- Apresentação da apostila (produto educacional) 

 

Fonte: Do Autor 

 

 O manual seria construído de acordo com as animações da plataforma PhET e que são 

gratuitas para download ou para utilizar online. O produto educacional terá a parte teórica que 

explica os fenômenos com imagens, facilitando a compreensão, sendo que todas as animações 

são do PhET, ou seja, o professor poderá explicar e realizar os experimentos virtuais do 

manual e também promover a realização das atividades presentes na apostila para verificar e 

fortalecer o aprendizado. 

 

5.2. CARACTERÍSTICA DO LOCAL 

            A pesquisa se desenvolveu na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Clodoaldo Nunes de Almeida, localizada na Rua Presidente Médici, nº 1930, bairro Jardim 

Clodoaldo, foi criada no ano de 1981, sob Decreto de criação nº 1255 de 21/01/81 a pedido da 

comunidade local ao poder público, que foi atendido imediatamente, devido à dificuldade de 

acesso dos alunos as demais escolas.  

 Devido a urgência da construção da escola, para atender à grande demanda dos 

moradores do bairro Jardim Clodoaldo, a sua primeira estrutura física construída era de 

madeira e tela, e posteriormente com novos governantes e recurso educacionais foi substituída 

por alvenaria. Recebeu o nome de Clodoaldo Nunes de Almeida em homenagem a um 

cidadão pioneiro desse município. A escola é composta de 20 (vinte) salas de aula, 
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Laboratório de Matemática, Ciências e Informática, Biblioteca, Quadra Poliesportiva, Sala do 

AEE (Atendimento Educacional Especializado) e tele sala.  

 Sua primeira diretora foi a professora Rita Maria Beber, profissional que capacitada 

para exercer a função, que foi sendo substituída até a direção atual a professora Francisca 

Nilda Maciel Rocha Oliveira e como vice-diretora, a professora Rosecler Alves da Silva, que 

contam com o apoio de 80 (oitenta) funcionários dentre os quais, 36 (trinta e seis) são 

professores. 

Inicialmente a escola oferecia o estudo da pré-escola a 8ª série com apenas oito (oito) 

salas de aulas. Atualmente a escola oferece as modalidades: Ensino Fundamental, Ensino 

Médio Regular e Ensino Médio do Campo (EMC), atendendo 814 (oitocentos e quatorze) 

alunos, distribuídos nos três períodos.  

É uma escola de grande porte, contando com alunos moradores do bairro Jardim 

Clodoaldo, zona rural e circunvizinho, as famílias apresentam classe média e baixa, sendo na 

maioria baixa de naturalidade brasileira e variadas religiões e crenças. A Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio Clodoaldo Nunes de Almeida está localizada na Rua Presidente 

Médici nº 1930, Bairro Jardim Clodoaldo no município de Cacoal-RO, não ficando muito 

longe do centro da cidade de Cacoal. Esse mapa é apresentado na figura 37. 

 

 

 

 

Figura 37- Mapa de localização da escola Clodoaldo Nunes de Almeida 
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Fonte: Do autor 

 

Em relação ao sexo, no ensino médio regular e do campo as meninas representam 

56,7% do total de alunos e os meninos 46.6% e apresentam idade entre 15 a 22 anos. A escola 

atende nos três turnos, matutino, vespertino e noturno, oferecendo aos jovens para a formação 

no ensino médio regular e Educação do Campo (EMC); oferece alimentação escolar diária a 

todos os alunos, com cardápio diferenciado, elaborado por nutricionista contratado pela 

SEDUC. 

Dispõe também de sala de AEE (Atendimento Educacional Especializado). A 

educação inclusiva voltada aos alunos inseridos no ensino regular, e conta com professor 

capacitado e qualificado para a orientação às pessoas com necessidades específicas 

intelectuais, físicas e auditivas além de prestar apoio aos professores que tem alunos com 

necessidades especiais inseridos na sala de aula.  

A escola apresenta aproximadamente um total de 30 turmas, sendo 02 turmas do 

Ensino Fundamental, 16 turmas do Ensino Médio regular; e 12 turmas do EMC: 03 turmas na 

E.E.E.F.M. Clodoaldo Nunes de Almeida e 09 turmas em 04 escolas na zona rural em 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A escola possui 80 funcionários, sendo que 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics
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36 são professores que atuam no Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Médio do 

Campo. 

5.3. CARACTERÍSTICA DA AMOSTRA 

Foram convidados a participar do estudo os alunos matriculados e que estavam 

cursando o nono ano do ensino fundamental da Escola estadual Clodoaldo Nunes de Almeida. 

Sendo uma turma formada por 23 alunos com idade entre 14 e 15 anos, na qual 11 eram do 

sexo masculino e 12 do sexo feminino.  Iniciou-se a pesquisa, com autorização junto à escola 

para realização do projeto, para que a execução fosse respeitada e pautada pelos 

procedimentos éticos. 

 

5.4. INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS  

A coleta de dados foi realizada através de um questionário com nove questões 

fechadas, onde as mesmas foram elaboradas pelo integrante da pesquisa e baseadas também 

em questionários e pesquisas referentes a outras investigações a respeito das concepções 

prévias de alunos sobre o tema, tais questões buscam verificar a viabilidade da utilização do 

produto educacional envolvido no estudo. 

 

5.5. ANÁLISE DOS DADOS  

Os dados coletados foram trabalhados estaticamente em planilhas eletrônicas do 

Excel. Após essa etapa, gerou-se gráficos para facilitar a visualização e análise dos dados 

obtidos por meio das pesquisas e questionários elaborados pelo projeto. Os gráficos 

apresentam os valores em porcentagem e serão explicados mais à frente. 
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6. APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

6.1. O PRODUTO EDUCACIONAL 

 O produto educacional trata-se de uma apostila didática que foi desenvolvida e tem 

como objetivo principal facilitar a aprendizagem significativa, contribuindo para realçar ou 

gerar subsunções, para que quando o aluno tiver contato com os conteúdos ministrados do 

ensino médio de maneira mais aprofundada, ele já possua conhecimentos prévios.  

 Sua elaboração traz a proposta de lecionar Física no nono ano do ensino fundamental 

de uma forma simplificada e com menor número de atividades, não envolvendo equações 

matemáticas que exigiriam uma grande quantidade de aulas. Dessa forma o aluno poderá ver 

os principais conteúdos que serão ensinados no ensino médio, facilitando assim a 

aprendizagem de maneira significativa. 

Vale ressaltar que essa será disponibilizada para professores e alunos em formato 

PDF, podendo ser utilizada em computadores, tabletes e smartphones, com objetivo de 

facilitar o acesso. Carraro (2014) afirma que as simulações podem ser executadas enquanto 

estiver conectado à internet, ou baixadas e instaladas em seu PC para execução off-line. Logo, 

qualquer pessoa poderá acessar o laboratório, bastando ter apenas uma rede de internet ao seu 

alcance. 

Os conteúdos, da apostila didática são ilustrados com imagens das animações do 

laboratório virtual e sob cada imagem contém o link para que se possa ter acesso online ou 

fazer download gratuito (Física - Simulações PhET), com a pretensão (não obrigatoriedade) 

de que sejam realizados experimentos virtuais de cada conteúdo apresentado podendo facilitar  

a aprendizagem por meio da visualização em animação. 

Segundo Carraro (2014) o projeto PhET- Simulações Interativas da Universidade de 

Colorado Boulder, foi fundado em 2002 pelo prêmio Nobel Carl Wieman. Sua funcionalidade 

consiste em criar simulações interativas gratuitas de matemática e ciências, portanto, as 

simulações interativas podem ser livremente usadas e/ou redistribuídas por terceiros 

(estudantes, educadores, escolas, museus, etc.)   

 

6.2. APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

Para a aplicação do produto decidiu-se junto ao orientador assumir uma turma de nono 

ano para lecionar, com a possibilidade que durante a aplicação poderia aprimorar o produto 

principalmente em relação a quantidade de conteúdo ministrado, pois quando questionado os 

professores de quais conteúdos eles conseguiriam aplicar foi constatado que seguindo o livro 

didático não ultrapassavam a parte direcionada a mecânica. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics
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Como o produto traz uma nova proposta que seria dar uma prévia dos principais 

conteúdos que os alunos viriam no ensino médio podendo gerar organizadores prévios para 

que possa haver aprendizagem significativa, pois muitas das vezes quando se apresenta os 

conteúdos no ensino médio os alunos afirmam nunca terem visto os principais conceitos, tais 

como leis de Newton, lançamento oblíquo, densidade, energia mecânica, temperatura, calor, 

ondulatória, energia elétrica e conversões de energia. 

A ideia principal seria apresentar os conteúdos de maneira simplificada, mas rica em 

exemplos com as animações virtuais do PhET, facilitando o processo de aprendizagem para 

que quando os alunos verem esse conteúdo nas séries seguintes eles possuam subsunçores 

suficientes para ancorar os novos conhecimentos de maneira mais aprofundada para que assim 

possa acontecer a aprendizagem significativa. 

Então necessitou-se entrar em contato com a direção da escola Clodoaldo Nunes de 

Almeida (Cacoal- Rondônia) em conjunto com a supervisão e professora e sobre a supervisão 

dos mesmos foi concedida uma turma do nono ano do ensino fundamental para lecionar 

durante os dois bimestres direcionado aos conteúdos de física enfatizando que os outros dois 

bimestres e direcionado aos conteúdos de química.   

Durante o período foi possível aplicar o produto por completo e os alunos tiveram 

facilidade em resolver os questionários contidos no manual didático, além disso as avaliações 

tanto do primeiro quanto do segundo bimestre apresentaram resultados satisfatórios, por fim 

foi feito um questionário para medir o grau de satisfação dos alunos quanto ao uso do produto 

nas aulas. A figura 38 apresenta o momento de aplicação do produto com esses. 
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 Figura 38- Aplicação do produto com os alunos do nono ano 

Fonte: Do Autor 
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6.3. AVALIAÇÃO BIMESTRAL  

 O primeiro e o segundo bimestres dessa turma foram direcionados ao ensino de Física, 

onde se fez a divisão dos conteúdos em quatro avaliações escritas (APÊNDICES), sendo duas 

em cada bimestre. Foi firmado um compromisso com a direção e a supervisão da escola, caso 

não houvesse resultados positivos, seriam realizadas revisão e recuperação dos alunos pela 

professora titular para que a turma não sofresse prejuízo. 

 A disciplina de ciências do nono ano do Ensino Fundamental contém uma carga 

horária de 100 horas-aula, totalizando 120 aulas de 50 minutos destinadas à Física e à 

Química, sendo o ano letivo dividido em quatro bimestres com 30 aulas de 50 minutos cada 

um. Nos dois bimestres destinados ao ensino de Física, os conteúdos foram aplicados em 

quatro etapas de 15 aulas cada uma, ou seja, duas avaliações por bimestre.  

 Durante as aulas, foi utilizada a Apostila Didática (Produto Educacional) realizando 

experimentos virtuais PhET e em seguida uma avaliação escrita, individual, com questões ao 

nível de vestibulares com o intuito de verificar o rendimento das aulas. As avaliações 

encontram-se em anexo e todas as questões utilizadas foram retiradas de um blog de física 

disposto na internet as (facetas da física) onde contêm vários bancos de questões de 

vestibulares e Enem. 

 

6.4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL  

A primeira avaliação do primeiro bimestre considerou os conteúdos das unidades 1,2 e 

3 da Apostila Didática (Produto Educacional). Essas unidades tratam de cinemática e 

dinâmica. Para que houvesse um melhor rendimento das aulas, a escola disponibilizou data 

show para o uso do professor e cópias da apostila aos alunos. Desta maneira, durante o 

período de 14 aulas pode-se trabalhar os conteúdos, realizar os experimentos do laboratório 

virtual PhET de Física por diversas vezes com valores diferentes e resolver as atividades de 

forma compassada, além de resolver as dúvidas dos discentes no decorrer das aulas.  

Na 15° aula foi aplicada a primeira avaliação que obteve um resultado satisfatório. 

Todos os alunos obtiveram notas acima da média. A prova foi elaborada com 10 questões de 

múltiplas escolhas contextualizadas e para se alcançar a média o aluno deveria acertar, no 

mínimo, 6 questões. Dos 23 alunos da turma, 5 deles acertaram 6 questões; 8 alunos 

acertaram 7; 6 alunos acertaram 8; 3 alunos acertaram 9, e 1 aluno acertou 10 questões. O 

gráfico 1 apresenta o grau de aproveitamento da turma nessa avaliação, considerando-se o 

número de questões certas e erradas. 
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Gráfico 4- Grau de aproveitamento da turma na primeira avaliação do 1° bimestre 

 

Fonte: Do Autor 

 

A segunda avaliação do primeiro bimestre apresentou os conteúdos das unidades 4 e 5 

da Apostila Didática (Produto Educacional). Essas unidades fazem referência ao ensino de 

hidrostática e hidrodinâmica. Durante as aulas e nas atividades propostas pela apostila, 

juntamente com a aplicação do laboratório virtual PhET de Física, notou-se que os alunos 

demonstraram menores dificuldades em compreender o conteúdo e foi constatado ao aplicar a 

segunda avaliação do primeiro bimestre, resultados ainda melhores, se comparado à primeira 

prova.  

A avaliação conteve 10 questões de múltiplas escolhas e contextualizada sobre 

densidade, pressão e vazão. Dos 23 alunos que fizeram a prova, 4 acertaram 6 questões; 5 

alunos 7 questões; 4 alunos acertaram 8 questões; 6 alunos acertaram 9 questões, e 4 alunos 

acertaram 10 questões. O gráfico 2 apresenta o aproveitamento nessa segunda avaliação.  

Gráfico 5- Grau de aproveitamento da turma na segunda avaliação do 1° bimestre 

 

Fonte: Do Autor 
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A primeira avaliação do segundo bimestre conteve os conteúdos da unidade 6 que 

expõe os conceitos de calor, temperatura e suas relações com estados das matérias. Durante as 

aulas, os alunos não demonstraram dificuldades em compreenderem os conteúdos contidos na 

Apostila Didática (Produto Educacional). No período foram realizados diversos experimentos 

do laboratório virtual PhET de Física que ajudaram muito na compreensão dos fenômenos e a 

turma mostrou interesse pelo conteúdo, o que facilitou ensino-aprendizagem, tendo como 

retorno um resultado positivo na prova.  

Das 10 questões contidas na avaliação, dos 23 alunos da turma, 7 acertaram 6 

questões, 6 alunos acertaram 7 questões, 5 acertaram 8 questões e 5 acertaram 9 questões. 

Assim como nas provas anteriores, nessa os alunos também apresentaram bons resultados, 

exemplo disso é que nenhum desses ficou a baixo da média. Esse contexto é refletido no 

gráfico 3, de acordo com o número de erros e acertos.  

Gráfico 6- Grau de aproveitamento da turma na primeira avaliação do 2° bimestre 

 

Fonte: Do Autor 

 

A segunda avaliação do segundo bimestre conteve os conteúdos das unidades 7, 8 e 9 

da Apostila Didática (Produto Educacional) que expõe os conceitos de ondulatória, 

eletricidade, eletromagnetismo e transformações de energia. Durante as aulas, notou-se um 

pouco de dificuldade em compreender os fenômenos por se tratar de conteúdos abstratos onde 

foi crucial a aplicação do laboratório virtual PhET de Física.  

Por tratar-se de conteúdos de maior complexidade, portanto, a média foi um pouco 

inferior as demais avaliações, no entanto a turma demonstrou um resultado satisfatório. Das 

10 questões contidas na prova, 4 alunos acertaram 6 questões, 5 alunos acertaram 7 questões, 

4 alunos acertaram 8 questões e 3 alunos acertaram 9 questões e 2 alunos acertaram 10 
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questões. No gráfico 4, é apresentado o grau de aproveitamento desses em relação ao número 

de questões na avaliação. 

Gráfico 7- Grau de aproveitamento da turma na segunda avaliação do 2° bimestre 

 

Fonte: Do Autor 
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7. AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

Foi aplicado questionário (Apêndice B) com 09 (nove) questões fechadas, onde as 

mesmas foram elaboradas pelo integrante da pesquisa e baseadas também em questionários e 

pesquisas referentes a outras investigações a respeito das concepções prévias de alunos sobre 

o tema, tais questões buscam verificar a viabilidade da utilização do produto educacional 

envolvido no estudo. 

 

7.1. Resultados e Discussões  

O questionário-diagnóstico foi aplicado a 23 alunos da Escola Estadual Clodoaldo 

Nunes de Almeida. A análise consistiu na tabulação das respostas às questões e levantamento 

estatístico. Os resultados obtidos para cada questão são apresentados nos gráficos abaixo. 

Gráfico 8- Histograma das respostas afirmativas e negativas à questão 1: Você está gostando de ciências no nono 

ano (Física)? 

 

Fonte: Do Autor 

 

Quando os alunos foram questionados se gostam de ciências/física, 91% responderam 

que sim, enquanto somente 9% responderam que não. Vários são os estudos que questionam 

aos alunos o gosto pela física, Campos et all. 2011, citam em seu artigo que dos 201 alunos 

pesquisas de 02 escolas, somente 49,75% gosta de física, algumas respostas complementares 

da questão, explicando o porquê da afirmativa ou negativa, revelaram motivos interessantes: 

“Gosto, porque em minha opinião é a matéria que exercita mais a mente.”; “Gosto, por 

compreender melhor o espaço e suas características.”; “Não, porque é uma matéria complexa 

e necessita de tempo e dedicação.”; “Não porque usa-se muita matemática e é difícil.” . 

 Pelo fato de a apostila não ter como foco aplicações de equações matemáticas e sim 

expor os conteúdos de maneira simplificada, justifica-se os 91% dos alunos afirmarem gostar 

[VALOR] 

[VALOR] 

Total de Resultados 

SIM NÃO 
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de física (ciências do nono ano do fundamental). Visto que vão estar mais focados em 

conceitos físicos em relação a dinâmica do planeta, e não em buscar resoluções de equações. 

Gráfico 9- Histograma das respostas afirmativas e negativas à questão 2: O professor utiliza recursos didáticos 

para expor o conteúdo de ciências (computador, data show celular)? 

 

Fonte: Do Autor 

 

Foi questionado se os professores utilizam recursos didáticos para expor o conteúdo, e 

96% dos alunos disseram que sim. O objetivo dessa questão 2 era verificar se a utilização de 

recursos didáticos como complemento ajuda a tornar a aula mais interessante, onde foi 

questionada na questão 4. 

Gráfico 10- Histograma das respostas afirmativas e negativas à questão 3: Você tem encontrado dificuldade em 

aprender ciências no nono ano? 

 

Fonte: Do Autor 

Foi questionado se eles tinham dificuldade em aprender ciências, e 70% dos alunos 

disseram não. Apesar de 70% dos alunos responderem não sentir dificuldades em ciências 

96% 

4% 

Total de Resultados 

SIM NÃO 

30% 

70% 

Total de Resultados 

SIM NÃO 
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uma parcela significante de 30% afirma sentir dificuldades, mesmo com a ausência das 

equações matemáticas e foco nos conceitos.  

A física é ensinada no ensino médio, e é iniciada, com uma pequena introdução no 

nono ano do ensino fundamental junto com a química, e ainda possui o nome de ciências. A 

falta de conhecimentos básicos em leitura e interpretação de textos, e dificuldades com a 

matemática básica, são fatores que prejudicam a aprendizagem do estudante logo no primeiro 

contato com a física (CAVALCANTE, 2010). 

Gráfico 11- Histograma das respostas afirmativas e negativas à questão 4: Você tem achado as aulas de ciências 

interessantes? 

 

Fonte: Do Autor 

 

A questão 4 indaga os alunos se eles achavam as aulas de física (ciências do nono ano) 

interessantes e 100% disseram que sim.  O produto educacional elaborado e aplicado nessa 

turma busca explicar o que é energia e suas transformações, procurando relações com o 

cotidiano do aluno e enfatizando a importância da física para o avanço das tecnologias ao 

longo do tempo. Com a utilização do laboratório virtual  (Física - Simulações PhET) de 

suporte para realização dos experimentos como geradores elétricos, energia e suas 

transformações, ondas mecânicas e eletromagnéticas.  

Ajudando o aluno a refletir como seria a vida hoje sem esses equipamentos e 

realçando a importância da física para a humanidade e seu avanço. Apesar de 30% dos alunos 

da turma afirmaram ter dificuldades Física (ciências do nono ano) foram unânimes em 

considerar a disciplina interessante, facilitando a aprendizagem significativa por esse fator.  

Quando se apreendem conceitos ou proposições através de novos processos de 

aprendizagem de subsunção, subordinante ou combinatória, podem desenvolver-se 

100% 

0% 

Total de Resultados 

SIM NÃO 
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significados novos e diferenciados e é possível que se possam resolver os significados 

conflituosos através de um processo de reconciliação integradora (AUSUBEL, 2003, p.106). 

Gráfico 12- Histograma das respostas à questão 5: Como você gostaria de estudar física? 

 

Fonte: Do Autor 

 

Quando foi questionado aos alunos como eles gostariam de estudar física, 75% 

responderam em sala de aula com experiências e 17% no laboratório. É evidente o interesse 

dos alunos no estudo de física (ciências do nono ano), porém o mesmo demonstra que deve 

ser um estudo significativo que traga vivência/experiência. Isso demonstrado pelos dados do 

Gráfico 06, onde 100% dos alunos mencionam que a física (ciências do nono ano) estudada 

na escola faz parte do seu cotidiano. 

O produto educacional busca facilitar o professor nas aulas e realizar os experimentos 

em sala por meio do laboratório virtual  (Física - Simulações PhET) colaborando com a 

motivação do aluno a aprender o conteúdo de forma dinâmica com animações interessantes e 

melhorando a relação entre professor e aluno. 

A prática das atividades experimentais no decorrer de aulas expositivas, já provocou 

diversas análises e discussões com o intuito de melhorar significativamente o ensino de 

Física, tornando-o mais atraente e diferenciado. Então a escolha do conteúdo a ser ministrado 

com os experimentos é muito importante, pois não basta ter o interesse de praticar a 

experimentação em sala sem ter um objetivo lógico e uma metodologia significativa (LIMA, 

2012). 

Alves Filho (2000) observou que as atividades experimentais exercem um papel 

fundamental no processo ensino aprendizagem em Física, pois significam atividades 

historicamente construídas. Para ele, se o objetivo da Ciência é tornar possível que os 

estudantes tenham uma melhor compreensão sobe a natureza da mesma, é necessário que as 

8% 

75% 

17% 

Total de Resultados 

SÓ NA SALA DE AULA 

NA SALA COM EXPERIÊNCIA  

NO LABORATÓRIO 
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atividades experimentais estejam presentes no ideário pedagógico do professor, como 

estratégias que proporcionam atividades interativas portadoras de um diálogo didático, 

promovendo a meditação entre o conhecimento espontâneo e o conhecimento científico. 

Gráfico 13- Histograma das respostas afirmativas e negativas à questão 6:  O conteúdo de física (ciências do 

nono ano) estudada na escola tem relação com seu cotidiano? 

 

Fonte: Do Autor 

 

Os alunos afirmaram em sua totalidade que os conteúdos estudados na sala possuem 

relação com o cotidiano, a apostila foi elaborada com esse intuito relaciona os conteúdos uns 

com os outros e com o dia-a-dia do aluno. O objetivo principal da apostila é que o aluno 

aprenda de maneira significativa, o que seja energia e suas aplicações para isso os conteúdos 

foram organizados em uma sequência que facilite e reforça o subsunçores para o novo 

conhecimento ancorar-se. 

Gráfico 14- Histograma das respostas afirmativas e negativas à questão 7: Quando professor utiliza o 

laboratório virtual em sala de aula, torna aula mais interessante? 

 

Fonte: Do Autor 

100% 

0% 

Total de Resultados 

SIM NÃO 

100% 

0% 

Total de Resultados 

SIM NÃO 
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A tecnologia está presente na vida dos alunos, entretanto nem sempre é utilizada em 

sala de aula. Com o auxílio do professor mediano, realizando os experimentos do laboratório 

virtual  (Física - Simulações PhET) provocou-se na turma um alto grau de satisfação. 

Lembrando que o professor tem um papel crucial, devendo procurar estratégias para inserir a 

turma nos dados dos experimentos no valor das unidades no analise dos resultados para que o 

aluno não diminua a motivação em aprender. Assim como diz o PCN a respeito da tecnologia. 

 
A tecnologia e um instrumento capaz de aumentar a motivação dos alunos, se a sua 

utilização estiver inserida num ambiente de aprendizagem desafiador. Não e por si 

só um elemento motivador. Se a resposta de trabalho não for interessante, os alunos 

rapidamente perdem a motivação (BRASIL,2001, p, 157).  

 
Gráfico 15- Histograma das respostas afirmativas e negativas à questão 8: Quando você utilizou laboratório 

virtual realizando os experimentos de física, achou interessante para o aprendizado? 

 

Fonte: Do Autor 

 As questões oito e nove apresentadas nos gráficos 8 e 9, estão relacionadas quanto a 

utilização do laboratório virtual, considerando sua relevância para a aprendizagem. O 

resultado foi unânime em dizer que isso torna o aprendizado mais interessante. 

Santos (2009, p.14) cita que:  

 

Segundo Hodson (1994), as atividades práticas têm seu conceito ampliado: 

“Correspondem a qualquer trabalho em que os alunos estejam ativos e não passivos. 

Atividades interativas baseadas no uso do computador, análise e interpretação de 

dados apresentados, resolução de problema, elaboração de modelos, interpretação de 

gráficos, pesquisas bibliográficas e entrevistas, são alguns exemplos nos quais os 

alunos se envolvem ativamente".  

 

100% 

0% 

Total de Resultados 

SIM NÃO 
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Prigol e Giannotti (2008), as aulas práticas são uma forma de se verificar e auxiliar no 

processo de ensino-aprendizagem, uma vez que acompanhar o processo de aprendizagem dos 

alunos passa pela observação dos progressos e das dificuldades da sala de aula. 

Krasilchik (2008) afirma que dentre as modalidades didáticas existentes, tais como 

aulas expositivas, demonstrações, excursões, discussões, aulas práticas e projetos, como 

forma de vivenciar o método científico, projetos são mais adequados e as aulas práticas. Entre 

as principais funções das aulas práticas: despertar e manter o interesse dos alunos, envolver os 

estudantes em investigações científicas, desenvolver a capacidade de resolver problemas, 

compreender conceitos básicos e desenvolver habilidades. 

Gráfico 16- Histograma das respostas afirmativas e negativas à questão 9: Devido aos experimentos virtuais os 

conteúdos que foi passado em sala você acredita lembrar deles por maior tempo? 

 

Fonte: Do Autor 

 

Quando questionados se os experimentos virtuais dos conteúdos que foram passados 

em sala, você acredita lembrar deles por maior tempo, os alunos responderam que sim 83% e 

não 17%. Claro que essa resposta dada pelos alunos não pode ser tida com uma certeza, pois 

trata de uma resposta que só será verificada no futuro. Portanto o principal objetivo que 

almeja- se alcançar com a confecção da apostila, é que o aluno se lembre dos conteúdos 

apresentados para que assim possa facilitar a aprendizagem significativa no segmento e 

aprofundamento do conteúdo no ensino médio.  

É evidente que as ferramentas voltadas para uma melhor compreensão do estudo de 

física, proporcionam um significado relevante para o estudo, onde são desenvolvidos e 

compartilhados por meio do uso da linguagem e outros modos de comunicação, no contexto 

social de sala de aula de Ciências, são embasados na aprendizagem significativa. 

83% 

17% 

Total de Resultados 

SIM NÃO 
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As aulas utilizando laboratório virtual, representam um recurso que torna concreto o 

tratamento dos conteúdos, onde demonstra de forma virtual os resultados e interpretação de 

fatos, fenômenos e conceitos. A experiência é, sem dúvida, o melhor teste de verificação da 

ocorrência de um determinado fenômeno.   
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência que se teve com a aplicação do produto educacional apresentado nessa 

dissertação mostrou que ferramentas voltadas para uma melhor compreensão do estudo de 

física, onde proporciona um significado para o estudo, pelo desenvolvimento e 

compartilhamento por meio do uso da linguagem e outros modos de comunicação, no 

contexto social de sala de aula de Ciências, são embasados na aprendizagem significativa. 

Com a utilização do produto educacional, está se sugerindo uma forma diferente e 

motivadora na abordagem dos conceitos de física, fazendo com que o aluno se lembre dos 

conteúdos apresentados para que assim possa facilitar a aprendizagem significativa no 

segmento e seja participante ativo de sua aprendizagem, tendo o professor como mediador.  

Na utilização da apostila, foi observado que o uso da simulação os alunos tiveram um 

maior engajamento/envolvimento durante as aulas. Observou-se que, nas atividades 

desenvolvidas pelos alunos durante a aula, utilizando o produto educacional, levou eles a 

compreensão dos conceitos, e vivenciar o que a teoria conceituava, resultando-o a 

organização das ideias/conceitos sobre o tema em questão.  

Porém, vale ressaltar que, o produto educacional é mais uma ferramenta complementar 

para a compreensão de conceito e fenômenos, conforme a metodologia escolhida por cada 

professor, isto significa que, é de suma importância outras metodologias para ensino de 

Física, visto que as simulações não substituem as experiências em um laboratório 

convencional de física. 

Posto isso, acredita-se que o material é potencialmente significativo. Conclui-se então, 

que o produto educacional é uma ferramenta de grande valia na busca do conhecimento em 

conceitos referentes a física para alunos do nono ano do ensino fundamental, onde o mesmo 

auxiliando o professor nas abordagens, tornam as aulas de física mais agradáveis, motivadoras 

e interessantes.  

A utilização das práticas pedagógicas inovadoras no ensino, resulta em uma melhor 

relação entre professor e aluno. Apresentando um melhor processo de ensino-aprendizagem, 

pois as vantagens na inserção de tecnologia na educação são notórias, pois a educação é o 

alicerce para a desenvolvimento dos cidadãos, dispondo-os para a vida, para a sociedade nos 

dias de hoje que está sujeita a transformações.  
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APÊNDICE A- CAPA E SUMÁRIO DO LIVRO UTILIZADO PELO NONO ANO 
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APÊNDICE B- QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE 

FÍSICA 

POLO DE JI-PARANÁ/UNIR – PJIPAMNPEF 

 

 

Nome:________________________________________________________________________ 

 

Escola:_______________________________________________________________________ 

 

Formação:____________________________________________________________________ 

 

1.Você acredita que o uso de tecnologia pode ser de grande valia para a compreensão dos 

fenômenos físicos? 

Sim (    )                                   não (    ) 

 

2. Você utiliza algum tipo de software como auxilio pedagógico em suas aulas de ciências? 

 

Sim (    )                                   não (    ) 

  

3.Você conhece o software de animação virtual (PhET simulações Interativas da Universidade 

de Colorado) ou utilizou em suas aulas de física? 

                                      

Sim (    )                                  não (    ) 

  



   

  

 

110  

APÊNDICE C- QUESTIONÁRIO PÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO 

EDUCACIONAL 

 

Nome:______________________________________________________________________

__ 

 

Escola:_____________________________________________________________________

__ 

 

Serie:______________________________________________________________________

__ 

 

 

1. Você está gostando de ciências no nono (física)? 

 

Sim (    )                               não (    ) 

 

 

2.O professor utiliza recursos didáticos para expor o conteúdo? 

Sim (    )                               não (    ) 

 

 

 

3.Você tem encontrado dificuldade em aprender ciências no nono ano (física)? 

 

Sim (    )                               não (    ) 

 

 

 

4. Você tem achado as aulas de ciências (física) interessantes? 

Sim (    )                                   não (    ) 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE 

FÍSICA 

POLO DE JI-PARANÁ/UNIR – PJIPAMNPEF 
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5. Como você gostaria de estudar física (ciências do nono ano)? 

(    ) Só na sala de aula 

(    ) Na sala com experiências 

(    ) no laboratório 

 6. A física estudada na escola tem relação com seu cotidiano? 

(    )Sim  (    ) pouca  (    )Não 

 

7. Quando professor utiliza o laboratório virtual em sala de aula, torna aula mais interessante? 

Sim (    )                                   não (    ) 

 

 

8.Quando você utilizou laboratório virtual realizando os experimentos de física, achou 

interessante para o aprendizado? 

                   Sim (    )                                  não (    ) 

 

 

 

 

9. Devido aos experimentos virtuais os conteúdos que foi passado em sala você acredita 

lembrar deles por maior tempo.  

                                                           Sim (    )                                  não (    ) 
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APÊNDICE D- PRIMEIRA AVALIAÇÃO DO 1° BIMESTRE 
 

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDEMENTAL E MÉDIO CLODOALDO NUNES DE 

ALMEIDA 

 

PROFESSOR: 

 

DATA 

 

DISCIPLINA: 

 

ANO 

9° 

TURMA 

A 

Nº 

 

BIMESTRE 

1° 

ALUNO (A): 

 

VALOR: 10  

 

NOTA 

 

AVALIAÇÃO BIMESTRALDE FÍSICA  

INSTRUÇÕES DA AVALIAÇÃO: 

 

1. Um carro segue por uma estrada com várias malas 

sobre o seu teto. Numa curva fechada para a 

esquerda, uma das malas que não estava bem presa é 

atirada para a direita do motorista. Tal fato é 

explicado: 

a) Pela segunda lei de Newton.                             

 b) Pela conservação da energia.                

c) Pela terceira lei de Newton.                             

d) Pelo princípio da inércia.                       

e) Pelo princípio da ação e reação. 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-

resolvidos-em-pdf_16.html 

 

2.  Um caminhão, que tem sobre sua carroceria um 

caixote, "arranca" com uma determinada aceleração 

constante. O atrito entre o caixote e o caminhão é 

desprezível. Nessas condições, podemos afirmar 

que durante a partida:  

 
a)  em relação ao motorista, o caixote fica parado. 

b)  em relação à estrada, o caixote fica parado 

c)  em relação ao motorista, o caixote escorrega para a 

frente 

d)  em relação à estrada, o caixote movimenta-se para 

trás 

e)  nenhuma das respostas anteriores 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-

resolvidos-em-pdf_16.html 

 

3. De acordo com a Terceira Lei de Newton, duas 

forças que formam um par ação-reação apresentam 

estas características, exceto: 

a) mesmo módulo. 

b) mesma direção. 

c) sentidos opostos. 

d) atuam em corpos diferentes. 

e) anulam-se uma à outra. 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-

resolvidos-em-pdf_16.html 

 

4.Um casal de patinadores está parado sobre patins, 

numa pista plana onde o atrito é considerado nulo. Se o 

homem empurrar a mulher: 

a) os dois se movem no mesmo sentido. 

b) apenas a mulher se move. 

c) os dois se movem em sentidos opostos.  

d) os dois não se movem. 

e) é necessário conhecer o peso de cada um para 

definir seus movimentos. 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-

resolvidos-em-pdf_16.html 

 

5.Um corpo sob a ação de uma força constante 

desenvolve uma trajetória retilínea sobre um plano 

horizontal sem atrito; cessando de atuar a força:     

a) o corpo cessa seu movimento. 

b) o corpo movimenta-se com aceleração constante.  

c)o corpo movimenta-se com aceleração decrescente. 

d) nenhuma das afirmações acima é correta. 

e) o corpo movimenta-se com velocidade constante. 

Desligue o celular A Prova é INDIVIDUAL, sendo vedadas consultas de 

qualquer natureza.  

Leia atentamente todas as questões.  

 

Utilize caneta esferográfica azul ou preta para preenchimento 

das respostas. 

Questões em branco ou com mais de uma alternativa 

assinaladas serão anuladas. 

 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
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http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-

resolvidos-em-pdf_16.html 

 

6.Não é necessário a existência de uma força resultante 

atuando: 

a) quando se passa do estado de repouso ao de 

movimento uniforme. 

b) para manter um objeto em movimento retilíneo e 

uniforme. 

c) para manter um corpo em movimento circular e 

uniforme. 

d) para mudar a direção do movimento de um objeto, 

sem alterar o módulo da sua velocidade. 

e) em nenhum dos casos anteriores. 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-

resolvidos-em-pdf_16.html 

 

7.Um corpo é impulsionado, no vácuo, sobre um plano 

horizontal, sem atrito, por uma força paralela ao plano, 

que atua instantaneamente sobre ele. Neste caso, pode-

se concluir que: 

a) o corpo adquire movimento uniformemente 

acelerado, no qual permanece indefinidamente. 

b) o corpo segue em equilíbrio. 

c) durante o movimento, não atua força sobre o corpo. 

d) o corpo possui movimento retardado. 

e) o corpo adquire movimento retilíneo uniforme a 

partir do repouso. 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-

resolvidos-em-pdf_16.html 

 

8. Ronaldo chuta, em sequência, três bolas P, Q e R, 

cujas trajetórias estão representadas nesta figura: 

 

 
 

Sejam t(P), t(Q) e t(R) os tempos gastos, 

respectivamente, pelas bolas P, Q e R, desde o 

momento do chute até o instante em que atingem o 

solo. Considerando-se essas informações, é 

CORRETO afirmar que: 

a) t(R) > t(Q) = t(P)                                                                               

b) t(Q) > t(R) > t(P)                     

c) t(R) > t(Q) > t(P)                                                                 

d)  t(R) = t(Q) = t(P)                                                                           

e) t(Q) > t(P) = t(R 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-

resolvidos-em-pdf_16.html 

 

9.Um paraquedista está caindo com velocidade 

constante. Durante essa queda, considerando-se o        

paraquedista em relação ao nível do solo, é correto 

afirmar que: 

a) sua energia potencial gravitacional se mantém 

constante.  

b) sua energia potencial gravitacional está 

aumentando.  

c)  sua energia cinética se mantém constante.  

d) sua energia cinética está diminuindo.  

e) a soma da energia cinética e da energia potencial 

gravitacional é constante.  

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-

resolvidos-em-pdf_16.html 

 

10. Uma pessoa pode subir do nível A para o nível B 

por três caminhos: uma rampa, uma corda e uma 

escada. 

 

 
A o mudar de nível, a variação da energia potencial da 

pessoa: 

a) a mesma, pelos três caminhos.  

b) menor, pela rampa.  

c) maior, pela escada.  

d) maior pela corda.  

e) maior pela rampa.  

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-

resolvidos-em-pdf_16.html 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
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APÊNDICE E- SEGUNDA AVALIAÇÃO DO 1° BIMESTRE 
 

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDEMENTAL E MÉDIO CLODOALDO NUNES DE ALMEIDA 
 

PROFESSOR: JOSE MAURICIO NERIS DOS SANTOS  

 

DATA 

 

DISCIPLINA: 

 

ANO 

9° 

TURMA 

A 

Nº 

 

BIMESTRE 

1° 

ALUNO (A): 

 

VALOR: 5,0 

 

NOTA 

 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE FÍSICA  

INSTRUÇÕES DA AVALIAÇÃO: 

 
1. Eva possui duas bolsas A e B, idênticas, nas quais 

coloca sempre os mesmos objetos. Com o uso das bolsas, ela 

percebeu que a bolsa A marcava seu ombro. Curiosa, 

verificou que a largura da alça da bolsa A era maior do que a 

da B. Então Eva concluiu que: 

a) o peso da bolsa B era maior. 

b) a pressão exercida pela bolsa B, no seu ombro, era maior. 

c) o peso da bolsa A era maior. 

d) as pressões exercidas pelas bolsas são iguais, mas os pesos 

são diferentes. 

e) a pressão exercida pela bolsa B, no seu ombro, era menor. 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html 

 

2. Três corpos de mesmo volume e aparência idêntica se 

encontram sobre uma mesa como ilustrado na figura deste 

problema. Sendo d a densidade desses corpos, sabe-se que   

d1 < d2 < d3. Sobre a pressão p que cada um destes corpos 

exerce sobre a mesa é correto afirmar que:  

 
a) p1 = p2= p3;  

b) p1 < p2 = p3; 

c) p1 < p2 < p3;  

d) p1 > p2 > p3;  

e) p1 > p2 = p3 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html\ 

3.José aperta uma tachinha entre os dedos, como mostrado 

nesta figura: A cabeça da tachinha está apoiada no polegar e 

a ponta, no indicador. Sejam Fi o  

módulo da força e pi a pressão que a tachinha faz sobre o 

dedo indicador de José. Sobre o polegar, essas  

grandezas são, respectivamente, Fp e pp. Considerando-se 

essas informações, é CORRETO afirmar que:  

 

a) Fi > Fp e pi = pp; 

 b) Fi = Fp e pi = pp;  

c) Fi > Fp e pi > pp;  

d) Fi = Fp e pi > pp;  

e) Fi = Fp e pi < pp; 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html 

4. Do trapiche da vila do Mosqueiro, Maria observou um 

caboclo pescando em uma canoa. A explicação para o fato de 

a canoa flutuar é que o empuxo recebido pela canoa é: 

a) igual ao volume deslocado 

b) igual ao peso da canoa 

c) maior que o peso da canoa 

d) menor que o peso da canoa 

e) igual ao dobro do peso da canoa 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html 

 

5.Um jardineiro dispõe de mangueiras de dois tipos, porém 

com a mesma vazão. Na primeira, a água sai com velocidade 

de módulo V e, na segunda, sai com velocidade de módulo 

2V. A primeira mangueira apresenta: 

 

a) a metade da área transversal da segunda.            

b) um quarto da área transversal da segunda. 

c) o dobro da área transversal da segunda.   

Desligue o celular A Prova é INDIVIDUAL, sendo vedadas consultas de 

qualquer natureza.  

Leia atentamente todas as questões.  

 

Utilize caneta esferográfica azul ou preta para preenchimento 

das respostas. 

Questões em branco ou com mais de uma alternativa 

assinaladas serão anuladas. 

 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
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d) o quádruplo da área transversal da segunda. 

e) dois quintos da área transversal da segunda. 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-

resolvidos-em-pdf_16.html 

6.Um balão de volume constante e massa "m" eleva-se na 

atmosfera. Sabendo-se que a densidade do ar atmosférico 

diminui com o aumento da altura e desconsiderando os 

efeitos da variação da temperatura e movimento do ar 

atmosférico, pode-se afirmar que: 

a) o balão subirá indefinidamente até escapar da atmosfera 

terrestre, em razão do aumento do empuxo sobre ele à 

medida que sobe. 

b) o balão subirá até uma determinada altura e voltará a 

descer até a posição inicial, devido à ação da gravidade. 

c) o balão subirá até uma determinada altura e voltará a 

descer até a posição inicial, em razão da variação do 

empuxo à medida que se move no ar. 

d) o balão subirá, mantendo-se em torno de uma altura onde 

o empuxo sobre ele é igual ao seu peso. 

e) o balão subirá indefinidamente até escapar da atmosfera 

terrestre, em razão da não variação do empuxo sobre ele à 

medida que sobe. 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-

resolvidos-em-pdf_16.html 

7.Observe a figura que representa um vaporizador simples. 

 
Sabendo que, normalmente, o herbicida líquido é vaporizado 

sobre a plantação, um jato de ar, passando por A, ocasiona, 

nesse ponto, um __________ na pressão quando comparado 

com B, onde o ar está __________. Então, o líquido sobe 

pelo conduto porque sempre se desloca da __________ 

pressão. 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. 

a) acréscimo – em movimento – menor para a maior          

b) abaixamento – em movimento – maior para a menor 

c) acréscimo – praticamente parado – menor para a maior  

d) abaixamento – praticamente parado – maior para a menor 

e) acréscimo – em movimento – maior para a menor 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-

resolvidos-em-pdf_16.html 

8. Água escoa em uma tubulação, onde a região 2 situa-se a 

uma altura h acima da região 1, conforme figura a seguir. É 

correto afirmar que: 

 

a) a pressão  é a mesma  nas duas  regiões .      

b) a pressão estática é maior na região 2.          

c)a velocidade de escoamento é maior na região1. 

d) a vazão é a mesma nas duas regiões        

e) a pressão em 1 é menor do que a pressão em 2. 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-

resolvidos-em-pdf_16.html 

9.Um garoto toma refrigerante utilizando um canudinho 

podemos afirmar que corretamente que ao puxar o ar o 

menino: 

 
 a) reduz a pressão dentro do canudinho  

b) aumenta a pressão dentro do canudinho  

c) reduz a pressão fora do canudinho  

d) aumenta a pressão fora do canudinho 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-

resolvidos-em-pdf_16.html 

10. Na superfície da Terra, um certo corpo flutua dentro de 

um recipiente com um líquido incompressível. Se esse 

sistema for levado à Lua, onde a aceleração gravitacional é 

menor, o corpo: 

a) submerge, atingindo o fundo do recipiente.   

b) flutua, porém com uma porção maior submersa.  

c) flutua com a mesma porção submersa.  

d) flutua, porém com uma porção menor submersa.  

e) submerge completamente, mas sem atingir o fundo do 

recipiente.  

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-

resolvidos-em-pdf_16.html
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APÊNDICE F- PRIMEIRA AVALIAÇÃO DO 2° BIMESTRE 
 

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDEMENTAL E MÉDIO CLODOALDO NUNES DE ALMEIDA 
 

PROFESSOR: JOSE MAURICIO NERIS DOS SANTOS  

 

DATA 

 

DISCIPLINA: 

 

ANO 

9° 

TURMA 

 

Nº 

 

BIMESTRE 

 

ALUNO (A): 

 

VALOR: 

 

NOTA 

 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE FÍSICA  

INSTRUÇÕES DA AVALIAÇÃO: 

 
1.A matéria pode se apresentar, basicamente, em três estados 

físicos: sólido, líquido e gasoso. Sabemos que a matéria pode 

mudar de estado, dependendo do fornecimento ou retirada de 

energia. Assinale a alternativa CORRETA. Quando uma 

substância está no estado líquido e muda para o gasoso, 

dizemos que ela sofreu:  

 

a) sublimação.  

 

b) liquefação.  

 

c) fusão.  

 

d) vaporização.  

 

e) condensação. 

 

 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html 

 

2.A água pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, 

líquido ou gasoso. Conforme as condições, a água pode 

passar de um estado para outro através de processos que 

recebem nomes específicos. Um desses casos é quando ela 

muda do estado gasoso para o líquido. Assinale a alternativa 

que apresenta o nome correto dessa transformação. 

 

a) Sublimação. 

 

b) Vaporização. 

 

c) Solidificação. 

 

d) Condensação. 

 

e) Fusão. 

 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html 

 

3.Entre dois corpos em contato e não há troca de energia na 

forma de calor. Então, os dois corpos têm iguais: 

 

a) quantidades de calor             

  

b) temperaturas 

 

c) capacidades térmicas             

 

d) calores específicos 

 

e) energias cinéticas 

 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html 

 

4. No começo do inverno uma pessoa escolhe um agasalho 

em uma loja. De acordo com o vendedor, o agasalho 

escolhido pela pessoa, “esquenta mais “do que os outros. 

Fisicamente falando podemos dizer que:  

 

a) o agasalho retém o calor do tecido.  

 

b) o tecido do agasalho a tem mais calor.  

 

c) o tecido impede a troca de calor.  

 

d) o agasalho impede o frio de entrar.  

 

e) o agasalho transfere calor para a pessoa.  

 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html 

 

Desligue o celular A Prova é INDIVIDUAL, sendo vedadas consultas de 

qualquer natureza.  

Leia atentamente todas as questões.  

 

Utilize caneta esferográfica azul ou preta para preenchimento 

das respostas. 

Questões em branco ou com mais de uma alternativa 

assinaladas serão anuladas. 

 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
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5. Quando dois corpos de tamanhos diferentes estão em 

contato e em equilíbrio térmico, e ambos isolados do meio 

ambiente, pode-se dizer que: 

 

a) o corpo maior é o mais quente. 

 

b) o corpo menor é o mais quente. 

c) não há troca de calor entre os corpos. 

 

d) o corpo maior cede calor para o corpo menor. 

 

e) o corpo menor cede calor para o corpo maior.  

 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html 

 

6.A temperatura é uma grandeza física que mede: 

 

a) grau de agitação das moléculas 

 

b) calor 

 

c) pressão 

 

d) volume 

 

e) densidade 

 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html 

 

7. Suponha que três corpos A, B e C sejam colocados num 

calorímetro ideal. Depois de certo tempo, os três corpos 

atingem o equilíbrio térmico. Foi verificado que a 

temperatura de A e B aumentaram. PODEMOS dizer que: 

 

a) o corpo C permaneceu com a mesma temperatura inicial.  

 

b) o corpo C cedeu calor para o corpo A e recebeu calor do 

corpo B 

 

c) a temperatura do corpo C também aumentou.  

 

d) a temperatura do corpo C permaneceu constante. 

 

e) a temperatura do corpo C diminuiu. 

 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html 

 

8 Perguntando sobre o conceito de calor a alguns alunos de 

um curso de Física, estes responderam:  

 

a) É uma forma de medir a temperatura dos corpos. 

 

b) É a energia que os corpos liberam quando atritados. 

 

c) É a energia transferida entre corpos, quando estes 

apresentam temperaturas diferentes. 

 

d) É a temperatura transferida entre dois corpos. 

 

e) É a energia cinética das moléculas de um corpo. 

 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html 

 

9. Os mesmos alunos, ao serem interrogados sobre o conceito 

de temperatura, responderam:  

 

a) É a quantidade de calor armazenada por um corpo. 

 

b) Se a temperatura de um corpo aumenta é por que ele cedeu 

calor para o meio externo. 

 

c) Ao perder o calor armazenado em seu interior, a 

temperatura do corpo diminui. 

 

d) Quando um corpo cede calor para o meio externo, sua 

temperatura diminui. 

 

e) Nenhuma das respostas anteriores é verdadeira.  

 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html 
 

10. Observe os seguintes fatos: 

 

I - Uma pedra de naftalina deixada no armário. 

II - Uma vasilha com água deixada no freezer. 

III - Uma vasilha com água deixada no fogo. 

IV - O derretimento de um pedaço de chumbo quando 

aquecido. 

 

Nesses fatos, estão relacionados corretamente os seguintes 

fenômenos: 

 

a) I. sublimação, II. solidificação, III. evaporação, IV. fusão; 

 

b) I. sublimação, II. solidificação, III. fusão, IV. evaporação; 

 

c) I. fusão, II. sublimação, III. evaporação, IV. solidificação; 

 

d) I. evaporação, II. solidificação, III. fusão, IV. sublimação; 

 

e) I. evaporação, II. sublimação, III. fusão, IV. solidificação.   

 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html 
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APÊNDICE G- SEGUNDA AVALIAÇÃO DO 2° BIMESTRE 
 

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDEMENTAL E MÉDIO CLODOALDO NUNES DE ALMEIDA 
 

PROFESSOR: 

 

DATA 

 

DISCIPLINA: 

 

ANO 

9° 

TURMA 

A 

Nº 

 

BIMESTRE 

1° 

ALUNO (A): 

 

VALOR: 5,0 

 

NOTA 

 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE FÍSICA  

INSTRUÇÕES DA AVALIAÇÃO: 

1.A compreensão de fenômenos ondulatórios foi crucial para 

o desenvolvimento da Física Moderna e de toda tecnologia 

decorrente de suas aplicações. Na propagação de uma onda 

de um ponto a outro, ocorre necessariamente: 

a) transporte de matéria e energia  

b) transporte de energia  

c) transformação de energia em matéria  

d) produção de energia  

e) transformação de matéria em energia  

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html 

 

2.Com relação ao movimento ondulatório, podemos afirmar 

que: 

a) a velocidade de propagação da onda não depende do meio 

de propagação. 

b) a onda mecânica, ao se propagar, carrega consigo as 

partículas do meio. 

c) o comprimento de onda não se altera quando a onda muda 

de meio. 

d) as ondas eletromagnéticas somente se propagam no vácuo. 

e) a frequência da onda não se altera quando a onda muda de 

meio. http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-

resolvidos-em-pdf_16.html 

 

3. Em uma propagação ondulatória, o número de frentes de 

onda que passam por um mesmo ponto, em um segundo, é 

denominado:  

a) amplitude  

b) período  

c) comprimento de onda  

d) frequência 

e) densidade do meio 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html 

 

4.Para ondas que têm a mesma velocidade de propagação em 

um dado meio, são inversamente proporcionais 

a) sua intensidade e sua amplitude. 

b) seu período e seu comprimento de onda. 

c) sua frequência e seu comprimento de onda. 

d) seu período e sua amplitude. 

e) sua frequência e sua amplitude 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html 

 

5. O funcionamento de televisores, rádios e celulares se dá 

por meio da transmissão da informação a partir da antena do 

emissor até o aparelho do usuário. A propagação dessa 

informação ocorre sob a forma de ondas: 

a) eletromagnéticas, que são formadas pela oscilação de um 

campo elétrico e um magnético perpendiculares entre si. 

b) sonoras, que transportam energia e entram em ressonância 

com os elétrons das antenas desses equipamentos. 

c) de pressão, que oscilam em movimento harmônico simples 

(MHS) com amplitude proporcional à frequência do sinal. 

d) gravitacionais, que são ondulações na curvatura espaço-

tempo, previstas pela teoria da relatividade geral. 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html 

 

6.Um pequeno corpo imantado está preso à extremidade de 

uma mola e oscila verticalmente na região central de uma 

bobina cujos terminais A e B estão abertos, conforme indica a 

figura. Devido à oscilação do ímã, aparece entre os terminais 

A e B da bobina:  

 

 

 

 

 

a) uma corrente elétrica 

constante 

b) uma corrente elétrica variável  

c) uma tensão elétrica constante  

d) uma tensão elétrica variável  

e) uma tensão e uma corrente elétrica, ambas constantes 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html 

 

Desligue o celular A Prova é INDIVIDUAL, sendo vedadas consultas de 

qualquer natureza.  

Leia atentamente todas as questões.  

 

Utilize caneta esferográfica azul ou preta para preenchimento 

das respostas. 

Questões em branco ou com mais de uma alternativa 

assinaladas serão anuladas. 
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7. Uma das mais importantes descobertas foi a relação entre 

os fenômenos elétricos e magnéticos. Com base numa dessas 

relações complete a sentença a seguir. 

Sempre que houver ______________ de fluxo de indução 

através de uma espira, surgirá nela uma 

___________________. A esse fenômeno damos o nome de 

______________________.  

A sentença é completada pela sequência: 

a) aumento, indução eletromagnética, corrente induzida 

b) aumento, corrente induzida, força induzida 

c) diminuição, força induzida, indução elétrica 

d) variação, corrente induzida, força induzida 

e)variação, corrente induzida, indução eletromagnética 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html 

  

8.Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em 

bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso, é 

necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu 

da bicicleta e, quando ela entra em movimento, é gerada 

energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse 

gerador, encontram-se um imã e uma bobina. 

O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado 

pelo fato de que a 

a) corrente elétrica no circuito fechado gera um campo 

magnético nessa região.  

b) bobina imersa no campo magnético em circuito fechado 

gera uma corrente elétrica.  

c) bobina em atrito com o campo magnético no circuito 

fechado gera uma corrente elétrica.  

d) corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da 

presença do campo magnético.  

e) corrente elétrica é gerada em circuito fechado quando há 

variação do campo magnético. 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html 

 

 9. Na figura a seguir está esquematizado um tipo de usina 

utilizada na geração de eletricidade.  

 
Analisando o esquema, é possível identificar que se trata de 

uma usina: 

a) hidrelétrica, porque a água corrente baixa a temperatura da 

turbina. 

b) hidrelétrica, porque a usina faz uso da energia cinética da 

água. 

c) termoelétrica, porque no movimento das turbinas ocorre 

aquecimento. 

d) eólica, porque a turbina é movida pelo movimento da 

água. 

e) nuclear, porque a energia é obtida do núcleo das moléculas 

de água. 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.html 

 

 

10.O Brasil utiliza o represamento das águas dos rios para a 

construção de usinas hidroelétricas na geração de energia 

elétrica. Porém, isso causa danos ao meio ambiente, como 

por exemplo: 

- Imensa quantidade de madeira nobre submersa nas águas; 

- Alteração do habitat da vida animal; 

- Assoreamento dos leitos dos rios afluentes. 

 

Numa usina hidroelétrica existe uma transformação 

sequencial de energia. 

 

Esta sequência está indicada na alternativa 

 

a) cinética - potencial - elétrica; 

b) química - cinética - elétrica; 

c) cinética - elástica - elétrica; 

d) potencial - cinética - elétrica; 

e) potencial - química - elétrica. 

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-

em-pdf_16.ht

http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
http://asfacetasdafisica.blogspot.com/p/exercicios-resolvidos-em-pdf_16.html
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É muito corriqueiro aluno no primeiro ano do ensino médio questionarem os professores qual a 

razão de estarem estudando Física, e nem sempre as respostas são satisfatórias ou convincentes, 

uma vez que o primeiro contato com a disciplina dita, física, é no ano anterior, na nona série do 

ensino fundamental. Como a disciplina de Ciências do nono ano é dividida em duas áreas de 

conhecimento (Química e Física), sendo dividido em dois bimestres para cada disciplina. No 

que se refere à física uma grande parcela do alunato veem apenas alguns conceitos de mecânica, 

com a aplicação das equações matemáticas, e por tal motivo, não compreendem a importância 

de estarem estudando Física, uma vez que se inicia o primeiro ano do médio também com as leis 

da mecânica clássica onde o aluno não consegue fazer relação com o dia-a-dia. 

 

Objetivo principal da apostila é facilitar a aprendizagem significativa contribuindo para: (i) 

realçar subsunçores ou (ii) gerar subsunçores, para que quando o aluno tiver contato com os 

conteúdos ministrados do ensino médio de maneira mais aprofundada, ele já possua 

conhecimentos prévios. 

 

A apostila foi elaborada com a proposta de lecionar Física no nono ano do ensino fundamental 

de uma forma simplificada e com menor número de atividade para que o aluno possa ver os 

principais conteúdos que serão ensinados no ensino médio, facilitando assim a aprendizagem 

significativa uma vez que o aluno já tenha assistido a explicação do conteúdo mesmo que seja 

de maneira menos aprofundada. 

 

Os conteúdos da apostila, são ilustrados com imagens das animações do laboratório virtual 

(Física - Simulações PhET), e com um clique no Link das animações virtuais que estará sob as 

figuras que poderão ser utilizadas online ou baixadas, com o objetivo de que sejam realizados 

experimentos virtuais de cada conteúdo apresentado podendo facilitar a aprendizagem. 

 

 

 

  

OBJETIVOS DA APOSTILA 
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Desde muito cedo, associamos a palavra força, a um esforço; tal relação é devido, ouvirmos 

pessoas falarem em força de vontade, força de espírito ou ainda que um sujeito tem mais força 

que outro. 

A Física define força como uma interação entre dois corpos, exemplo: força de contato quando 

você levanta sua mochila para colocar na cadeira, há um contato entre você e a bolsa, assim 

também ocorre quando se puxa uma cadeira, empurra uma mesa ou chuta uma bola, surge então 

força de contato. 

Os corpos podem também interagir a distância, como o ímã interage com uma barra de ferro, 

mesmo havendo certa distância entre eles, a essa força, a Física define como força de campo. 

E a interação da força em um objeto pode provocar nele, alguns efeitos, por exemplo, colocá-lo 

em movimento ou ainda deformá-lo, ao chutar uma bola ela vai entrar em movimento e em 

contato com o pé e ela é deformada, o mesmo acontece quando alguém amassa uma lata vazia 

de refrigerante com a mão. A bola após ser afastada do pé volta ao seu formato original, que na 

Física define como resiliência, materiais que voltam ao seu estado original após cessar a força. 

 

FORÇA É UMA GRANDEZA VETORIAL 

 Grandeza escalar  - Suponha que alguém peça para uma pessoa trazer 2 kg de arroz, não importa 

em que vasilhame a pessoa traga o arroz, pode ser em um pacote ou em uma vasilha qualquer, 

desde que sejam dois quilos, o valor é o mesmo, a essa grandeza a Física define como grandeza 

escalar o que importa é apenas a quantidade, ou seja, o módulo e a unidade de medida. 

Grandeza vetorial - Imagine que alguém lhe peça para você mover uma cadeira a um metro de 

onde ela está, esse pedido não ficou claro, pela falta informação, pois, mover para onde? Seria 

para cima, para baixo, direita, esquerda? Grandezas que precisam de mais que uma informação, 

a Física define como grandeza vetorial.  

Veja o exemplo na figura a seguir:  

 

UNIDADE 1 

FORÇA E MOVIMENTO 

 

O que é força? 
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 https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/forces-and-motion-basics 

 Módulo: é a intensidade da força aplicada; 

 Direção: é a reta ao longo da qual a força atua indicada pela seta; 

 Sentido: é para onde a seta aponta, ou seja, para o qual o esforço foi feito: esquerda, direita, norte, 

sul, leste, oeste. 

 

 Força medida em Newton, é representada pela letra N, uma homenagem feita a Isaac Newton por seus 

estudos sobre o tema. 

 
 

 

Na imagem a seguir, podemos observar a situação, nela temos dois vetores com seus respectivos módulos. O 

indivíduo de vermelho faz uma força superior e com sentido contrário ao do jovem de azul, certamente ele 

irá ganhar. Poderíamos então ter descrito o esquema com apenas uma força, de módulo igual à diferença das 

duas, e sentido para a direita, o que seria a força resultante do sistema. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/forces-and-motion-basics 

FORÇA RESULTANTE 
 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/forces-and-motion-basics
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/forces-and-motion-basics
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1ª LEI DE NEWTON: PRINCÍPIO DA INÉRCIA 

 

Conhecida como princípio da inércia, a Primeira Lei de Newton, afirma que se a força resultante for nula, o 

estado de movimento de qualquer objeto não sofre variação. 

Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja 

forçado a mudar. 

 

 

 

 Um objeto que está em repouso permanecera em repouso a não ser que uma força resultante não nula 

aja sobre ele.  

 Um objeto que está em movimento não mudará a sua velocidade a não ser que uma força resultante 

não nula haja sobre ele. 

 

Nas figuras abaixo, note que a força resultante que age sobre o corpo corresponde a 120 N e o mesmo possui 

uma velocidade indicada no velocímetro, veja que após a força ser interrompida o bloco continua a mover-se 

com a mesma velocidade.  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/forces-and-motion-basics  

 

Consequentemente 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/forces-and-motion-basics
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https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/forces-and-motion-basics  

 

 

 

A resultante das forças aplicadas em um corpo tem intensidade igual ao produto da massa do corpo pela sua 

aceleração, a direção e o sentido é igual ao do vetor, aceleração do corpo.  

Exemplos: observe as figuras a seguir que demostram a segunda lei de Newton. Note que nas figuras o 

objeto é o mesmo e a superfície também o que muda e a intensidade da força e a aceleração. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/forces-and-motion-basics  

Note que fazendo um comparativo da figura seguinte com a anterior, sendo a força resultante dobrada, a 

aceleração também será o dobro desde que a massa seja a mesma. 

2ª LEI DE NEWTON: PRINCÍPIO DA DINÂMICA 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/forces-and-motion-basics
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/forces-and-motion-basics
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 https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/forces-and-motion-basics  

 

 

 

A toda ação haverá sempre uma reação oposta e com mesma intensidade:  

Observação: a ação e reação não atuam no mesmo corpo, observe a figura, a ação e feita pelo robô no 

caixote, a reação é devido ao atrito do solo no caixote.  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/forces-and-motion-basics 

  

3ª LEI DE NEWTON: PRINCÍPIO DA AÇÃO E DA REAÇÃO 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/forces-and-motion-basics
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/forces-and-motion-basics
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1.Suponhamos que haja uma mesa enorme, plana e perfeitamente lisa, e que alguém jogue uma bola de gude 

com certa velocidade, sabemos que a bola se moverá indefinidamente ao longo da mesa com um movimento 

uniforme, ou seja, com velocidade constante. Qual o princípio físico ou Lei de Newton pode se relacionar 

com o trecho destacado acima? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2. Qual lei de Newton justifica o uso de cinto de segurança nos automóveis e por que em muitos casos 

previnem lesões gravíssimas? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3. Por experiência, sabemos que quando estamos movimentando um objeto, quanto maior for a força que 

aplicarmos nele, mais rápido ele se move. Qual lei de Newton estabelece este princípio? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4. Qual o princípio é estabelecido pela terceira lei de Newton?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

  

ATIVIDADES 
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O lançamento oblíquo ocorre quando um corpo qualquer é arremessado a partir do chão e forma um 

determinado ângulo em relação à horizontal. O movimento executado por um atleta da modalidade do salto 

em distância ou a trajetória adquirida por uma bola de golfe são exemplos de lançamentos oblíquos. 

 

 

 

 

 

 

Nas modalidades esportivas de salto em distância, lançamento de peso, lançamento de martelo e lançamento 

de dardo, o objetivo do atleta é alcançar a maior distância horizontal possível. Os atletas treinam para que o 

ângulo de lançamento dos objetos seja o mais próximo possível de 45° para que, assim, o alcance do objeto 

arremessado seja máximo. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/projectile-motion  

 

Outro fato relacionado ao alcance, é que, com a mesma velocidade e mesma massa, ângulos que somados 

correspondem a 90° o alcance será o mesmo. Exemplo (15° e 75°), (30° e 60°). 

UNIDADE 2 

LANÇAMENTO OBLÍQUO OU DE PROJÉTIL 

MÁXIMO ALCANCE 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/projectile-motion
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https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/projctile-motion 

 

 

 

O tempo que o projétil demora para atingir o solo está relacionado com a altura, quanto maior a altura, maior 

será a variação do tempo.   

Observe a figuras a seguir, e note que, o tempo que o objeto lançado demora para atingir o solo, depende da 

altura que ele atinge.  

Para atingir um alvo a 28,58 metros com um ângulo de 30° graus, demorou 2 segundos. 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/projectile-motion  

ALTURA E TEMPO DE LANÇAMENTO 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/projctile-motion
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/projectile-motion
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Note que para alcançar o mesmo alvo a 28,50 metros, mas agora modificando o ângulo para 60° graus 

mantendo a mesma velocidade de lançamento gasta 3,3 segundos. 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/projectile-motion  

 

 

 

1.Em um jogo de futebol, o goleiro tenta armar um contra-ataque e para dificultar a defesa adversária ele 

deve lançar a bola com maior rapidez para o atacante. Observe a figura que traz duas trajetórias para a bola, 

sendo lançada com a mesma velocidade, a primeira o atacante está mais próximo do goleiro e na segunda 

trajetória o atacante está mais distante.  

 

 

Fonte: phet.colorado.edu 

ATIVIDADES 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/projectile-motion
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2.Em qual trajetória a bola chega primeira no atacante? Justifique sua resposta?   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3.Duas bolinhas idênticas, partem ao mesmo tempo, de uma certa altura (h) acima do solo, sendo que uma se 

solta em queda livre, e a outra é lançada com uma velocidade horizontal. Desprezando o efeito do ar.  

 

Fonte phet.colorado.edu 

 

Em relação ao tempo que demora para as bolinhas atingirem o solo são iguais ou diferentes? Justifique sua 

resposta. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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A palavra trabalho no cotidiano,significa realização de uma tarefa seja ela um esforço físico, mental ou 

ainda cumprir uma carga horária em determinado local.  Em Física, o termo trabalho é quando uma força 

provoca alteração no movimento de um corpo. 

A unidade de Trabalho no SI é o Joule (J), recebeu esse nome em homenagem ao físico britânico James 

Prescott Joule. 

Observação: Quando uma força tem a mesma direção do movimento o trabalho realizado é positivo: > 0; 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp  

 

    E quando uma força tem direção oposta ao movimento o trabalho realizado é negativo: < 0. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp  

 

 

UNIDADE 3 

TRABALHO E ENERGIA MECÂNICA  

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp
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Energia é a capacidade de executar um trabalho. 

 

 

Energia mecânica é aquela que acontece devido ao movimento dos corpos ou armazenada nos sistemas 

físicos. A unidade de energia é a mesma do trabalho: o Joule (J) 

Dentre as diversas energias conhecidas, as que veremos no estudo de dinâmica são: 

 Energia Cinética;  

 Energia Potencial Gravitacional. 

 

Energia Cinética é a energia associada ao movimento dos corpos. E depende da massa do corpo e de sua 

velocidade quanto maior a massa ou a velocidade maior será sua energia cinética. 

Na figura abaixo mostra o trabalho sendo convertido totalmente em energia cinética, sendo o plano ser 

perfeitamente liso.  

 
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp   

 

Como vimos, a energia é capacidade de realizar trabalho, a próxima figura ilustra um corpo em movimento, 

ou seja, energia cinética sendo convertida em trabalho, devido à força contrária ao movimento, realizada 

pelo atrito que o plano oferece. 

O QUE É ENERGIA?   

ENERGIA MECÂNICA 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp
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https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp  

 

Energia Potencial é a energia armazenada em um sistema físico e tem a capacidade de ser transformada em 

energia cinética. 

 

Energia Potencial Gravitacional é a energia associada a um sistema físico, quando este possui um desnível 

em relação a um ponto de referência e estando sobre a ação da força da gravidade, e esta diretamente 

associada a altura, massa e a gravidade local.  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp
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https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp  

 

 

O princípio da conservação de energia estabelece que a quantidade total de energia em um sistema 

isolado permanece constante.  

Na ausência de forças dissipativas, a energia mecânica total do sistema se conserva, ocorrendo 

transformação de energia potencial em cinética e vice-versa. 

No ponto de altura máxima a energia potencial é igual à energia total, pois, ele se encontra em repouso, mas 

ao entrar em movimento parte da energia potencial é transformada em energia cinética. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics   

No ponto de altura mínima a energia potencial foi toda convertida em cinética, note que a soma das energias 

potenciais mais a cinética em qualquer ponto da pista permanece constante, ou seja, a energia total 

permanece constante, havendo conservação na quantidade de energia.   

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics  

PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_isolado_(f%C3%ADsica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_isolado_(f%C3%ADsica)
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics
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ATIVIDADES 

. 

1. Defina o que é trabalho para a física? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. De acordo com o conteúdo visto anterior, o que é energia? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Suponha um paraquedista cainho com o paraquedas fechado, qual transformação de energia ocorre até 

que ele abra o paraquedas? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Em relação à questão anterior, com o paraquedas aberto a velocidade de queda do paraquedista passa ser 

constante, o que ocorre com a energia cinética e com a energia potencial do paraquedista? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  
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A densidade é determinada pela quantidade de algo existente em um espaço delimitado, em Física, a 

densidade de um corpo ou de determinado material (líquido, sólido ou gasoso) é calculada pela divisão da 

massa pelo volume por ele ocupado. 

A densidade é inversamente proporcional ao volume, o que corresponde dizer que quanto menor o volume 

ocupado por determinada massa, maior será a densidade. Observe a imagem a seguir, em que os blocos têm 

a mesma massa, mas note que os volumes são diferentes, logo a massa do bloco menor está mais compacta, 

e quando colocado no líquido, o cubo de cor vermelha afunda totalmente, pois ele é mais denso do que os 

outros dois cubos. O bloco vermelho também é mais denso que o líquido por isso, ele fica em repouso no 

fundo do recipiente. 

 
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/density   

 

A figura a seguir possui mesmo volume, porém, com massas diferentes, logo possui densidades diferentes, 

pois, maior massa ocupando em um mesmo volume a massa ficará mais compactada. Note que o cubo azul 

ficará totalmente imergido no líquido, pois, possui densidade maior que os outros blocos.  

O bloco azul também é mais denso que o líquido por isso, ele fica em repouso no fundo do recipiente. 

UNIDADE 4 

DENSIDADE 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/density
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https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/density  

 

 

 

1. Os dois blocos da figura possuem o mesmo volume, mas suas massas são diferentes. Qual deles é o mais 

denso? Justifique sua resposta. 

 
Fonte phet.colorado.edu 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Os dois blocos da figura possuem a mesma massa, mas os volumes são diferentes.  Qual deles é o mais 

denso e o que isso significa?  

 
Fonte phet.colorado.edu 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

ATIVIDADES 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/density
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UNIDADE 5 

PRESSÃO NO FLUIDO E FLUXO 
 

 

Pressão, significa força exercida sobre a área de uma superfície que indica também comprimir ou pressionar, 

para Física, pressão é uma grandeza que é quantificada através da razão entre a força (F) e a área (A) da 

superfície. A pressão é medida na unidade N/m² (Newton por metro quadrado), unidade igualmente 

conhecida como pascal. 

         

   

    

 

Pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre a superfície terrestre. Sua manifestação está diretamente 

relacionada à força da gravidade e à influência que essa realiza sobre as moléculas gasosas que compõem a 

atmosfera. 

 

 

 

 

 

Fluidos, são substâncias que escoa com facilidade de um lugar para outro, exemplo os líquidos e gases, que 

podem ser transportados através de canos e mangueiras.  

Como vimos, pressão é quando algo exerce força sobre uma determinada superfície, com o auxílio da figura, 

observamos um recipiente contendo água e um aparelho usado para medir pressão (manômetro) de acordo 

com a profundidade do líquido. 

 
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/fluid-pressure-and-flow   

PRESSÃO ATMOSFÉRICA 

PRESSÃO NO FLUIDO 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/fluid-pressure-and-flow


   

  

 

142  

Note que mesmo o manômetro estando fora da água, indica 101,352 quilos pascal, unidade de pressão, esta 

pressão corresponde à pressão atmosférica local, ou seja, o recipiente está emergido dentro da massa de ar 

que exerce pressão sobre ele. 

Como a pressão depende da força que o fluido exerce sobre algo em determinado ponto? Observe as figuras 

a seguir, quanto maior for a profundidade, maior será a pressão sobre o manômetro.  

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/fluid-pressure-and-flow  

 

Outro fenômeno importante sobre a pressão em fluidos é que ela depende apenas da profundidade, não 

importando o formato do recipiente.  

Observe a figura a seguir, note que não importa o formato do recipiente, a pressão é a mesma desde que a 

altura da coluna de líquido seja igual. 

 
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/fluid-pressure-and-flow  

 

 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/fluid-pressure-and-flow
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/fluid-pressure-and-flow
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A vazão em canos ou mangueira permanece constante ao longo de um encanamento, e quanto menor for a 

área por onde o fluido atravessa, maior será sua velocidade mantendo inalterada a quantidade e o volume 

que escoa pelo tubo por unidade de tempo. 

Observe a figura, onde o tubo é estreito a velocidade do fluido é maior, indicada pelo velocímetro. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/fluid-pressure-and-flow 

 

Outro fenômeno importante é que onde a velocidade do fluido é maior em um tubo a pressão que o líquido 

faz sobre as paredes do cano é menor. Quando se bloqueia a ponta de um cano com uma torneira com área 

de escoamento menor, aumenta-se a velocidade da água.  

 https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/fluid-pressure-and-flow   

 

 

 

 

 

 

 

 

VAZÃO DE FLUIDO EM CONDUTOS 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/fluid-pressure-and-flow
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/fluid-pressure-and-flow
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1. Porque a pressão atmosférica é menor em grandes altitudes como em La Paz, a Capital Federal 

da Bolívia, localizado 3 640 metros de altitude do que no nível do Mar? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

2. Geralmente, os relógios resistentes a água têm uma classificação que traz os níveis de profundidade 30, 50 

e 100 metros. Por que esses relógios trazem essas especificações? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3. Quando um jardineiro usa uma mangueira para aguar plantas, ele costuma obstruir com o dedo parte da 

área de escoamento da mangueira de modo a lançar água mais distante, com essa ação ele aumenta a pressão 

ou a velocidade da água?  Justifique sua resposta. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

ATIVIDADES 
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UNIDADE 6 

ESTADOS DA MATÉRIA  

 

 

 

Matéria é tudo o que possui massa e ocupa espaço, mas a matéria, se organiza de maneiras diferentes que é 

dito estados físicos da matéria. Toda matéria possui massa e essa massa que constituem os corpos são 

compostas de partículas menores. O que determina o estado físico em que a matéria se encontra é a 

proximidade das partículas que o constitui.  

Estado sólido: É um estado físico da matéria onde os átomos ou moléculas ficam relativamente próximo, 

outra característica é que seu volume e forma são bem definidos. Veja a figura a seguir onde as moléculas de 

oxigênio estão próximas.  

 
https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_pt_BR.html 

 

Estado líquido: É o estado físico da matéria no qual a distância entre as moléculas permite a elas, adequar-

se ao formato do recipiente. Veja na figura o oxigênio no estado líquido. 

 
https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_pt_BR.html 

 

Estado gasoso: É o estado físico da matéria no qual a distância entre as moléculas é grande em ralação ao 

estado solido e líquido, as moléculas passam a ocupar um maior volume chegando a ocupar todo o volume 

do recipiente. Veja na figura como as moléculas de oxigênio se comportam no estado gasoso. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_pt_BR.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_gasoso
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https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_pt_BR.html 

 

 

 

 

 

Temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas que constituem o corpo. 

Quanto maior a agitação das moléculas, maior será a temperatura, e quanto menor for o grau de agitação das 

moléculas de um corpo, menor será sua temperatura. 

 

 

 

 

Calor é energia térmica transferida de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. 

Note que é necessária uma diferença de temperatura para que haja troca de energia em forma de calor e que 

a propagação é sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura.  

   

 

Como vimos, o estado físico de um corpo está relacionado com a organização das moléculas, e essa 

organização, depende da temperatura, pois quando elevada faz com que as moléculas ocupem posições mais 

afastadas umas das outras, já a pressão faz com que as moléculas tomem posições mais próximas umas das 

outras.  

As substâncias, em geral se encontram em um desses três estados: sólido, líquido e gasoso, podendo sofrer 

mudanças de estado. 

O que é temperatura? 

MUDANÇA DE ESTADO FÍSICO 

O que é calor? 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_pt_BR.html
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Fusão: ocorre quando uma substância passa do estado solido para o líquido, observe nas figuras que quando 

a substância recebe calor através da chama, ele aumenta a temperatura e as moléculas tomam formas 

diferentes deixando de ser sólido e tornando-se liquido. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_pt_BR.html  

Solidificação: ocorre quando a substância passa do estado líquido para o sólido ocorrendo o processo 

inverso da fusão, as moléculas passam ficar mais próximas umas das outras ao diminuir a temperatura, assim 

como mostra as figuras a seguir. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_pt_BR.html 

 

Vaporização: é a transformação de uma substância do estado líquido, para o estado gasoso. Quando a 

temperatura da substância se eleva a tal ponto que suas moléculas ocupam um espaço bem maior que nos 

líquidos, assim como mostra a figuras a seguir. 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_pt_BR.html
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https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_pt_BR.html 

 

Condensação: é a mudança de uma substância do estado gasoso para o estado líquido através da diminuição 

da temperatura. Observe a figuras, note que diminuindo a temperatura as moléculas passam a agitar menos e 

ocupar lugares mais próximos umas das outras. 

 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_pt_BR.html 

    

 

 

1. Descreva a diferença entre calor e temperatura. 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. O que ocorre em uma substância quando ela muda de estado físico? 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

  

ATIVIDADES 

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_pt_BR.html
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UNIDADE 7 

ONDAS  

 

 

 

 

Onda é uma perturbação que se propaga no espaço ou em qualquer outro meio sem transporte de matéria, há 

o transporte somente da energia. São exemplos de ondas: ondas em cordas, ondas do mar, ondas de rádio, 

som, luz, dentre outras. 

 

 

 

Amplitude: corresponde à altura da crista onda ou a profundidade do vale, ou seja, é a distância entre o 

ponto de equilíbrio indicada pela linha tracejada da figura até a crista que indica o ponto máximo da onda, 

ou a distância do ponto de equilíbrio ao vale que representa a ponto mínimo da onda. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_pt_BR.html 

 

Comprimento de onda: é a distância entre dois vales ou duas cristas sucessivas que na figura a seguir está 

representado pela seta.  

O que são ondas? 

CARACTERÍSTICAS DAS ONDAS 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_pt_BR.html
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https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_pt_BR.html 

 

Frequência: corresponde ao número de oscilações da onda em determinado intervalo de tempo. A 

frequência de uma onda não depende do meio de propagação, apenas da frequência da fonte que causadora 

da onda.  

 

 
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_pt_BR.html  

 

 

Observação: frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Quando se 

aumenta o comprimento diminui a frequência e quando se eleva a frequência diminui o comprimento. 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_pt_BR.html
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Ondas Mecânicas: são ondas que necessitam de um meio material para se propagarem, por exemplo, ondas 

em uma corda, ondas na água e ondas sonoras. 

Ondas Eletromagnéticas: são ondas que não necessitam de um meio material para se propagarem, elas 

propagam-se também no vácuo, por exemplo, as ondas de rádio e a luz. 

As ondas eletromagnéticas são produzidas pela vibração de uma carga elétrica, esta vibração cria um campo 

magnético variável, o campo magnético variável gera um campo elétrico e este campo gera outro campo 

magnético variável e assim sucessivamente se propagando com a velocidade da luz(300000km/s). Foi graças 

a descoberta das propriedades dessas ondas que hoje em dia podemos ouvir notícias nos rádios, assistir a 

programas de TV, comunicar-se com telefone, acessar internet e mais uma infinidade de coisas. 

A figura a seguir, ilustra uma estação de rádio levando informação a uma residência através de ondas 

eletromagnéticas.   

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/radio-waves  

 

   

 

TIPOS DE ONDAS 
QUANTO À NATUREZA, HÁ DOIS TIPOS DE ONDAS: 

 

 

 

 

 Tipos de Ondas 

 Tipos de Ondas 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/radio-waves
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ATIVIDADES 

 

 

1. O que é uma onda, e o que ela transporta? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Qual a relação entre a frequência e comprimento de ondas? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

3. Qual a diferença entre as ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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UNIDADE 8 

ELETRICIDADE  

GERADOR QUE CONVERTE ENERGIA MECÂNICA EM ENERGIA ELÉTRICA 

 

 

 Tipos de Ondas 

 Tipos de Ondas 

 

 

A eletricidade está presente em nosso dia-a-dia, ela é uma modalidade de energia que utilizamos ao acender 

uma lâmpada, no funcionamento da geladeira, ferro elétrico e nos motores elétricos que colocam em 

funcionamento, inúmeras máquinas modernas. O estudo da eletricidade se faz necessário, pois, ajuda a 

compreender os fenômenos que estão ligados na geração e distribuição da energia elétrica. 

A eletricidade se dá pela existência de carga elétrica nos átomos que constituem a matéria. E é o movimento 

dessas cargas elétricas que transporta energia.  

 

 

 

Gerador elétrico é um equipamento que transforma outras modalidades de energia em energia elétrica.  

Exemplos de geradores pilha, bateria, transforma a energia química em energia elétrica. Outro exemplo é a 

usina hidrelétrica utiliza a energia mecânica transformando-a em energia elétrica. 

 

 

A transformação de energia mecânica em energia elétrica se dá pelo efeito do eletromagnetismo (junção da 

eletricidade e do magnetismo), a figura a seguir ilustra o funcionamento desse gerador, a água é utilizada 

para mover o ímã próximo de uma bobina de fios, o fato do ímã girar aproximando o polo norte e polo sul 

alternadamente induz o movimento de elétrons no fio que ascende a lâmpada. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/generator  

Gerador elétrico 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/generator
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Circuito elétrico é um conjunto formado por gerador elétrico, condutor em circuito fechado e elementos 

capaz de utilizar a energia produzida pelo gerador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab 

 

 

 

 

1. O que é um gerador elétrico? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

2. Como acontece a conversão de energia mecânica em energia elétrica em uma hidrelétrica? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADES 

Circuito elétrico 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab
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3. O que é um circuito elétrico? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  
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UNIDADE 9 

 ENERGIA E TRANSFORMAÇÕES   

 

 

 

 

 

O princípio da conservação da energia estabelece que a energia não é criada e nem destruída, mas convertida 

de um tipo em outras em quantidades iguais. 

A figura a seguir mostra a transformação da energia mecânica da água que movimenta o gerador de energia 

elétrica, então temos energia mecânica convertida em elétrica. A energia elétrica é transformada em energia 

térmica através de um resistor que aquece a água.  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/energy-forms-and-changes  

 

A figura a seguir, mostra a conversão de energia mecânica em energia elétrica. A energia elétrica é 

transformada em térmica e luminosa na lâmpada. 

Princípio da conservação da 

energia 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/energy-forms-and-changes
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https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/energy-forms-and-changes  

 

A figura a seguir, mostra a energia térmica transformada em energia mecânica, a água quando aquecida até 

atingir o ponto de ebulição, passa para o estado gasoso que entra em movimento girando a roda que 

movimenta o gerador elétrico. A energia elétrica é convertida em térmica e luminosa na lâmpada. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/energy-forms-and-changes  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/energy-forms-and-changes
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/energy-forms-and-changes
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A figura a seguir, mostra a energia química dos alimentos que o menino ingeriu sendo transformada em 

energia mecânica, ao pedalar a bicicleta que movimenta a roda que gira o gerador de energia elétrica, a 

energia elétrica sendo convertida em térmica e luminosa na lâmpada. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/energy-forms-and-changes  

A próxima figura mostra a energia térmica do Sol sendo transforma em luminosa que é convertida em 

energia elétrica através da placa fotovoltaica, a energia elétrica sendo convertida em térmica e energia 

luminosa na lâmpada. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/energy-forms-and-changes  

 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/energy-forms-and-changes
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/energy-forms-and-changes
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1. O que diz o princípio da conservação da energia? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

2. Como é a produção da energia elétrica que chega a sua escola, e em quais tipos de energia é convertida? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

ATIVIDADES 
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O diferencial dessa apostila em relação ao livro didático está na maneira de expor os conteúdos, frisando a 

utilização do laboratório virtual (Física - Simulações PhET) de todos os conteúdos contidos nela. As figuras 

utilizadas são todas dos experimentos virtuais facilitando a explicação para o aluno. Cabe ao professor 

apenas utilizar online ou fazer downloads, no que se concerne, é gratuita e para facilitar a utilização do 

laboratório virtual o nome de cada unidade é o mesmo contido nas animações, e abaixo de cada imagem 

contém o link para facilitar o acesso.  

 

UNIDADE 1 

A unidade 1 trata de força e movimento, esse conteúdo está muito presente no cotidiano do aluno, embora 

fazer relação entre força e aceleração nem sempre e fácil,  a utilização do laboratório virtual  Física - 

Simulações PhET  vai facilitar a compreensão das leis de Newton. 

Atividades  

1. Supondo-se que haja uma mesa enorme plana e perfeitamente lisa, e que alguém jogue uma bolita de 

gude com certa velocidade, sabemos que a bolita se moverá indefinidamente ao longo da mesa com um 

movimento uniforme, ou seja, com velocidade constante. Qual o princípio físico ou Lei de Newton pode-

se relacionar com o trecho destacado acima? 

Primeira Lei de Newton afirma que se a força resultante for nula, o estado de movimento de qualquer objeto 

não sofre variação. 

2. Qual lei de Newton justifica o uso de cinto de segurança nos automóveis e, porque em muitos casos 

previnem lesões gravíssimas? 

Primeira Lei de Newton ou princípio da inércia.  Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de 

movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar. 

3. Por experiência, sabemos que quando estamos movimentando um objeto quanto maior for a força que 

aplicarmos nele, mais rápido ele se move. Qual lei de Newton estabelece este princípio? 

Segunda lei de Newton princípio da dinâmica.  A resultante das forças aplicadas em objeto, tem intensidade 

igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração, ou seja, quanto maior for a força resultante aplicada 

a uma mesma massa resultará em uma maior aceleração. 

4. Qual o princípio é estabelecido pela terceira lei de Newton?   

Princípio da ação e reação. A toda ação há sempre uma reação com mesma intensidade e sentido contrário. 

 

 

 

                                                                                                                                            

CADERNO DE ORIENTAÇÃO AO PROFESSOR 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics
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UNIDADE 2 

Esta unidade, trata-se do lançamento oblíquo, espera-se que o aluno possa compreender que o alcance 

depende da velocidade inicial e do ângulo de lançamento. Outro fator importante é em relação ao tempo que 

o objeto demora para atingir o alvo no solo. As figuras contêm estas ilustrações das trajetórias descritas 

pelos objetos, mas é importantíssimo que o professor realize os experimentos Física - Simulações PhET. 

Atividades 

1. Em um jogo de futebol o goleiro tenta armar um contra-ataque e para dificultar a defesa adversária ele 

deve lançar a bola com maior rapidez para o atacante. Observe a figura que traz duas trajetórias para a bola 

sendo lançada com a mesma velocidade, na primeira, o atacante está mais próximo do goleiro e na segunda 

trajetória, o atacante está mais distante. 

 

Em qual trajetória a bola chega primeira no atacante? Justifique sua resposta.  

A bola chega primeiro na segunda trajetória apesar de o atacante estar a uma distância maior do goleiro, a 

bola percorre um trajeto com altura menor em relação à primeira, o tempo depende da altura quanto menor 

for à altura, menor será o tempo que a bola demora para atingir o solo. 

2. Duas bolinhas idênticas, partem ao mesmo tempo, de uma certa altura h acima do solo, sendo que uma e 

solta em queda livre, e a outra lançada com uma velocidade horizontal. Desprezando o efeito do ar.  

 

Em relação ao tempo que demora para as bolinhas atingirem o solo são iguais ou diferentes? Justifique sua 

resposta. 

As bolinhas atingem o solo ao mesmo tempo, pois, elas partem da mesma altura em relação ao solo e o 

tempo depende da altura e não da trajetória percorrida pelos corpos. 
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UNIDADE 3 

Esta unidade expõe o conceito de trabalho e energia, é um dos conteúdos de mais importância pois, vários 

conteúdos de Física necessita a compreensão desse conceito como, por exemplo, energia térmica, energia 

elétrica e ondulatória, etc. 

É essencial que o aluno consiga compreender o que seja trabalho em Física as figuras utilizadas vão ajudar, 

mas o laboratório  virtual Física - Simulações PhET, será de grande valia nas explicações, uma vez que o 

professor pode realizar o experimento alterando os valores para confirmar a teoria que para física, trabalho 

está relacionado à força e a deslocamento. 

 

Por sua vez, energia e a capacidade de realizar trabalho. E temos ainda nesta unidade a explicação do 

princípio da conservação da energia. A energia não se cria nem se destrói, mas apenas e transformada de 

uma modalidade em outra(s) em quantidades iguais.  

Nesta unidade, trata-se de energia mecânica então teremos energia cinética sendo transformada em potencial 

e vice-versa, com a utilização da  animação contida no  Física - Simulações PhET  energia parque de skate 

torna-se fácil de explicar ao aluno que vai visualizar no gráfico a conservação da energia mecânica quando a 

pista não oferece atrito.  

 

Atividades  

1. Defina o que é trabalho para a Física? 

Trabalho em Física está relacionado a uma força e um deslocamento. 

2. De acordo com o conteúdo visto anterior o que é energia? 

 Energia e a capacidade de realizar trabalho. 

3. Suponha um paraquedista cainho com o paraquedas fechado, qual transformação de energia ocorre até 

que ele abra o paraquedas? 

Energia potencial em energia cinética. 
 

4. Em relação à questão anterior com o paraquedas aberto a velocidade de queda do paraquedista passa ser 

constante, o que ocorre com a energia cinética e com a energia potencial do paraquedista? 

A energia potencial diminui devido à altura que o paraquedista vai perdendo ao longo do tempo e a energia 

se mantém constante, pois, a velocidade após o paraquedas ser aberto não sofre alteração.  

   

 

 

UNIDADE 4 

Esta unidade trata da densidade dos corpos, é muito comum os alunos confundirem massa com densidade, as 

figuras desta unidade ajudam bem a esclarecer a diferença de massa e densidade relacionando com o volume 

dos mesmos  e com os experimentos do laboratório virtual Física - Simulações PhET,  o professor poderá 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics


   

  

 

163  

realizar com vários valores para os blocos até que os alunos compreendam que densidade é a quantidade de 

matéria por volume. 

Atividades  

1. Os dois blocos da figura possuem o mesmo volume, mas suas massas são diferentes qual deles é o mais 

denso?  

 

A densidade é relacionada a quantidade de massa pelo volume, como o bloco amarelo possui maior massa, 

mas ocupa o mesmo volume do bloco azul significa que as partículas do bloco amarelo estão mais próximas 

então sua densidade e maior. 

2. Os dois blocos da figura possuem a mesma massa, mas os volumes são diferentes. Qual deles é o mais 

denso?  

 

Os dois blocos possuem a mesma massa, mas o bloco azul tem volume menor logo suas partículas estão 

mais próximas resulta que ele é mais denso. 

UNIDADE 5 

Esta unidade trata-se de explicar o conceito de pressão e vazão de fluidos. Pressão é força 

aplicada em uma determinada área, o professor pode explorar exemplos do cotidiano do aluno 

como a alça da bolsa que ele carrega, o material escolar, quanto mais estreito for a alça da bolsa 

maior será a pressão e ele sentira no ombro, ou o calçado feminino de salto quanto mais fino 

maior a pressão mesmo que o peso seja o mesmo, ou ainda quando alguém afia uma faca 

diminuindo a área de contato aumentando a pressão para cortar melhor. 

A pressão atmosférica está relacionada ao peso que o ar exerce sobre a superfície terrestre, então depende da 

altitude, quanto menor a coluna de ar sobre a superfície, menor a pressão atmosférica e quanto maior a 

coluna de ar sobre a superfície maior será a pressão. 

A pressão nos fluidos depende da profundidade e também da densidade do fluido. 

As primeiras figuras desta unidade demonstra que a pressão depende da profundidade e                torna-se 

mais compreensível de o professor utilizar o laboratório virtual Física - Simulações PhET Movimentando o 

manômetro em diferentes profundidade. 
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                                       VAZÃO EM FLUIDOS EM CONDUTOS 

As figuras ilustram a teoria física que a vazão não sofre alteração independente do formato do encanamento, 

mas, visualizar o fluido em movimento facilita a compreensão então, o professor pode realizar o 

experimento estreitando o conduto e mostrando que a velocidade aumenta. Outro fenômeno interessante é 

que quanto maior for a velocidade do fluido menor e a pressão no encanamento, então, utilizando o 

laboratório virtual Física - Simulações PhET  assim como na figura utilizando o velocímetro e o manômetro 

para o aluno visualizar e entender o conceito. 

Atividades  

1. Porque a pressão atmosférica é menor em grandes altitudes como em La Paz a capital federal 

da Bolívia Localizada 3 640 metros de altitude do que ao nível do Mar? 

A pressão tem relação com a altitude, pois, além da coluna de fluído sobre a área a densidade também sofre 

alteração logo, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica.   

2. Geralmente, os relógios resistentes à água têm uma classificação que traz os níveis de profundidade 30, 50 

e 100 metros. Porque esses relógios trazem essas especificações? 

As especificações são necessárias pois, a pressão nos fluidos depende da profundidade, pois um relógio que 

resiste apenas 30 metros de profundidade não suportará a pressão de 50 m de profundidade.   

3. Quando um jardineiro usa uma mangueira para aguar plantas, ele costuma obstruir com o dedo parte da 

área de escoamento da mangueira a fim de lançar água mais distante, com essa ação ele aumenta a pressão 

ou a velocidade da água?  Justifique sua resposta. 

Aumenta a velocidade, pois, a vazão não sofre alteração então se a área for diminuída, a velocidade e 

aumentada já a pressão diminui, quando a velocidade em um conduto aumenta.  

 

 

UNIDADE 6 

Nesta unidade trata dos estados da matéria e a relação com a temperatura, neste caso as animações do 

laboratório virtual Física - Simulações PhET,  são de grande valia, pois ilustram o comportamento das 

moléculas, de acordo com a temperatura. É importante que o professor enfatize a diferença de calor, 

temperatura e a relação nas mudanças de estado da matéria.  

 

 

Atividades  

1. Descreva a diferença entre calor e temperatura. 

Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas que compõe o corpo, calor é energia térmica em 

trânsito entre corpos com diferentes temperaturas. 
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2. O que ocorre em uma substância quando ela muda de estado físico? 

Para haver mudanças de estado físico deve ocorrer ganho ou perca de calor e quando isso acontece, as 

moléculas passam a se organizarem de modo diferenciado.    

 

UNIDADE 7 

Nesta unidade, a apostila trata de ondulatória de maneira simplificada buscando a compreensão do que seja 

onda, como é formada sua propagação e em especial, a importância para a tecnologia. O laboratório virtual 

Física - Simulações PhET será de grande valia pois com a utilização do mesmo, o aluno poderá visualizar a 

ondas com detalhes facilitando a compreensão do que seja frequência, comprimento e amplitude.  

Atividades  

1. O que é uma onda e o que ela transporta? 

Onda é uma perturbação que se propaga no espaço ou em qualquer outro meio sem transporte de matéria. 

Ondas transportam energia, lembrando que energia é a capacidade de realizar trabalho.  

2. Qual a relação entre a frequência e o comprimento de ondas? 

A frequência depende apenas da fonte que produz a onda, já o comprimento é a distância de duas cristas ou 

dois vales, portanto, quando se aumenta a frequência da onda diminui-se o comprimento de onda então são 

grandezas inversamente proporcionais.  

3. Qual a diferença entre as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. 

Ondas mecânicas são ondas que se propagam apenas em meios materiais, ondas eletromagnéticas propagam-

se em meios materiais e também no vácuo (ausência de matéria).    

 

UNIDADE 8 

Nesta unidade trata-se de eletricidade geradores e circuitos elétricos, o laboratório virtual Física - 

Simulações PhET  ajuda o professor explicar a geração de energia através do movimento da água, 

explicando que isso acontecem devido à variação do fluxo magnético, a outra animação do  simulações 

PhET, traz como montar um circuito facilitando a explicação de associação de resistores em série e em 

paralelo.  

Atividades  

1. O que é um gerador elétrico? 

Gerador elétrico é um equipamento que transforma outras modalidades de energia em energia elétrica.  

2. Como acontece a conversão de energia mecânica em energia elétrica em uma hidrelétrica?                    A 

transformação de energia mecânica em energia elétrica se dá pelo efeito do eletromagnetismo ao 
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movimentar o ímã, girar aproximando o polo Norte e polo Sul, alternadamente próximo a uma bobina induz 

o movimento de elétrons.  

3. O que é um circuito elétrico? 

Circuito elétrico é um conjunto formado por gerador elétrico, um condutor em circuito fechado e elementos 

capaz de utilizar a energia produzida pelo gerador. 

 

 

UNIDADE 9 

Nesta unidade trata-se do princípio da conservação da energia com a utilização do laboratório virtual Física - 

Simulações PhET  como ferramenta para ajudar o professor, pois diminui o nível de abstração do conteúdo 

favorecendo a aprendizagem do aluno. 

Atividades 

1. O que diz o princípio da conservação da energia? 

A energia não pode ser criada nem destruída, mas, convertida de um tipo em outras, em quantidades iguais. 

2. Como é a produção da energia elétrica que chega a sua escola e em quais tipos de energia é convertida? 

A resposta vai exigir que aluno pesquise, pois, vai depender da localização onde se encontre a escola, 

podendo ter como fonte de produção: usinas hidroelétrica, usinas solares, usinas eólicas e usinas 

termoelétricas como as nucleares as de carvão e as de motores a combustão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho.” RUBEM 

ALVES. 
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