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RESUMO 
 

SMARTPHONES COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA: 

USO DO APLICATIVO “QUIZ FÍSICA FANTÁSTICA” 

 
Yara Gomes de Sousa Diniz 

 
Orientadora: 

Prof.ª Dr.ª Beatriz Machado Gomes 
 

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação (nome 
dado na instituição) no Curso de Mestrado Profissional de Ensino de Física 
(MNPEF), como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre 
em Ensino de Física. 

 
 

Visando dissolver os obstáculos que afastam muitos alunos do Ensino da Física, este 

trabalho tem como objetivo a criação de um aplicativo para dispositivos móveis, como 

Tablets e Smartphones, com sistema operacional Android. O aplicativo, foi criado com 

o intuito de reunir o máximo de informações possíveis e necessárias para o estudo, 

individual ou acompanhado, de tópicos de Física, à nível de Ensino médio.  

O produto educacional elaborado, consiste em um jogo que teve seus códigos e suas 

lógicas de programação totalmente desenvolvidos na game engine Unity 3D, possui oito 

tópicos de Física (Óptica, Raios-x, Acústica, Cinemática, Hidrostática, Eletrostática, 

Termodinâmica e Ondas mecânicas). Foi aplicado em três turmas do Ensino Médio, sendo 

elas 1º, 2º e 3º anos do Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio do 

Instituto Federal de Rondônia- IFRO, Campus Ji-Paraná. Este trabalho, está baseado na 

Teoria da Aprendizagem Significativa, de David Ausubel, com a qual buscamos ensinar 

Física a partir de concepções prévias dos alunos, utilizando mídias do seu cotidiano. O 

produto educacional foi aplicado em três turmas do Ensino Médio e através de um 

questionário de conhecimentos prévios, aplicado como pré e pós-teste, foi verificado 

um ganho significativo no aprendizado do conteúdo, quando comparamos os resultados 

antes e após a aplicação. Os resultados mostram que este produto é potencialmente 

significativo, pois indicam que é possível promover uma aprendizagem significativa 

através do aplicativo. 

 

 

Palavras-chave: Ensino de Física. Smartphone. Aprendizagem significativa. 
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ABSTRACT 

 
SMARTPHONES AS A PEDAGOGICAL TOOL: 

USE OF THE "PHYSICAL FANTASTIC QUIZ" APPLICATION 
 

Yara Gomes de Sousa Diniz 
 

Supervisor: 
Dr.ª Beatriz Machado Gomes 

 
Abstract of master’s thesis submitted to Programa de Pós-Graduação (nome dado na 
instituição) no Curso de Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF), in partial 
fulfillment of the requirements for the degree Mestre em Ensino de Física. 
 
 
Aiming to dissolve the obstacles that keep many students from teaching Physics, this work aims 

to create an application for mobile devices such as Tablets and Smartphones, with Android 

operating system. The application was created with the purpose of gathering as much 

information as possible and necessary for the study, individual or accompanied, of topics of 

Physics, at the level of High school. 

The educational product, consisting of a game that had its codes and programming logic fully 

developed in the Unity 3D game engine, has eight topics of Physics (Optics, X-rays, Acoustics, 

Kinematics, Hydrostatics, Electrostatics, Thermodynamics and Mechanical Waves). It was 

applied in three high school classes, being 1st, 2nd and 3rd years of the Technical Course in 

Integrated Chemistry at the Secondary School of the Federal Institute of Rondônia - IFRO, Ji-

Paraná Campus. This work is based on David Ausubel's Theory of Significant Learning, with 

which we seek to teach physics from previous students' conceptions, using everyday media. 

The educational product was applied in three high school classes and through a previous 

knowledge questionnaire, applied as pre and post test, a significant gain in content learning was 

verified, when we compared the results before and after the application. The results show that 

this product is potentially significant because it indicates that it is possible to promote 

meaningful learning through the application. 

 

Keywords: Physics education. Smartphone. Meaningful learning. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

 

Nos últimos anos, o processo de ensino aprendizagem vem passando, por inúmeras 

transformações na intenção de evoluir e adaptar-se aos novos alunos.  

Há algum tempo, algumas tecnologias poderiam ser totalmente desnecessárias na nossa 

rotina. Porém, atualmente, Tablet e Smartphones com acesso à Internet, Smart TV’s, Facebook, 

Ttwitter ou WhatsApp são termos que estão presentes na vida e na fala das pessoas, cada vez 

mais.  

Os alunos vivenciam em suas rotinas, uma crescente popularização no uso de redes 

sociais em Tablets e Smartphones e consequentemente, no uso da internet. Comumente temos 

encontrado usuários cada vez mais jovens usando essas tecnologias. Há uma nova geração de 

jovens inquietos e com ampla facilidade de acesso ao conhecimento, estes dominam com 

facilidade esses recursos. A Física, também não pode ficar para trás, pois as aulas ditas 

clássicas, que geralmente são apresentadas apenas de forma expositiva, tornaram-se fadigosas 

para estes alunos e já não conseguem prender a atenção dos mesmos e obter sua principal 

finalidade, que é transmitir o conhecimento de forma significativa. 

Desse modo, a ideia de incluir o uso dessas mídias ao Ensino de Física pode fazer com 

que estudar esta componente curricular deixe de ser obrigação e passe a ter um caráter de lazer, 

mesmo de forma responsável. 

O crescente avanço das tecnologias, propiciou uma evolução rápida e significativa dos 

celulares nos últimos anos. Estes aparelhos, que foram inicialmente criados para receber e fazer 

ligações sem a necessidade de um telefone fixo evoluíram rapidamente e passaram também a 

mandar mensagens. Em um curto espaço de tempo, os celulares passaram a apresentar funções 

variadas, dispensando alguns aparelhos como calculadora, rádio, jogos e lanternas. Em mais 

alguns poucos anos esses mesmos celulares, passaram a possuir câmeras fotográficas e acesso 

à internet. Atualmente, além de todas essas funções, um Smartphone oferece câmera superior a 

muitas máquinas fotográficas digitais, dispõem de GPS, vários tipos de jogos gratuitos, acesso 

simples e rápido à internet, todas as redes sociais existentes, TV digital e tantos outros 

aplicativos que antes eram inimagináveis, diversas ocasiões dispensam até o uso dos notebooks 

e computadores. Aparelhos celulares que possuem várias funcionalidades e com um sistema 

operacional, são chamados de Smartphones e, hoje dominam o mercado e apresentam preços 

cada vez mais acessíveis. 
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Segundo Moraes (2002) a tecnologia deve ser usada como instrumento de reflexão, 

nesse sentido o uso das tecnologias educacionais é um importante instrumento para o 

desenvolvimento de processos construtivos de aprendizagem, de novas formas de representação 

de espaços para cooperação e produção compartilhada de conhecimento, o que favorece o 

desenvolvimento do pensar crítico, a expressão da sensibilidade, da criatividade e da 

afetividade.  

O interesse pelo tema surgiu com a necessidade de buscar novas práticas de ensino 

incessante da aprendizagem do aluno, de entender e pensar o uso dessas novas tecnologias que 

vem adentrando e transformando o espaço escolar, a vida de todos e o cotidiano do aluno nesse 

novo contexto. Também de investigar o uso adequado dos recursos da tecnologia com intuito 

de tornar a escola mais atrativa, em que o aluno encontre motivação para estar e permanecer 

nesse ambiente e que o professor procure esta conexão ao tornar suas aulas mais dinâmicas e 

agradáveis com o uso da tecnologia. Que esses alunos possam usar essa tecnologia de forma 

útil, extrair desse novo ambiente juntamente com o professor, as condições necessárias para 

usufruir dos recursos tecnológicos ao seu favor. E estar atento aos perigos que o uso inadequado 

dos recursos das tecnologias pode ocasionar. Assim, o papel do professor se torna ainda mais 

importante, pois poderá ser uma ponte mediadora na ajuda do educando na construção do 

conhecimento a partir da seleção e produção da grande quantidade de informação disponível. 

Enfatizamos que, para usarmos essas tecnologias é necessário um tempo, uma preparação por 

parte de todos que compõe a escola.  

No entanto, vale ressaltar que estas tecnologias devem ser um meio e não um fim do 

processo de construção de conhecimento, os atores envolvidos no processo não devem utilizá-

las como única ferramenta disponível.  

Sendo assim, seria possível dar um uso proveitoso ao suposto principal inimigo do 

professor em sala de aula, o Smartphone? Um dispositivo que quase todos os alunos 

contemporâneos possuem e que se tornou um objeto para onde os alunos escapam quando as 

aulas não estão interessantes poderia auxiliar o processo ensino-aprendizagem de Física? 

Dentro deste contexto, o objetivo geral deste trabalho, é desenvolver e utilizar uma 

mídia no Ensino de Física e analisar a eficácia desta nos conteúdos de Cinemática, Calorimetria 

e Eletrostática. A intenção é instigar e incentivar os estudos através de Smartphones. O objetivo 

específico, é desenvolver um aplicativo para Android, apontar uma serventia educacional aos 

Smartphones dentro e fora de sala, estimular os alunos a uma participação mais ativa durante 

as aulas e aproveitar essas novas mídias para tornar a Física mais atrativa. 
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Neste trabalho de dissertação buscou-se refletir o estudo de tópicos de Física, 

particularmente a discussão acerca do entendimento pelo educando sobre os conceitos da 

Cinemática, Calorimetria e Eletrostática centrados em aspectos conceituais, históricos, sociais 

e as aplicações tecnológicas de suas teorias. O motivo é que estes tópicos são tratados no Ensino 

médio prevalecendo apenas às relações matemática, desprovidos de uma contextualização e 

desvinculado de um contexto histórico acerca de uma reflexão na construção deste saber. 

O produto educacional desenvolvido, o “Quiz Física Fantástica”, trata-se de um 

aplicativo para Tablets e Smartphones, que utilizam a versão igual ou superior a 4.1 da 

plataforma Android. É um jogo digital em formato de Quiz, no qual inseriu-se um banco de 

questões que abordam os conceitos físicos de algumas áreas da Física e fazem relação ao 

cotidiano dos alunos. 

Esta dissertação foi estruturada seguindo as regras propostas pelo MPNEF.  

O capítulo 2 relata brevemente o projeto e a motivação para o desenvolvimento do 

trabalho proposto. Apresentar-se-á, a caracterização da pesquisa, descrevendo o local de 

aplicação e caracterizando os sujeitos envolvidos, as técnicas e instrumentos de coleta de dados 

e os procedimentos de análises de dados. 

No capítulo 3, apresentar-se-á a fundamentação teórica, buscando na literatura 

evidências que justifiquem o uso das novas mídias no processo de ensino aprendizagem, as 

quais darão suporte ao trabalho. 

No capítulo 4, mostrar-se-á uma descrição conceitual dos tópicos de Física dispostos no 

aplicativo e que foram aplicados em sala.  

No capítulo 5, apresentar-se-á o produto educacional, suas especificações e a forma 

pensada para seu desenvolvimento. Ainda neste capítulo, mostrar-se-á as motivações para o 

desenvolvimento deste trabalho e dados que justificam o uso da plataforma Android para o 

desenvolvimento do produto educacional “Quiz Física Fantástica”. 

Já no capítulo 6, apresentar-se-á a descrição da metodologia empregada na aplicação do 

jogo em sala de aula e os resultados obtidos com pesquisa e suas discussões, respectivamente.  

O capítulo 7, descreve as conclusões do trabalho e os passos futuros. Após as 

referências, são apresentados os APÊNDICES, nos quais foram inseridos os documentos que 

utilizados nessa pesquisa, as questões utilizadas na aplicação do produto educacional e um 

Manual do Usuário com o passo-a-passo sobre a utilização do aplicativo “Quiz Física 

Fantástica”. Este manual, será disponibilizado em formato “pdf” na página do programa de 

mestrado para consulta pública. 
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2 SISTEMATIZAÇÃO DO PROJETO 

 

 

Neste capítulo, serão apresentados os procedimentos adotados no projeto: 

SMARTPHONES COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA: USO DO APLICATIVO 

“QUIZ FÍSICA FANTÁSTICA”, aplicado aos alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Técnico 

em Química Integrado ao Ensino Médio. Inicialmente, mostrar-se-á quais as motivações para a 

realização do mesmo e em seguida, caracterizar-se-á os procedimentos adotados, detalhando 

aspectos específicos como: campo de pesquisa, sujeitos investigados, instrumentos de coleta de 

dados, e os procedimentos de análises dos dados. 

 

 

2.1 O PROJETO E SUA MOTIVAÇÃO 

 

 

2.1.1 Cenário sobre o Ensino de Física na atualidade 

 

 

Atualmente, o modelo predominante de ensino de física, nas instituições públicas e 

privadas, se baseia na exposição de conteúdos pelo professor e na prática de resolução de 

exercícios, trocadilhos com as equações matemáticas que descrevem fenômenos físicos para 

que o aluno “decore-as”, técnicas de resolução de exercícios a ser desenvolvidas pelos alunos. 

Esse modelo, visa a aprovação em grandes vestibulares ou na obtenção de uma nota relevante 

no Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. Os materiais didáticos adotados pelas 

instituições de ensino, como apostilas e similares, são elaborados apoiados nessa estratégia, se 

baseiam em questões presentes nos últimos vestibulares e no ENEM apresentando conteúdos 

resumidos e elaborados para uma rápida exposição. Devido à enorme quantidade de conteúdos 

exigidos pelos vestibulares e o ENEM, nesse contexto o ensino de Física tornou-se apenas um 

roteiro básico de técnicas de retenção de conteúdos e fórmulas com resolução de exercícios. 

Além disso, temos: a falta ou despreparo dos professores sendo alguns inclusive, graduados em 

áreas distintas e que lecionam a disciplina de Física por determinação das Secretarias de 

Educação a fim de complementar a carga horária semanal, suas más condições de trabalho, o 

reduzido número de aulas desta disciplina no Ensino Médio nas instituições públicas, a falta de 
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laboratórios e de mídias alternativas e a progressiva perda de identidade no currículo nesse nível 

de ensino. Em resumo, o ensino é feito por uma aprendizagem mecânica de conteúdos 

desatualizados, este tipo de aprendizagem acontece com a incorporação de um conhecimento 

novo de forma arbitrária, ou seja, o aluno precisa aprender sem entender do que se trata ou 

compreender o significado do porquê. Essa aprendizagem também acontece de maneira literal, 

o aluno aprende exatamente como foi falado ou escrito, sem margem para uma interpretação 

própria. Estamos no século XXI, mas a Física ensinada não passa daquela do século XIX 

(Moreira, 2006). Nesse cenário, não sobra espaço para a discussão significativa sobre os 

fenômenos físicos com os alunos, nem a inserção de novas tecnologias aplicadas à educação, 

tecnologias, estas, que se tornaram essenciais na vida desses estudantes.  

Recorrendo ainda aos PCN+1
 ENSINO MÉDIO - FÍSICA, diretriz sobre a construção 

dos currículos nacionais, quanto ao ensino de Física temos a seguinte citação: “Trata-se de 

construir uma visão da Física que esteja voltada para a formação de um cidadão 

contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para compreender, intervir e participar 

na realidade” 2, ou seja, o caminho que o ensino deveria tomar é o foco no desenvolvimento 

de habilidades e competências para que esses alunos compreendam o mundo ao seu redor e 

possuam tais habilidades e competências na resolução de problemas no seu cotidiano. 

Entretanto, o ensino de Física se baseia em situações ideais deixando de lado a transposição 

didática, que permite uma conexão com o mundo real onde o aluno vive e irá atuar em sua vida 

profissional futura. Percebe-se, na educação contemporânea, que ele está desatualizado em 

termos de conteúdos e tecnologias, centrado no docente, comportamentalista, focado no 

treinamento para as provas. Inspirada pela busca por uma alternativa ao modelo de ensino 

tradicional, baseado em uma estrutura que transforme o aluno em protagonista e o professor em 

mediador do processo ensino aprendizagem de Física, considera-se neste trabalho o uso de 

jogos como tática capaz de romper o paradigma da educação clássica e resgatar o entusiasmo 

dos estudantes que participaram desse processo. Conclui-se, então, que os problemas 

enfrentados atualmente são de oportunizar uma aprendizagem atrativa e coesa na qual não 

objetive-se apenas passar no vestibular e no ENEM, e sim e compreender o mundo em que 

vivemos, ampliando e desenvolvendo competências e habilidades significativas a esses alunos. 

                                                 
1 Parâmetros Curriculares Nacionais  
2 Citação na página 1 do 𝑃𝐶𝑁+ Ensino Médio – Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

  Curriculares Nacionais – Física. 
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Pretende-se, com este projeto, refletir sobre o processo ensino – aprendizagem de Física 

e propor através da aplicação do produto educacional “Quiz Física Fantástica” uma metodologia 

alternativa às aulas tradicionais. Como em toda pesquisa, o produto educacional “Quiz Física 

Fantástica” que é o protagonista deste trabalho necessitou ser avaliado para examinar se os 

objetivos almejados foram alcançados. Assim, as reflexões propostas aqui serão norteadas pela 

seguinte questão: como podemos melhorar e modificar o processo de ensino-aprendizagem 

durante as aulas, para que os alunos aprendam de forma significativa o conteúdo da Física? 

 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA PARA APLICAÇÃO DO PROJETO 

 

 

A pesquisa científica é consequência de uma averiguação ou análise cuidadosa, 

realizado com a finalidade de resolver uma dificuldade, recorrendo a métodos científicos. 

Lehfeld (1991), menciona a pesquisa como sendo a inquisição, o método e intensivo, que tem 

por objetivo descobrir e interpretar os fatos que estão inseridos em uma determinada realidade. 

Para executar este projeto foi realizada a pesquisa descritiva e de natureza quanti-

qualitativa. Em estudos com estas características, é necessário que o investigador interaja com 

os fatos investigados e com os sujeitos da investigação. Conforme Richardson et al. (1999, p. 

79): 

A abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do investigador, 

justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um 

fenômeno social. O aspecto qualitativo de uma investigação pode estar presente até 

mesmo nas informações colhidas essencialmente quantitativas, não obstante perderem 

seu caráter qualitativo quando são transformados em dados quantificáveis, na tentativa 

de se assegurar a exatidão no plano dos resultados. 

 

Na maioria das vezes, qualifica-se os métodos existentes em dois grupos: o quantitativo 

e o qualitativo, que juntos são chamados de processos empíricos. Tais processos diferem-se não 

apenas pela sistemática envolvida, mas principalmente pela forma de abordagem do problema 

de pesquisa. Ao passo que a abordagem quantitativa segue o paradigma clássico, a abordagem 

qualitativa obedece ao paradigma alternativo (TERRENCE; ESCRIVÃO FILHO, 2006). O 

paradigma clássico defende a ideia da existência de uma realidade externa que pode ser 

analisada de forma objetiva, cujos resultados da pesquisa podem ser reproduzidos e 

generalizados, sendo possível a obtenção de verdades universais (HAYATI; KARAMI; SLEE, 

2006). Em contrapartida, o paradigma alternativo defende a ideia de que as abordagens 
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exclusivamente quantitativas não são satisfatórias, o que possibilita a utilização de abordagens 

qualitativas na pesquisa científica, as quais buscam compreender as intenções e significados 

das ações humanas (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004). 

Em geral, a pesquisa quantitativa é caracterizada pela inferência dedutiva; a realidade 

investigada é objetiva; a amostra é geralmente grande e determinada por critérios estatísticos; 

há a generalização dos resultados; utiliza-se dados que representam uma população específica; 

utiliza-se questionários estruturados com questões fechadas, testes e ckecklist (NEVES, 1996). 

A pesquisa qualitativa se distingue da quantitativa de acordo com a maneira de 

abordagem de uma realidade e do modo pelo qual os dados são coletados, tratados e analisados. 

O método qualitativo não usa instrumentos estatísticos para analisar um problema, uma vez que 

tem por objetivo numerar os eventos estudados e não medi-los (RICHARDSON, 2008). 

Segundo Leopardi (2002, p. 117), essa forma de pesquisa “é utilizada quando não se 

podem utilizar instrumentos de medida precisos, desejam-se dados subjetivos, ou se fazem 

estudos de um caso particular, de avaliação de programas ou propostas de programas”; ela 

assessora na compreensão do contexto social do problema sob a perspectiva dos sujeitos 

investigados (por exemplo, parte da sua vida diária, sua satisfação, desapontamentos, surpresas, 

emoções, sentimentos, desejos) e sob a perspectiva do pesquisador. 

Nesse contexto, este trabalho apresenta natureza qualitativa, uma vez que foram 

utilizados como instrumento de obtenção de dados o “Questionário de Opinião”, com questões 

dissertativas, visando receber a opinião de cada sujeito da pesquisa, em relação a metodologia 

alternativa, aplicação do produto educacional, utilizada. 

 

 

2.3 LOCAL DE APLICAÇÃO DO PROJETO 

 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ji-Paraná. Além de definir um produto educacional 

de boa qualidade para exploração da problemática, fez-se necessário a escolha de um público 

alvo para aplicação do novo produto didático; como à época a autora era professora substituta 

do referido Campus, tornou-se mais fácil o acesso à esse público. 
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2.3.1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - 

IFRO, Campus Ji-Paraná 

 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) Campus Ji-

Paraná colabora para o desenvolvimento da região através da oferta de cursos e programas de 

formação inicial e continuada de trabalhadores e educação profissional técnica de nível médio 

desde 2009. 

 

 Figura 2.1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRO), Campus Ji-Paraná 

 

  Fonte: Site do Instituto Federal de Rondônia-IFRO3. 

 

 

                                                 
3 Disponível em: <www.ifro.edu.br >. Acesso em out. de 2018. 
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Com sede localizada na Rua Rio Amazonas, n° 151, inaugurado em 2009, o Campus 

possui atualmente 120 profissionais, sendo 65 docentes e 55 técnicos administrativos e mais de 

1000 alunos matriculados em cinco cursos técnicos, um superior tecnológico e uma licenciatura. 

Situa-se no bairro Jardim dos Migrantes, em uma área construída de cerca de 7.400m². 

Contando com estrutura moderna, nele executa-se ações de ensino, pesquisa e extensão, 

voltadas para a preparação dos alunos para o mercado de trabalho. Tem perfil industrial e 

atualmente oferta cursos de nível técnico nas modalidades integrado e subsequente 

(Informática, Química, Florestas, Finanças e Informática para a Internet); superior tecnológico 

(Análise e Desenvolvimento de Sistemas), Licenciatura em Química e graduação em 

Engenharia Florestal. 

No ano de 2007 ocorreu uma visita às instalações da Escola Silvio Gonçalves de Farias 

com vistas à implantação da Escola Técnica Federal. Durante a visitação foi realizada uma 

avaliação da estrutura física da escola, a qual foi doada com toda a sua infraestrutura para a 

implantação da Escola Técnica Federal de Educação Tecnológica de Ji-Paraná (RO). 

Já em 2008, foi realizado o Concurso Público para provimento dos cargos para a 

Unidade de Ensino de Ji-Paraná, por meio de prova escrita. Em seguida, houve a realização do 

Exame de Seleção dos alunos para os cursos técnicos de Móveis na modalidade subsequente, 

Florestas e Informática nas modalidades integrada e subsequente. 

Em 22 de agosto de 2008 foi nomeado para Direção-Geral Pró Tempore, o professor 

Jorge Luiz dos Santos Cavalcante, responsável inicial pela implantação da unidade. 

As atividades pedagógicas, iniciaram-se em 02 de março de 2009, com um quadro de 

41 servidores, ofertando cursos eleitos pela comunidade, nas modalidades integral e 

subsequente ao Ensino Médio. 

Nesse mesmo ano foram iniciadas as obras de reforma e ampliação da estrutura e o 

início do ano letivo. Ainda em 2009, por meio de comissão e audiência pública, foi definido o 

Curso de Graduação em Química a ser implantado a partir do ano de 2010. 

Em 2011, iniciou-se os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação de Jovens e 

Adultos e Informática na Educação. Os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), como 

Biojoias e Beleza e Estética (Mulheres Mil) foram ofertados a partir de 2012. Já a Escola de 

Conselho e o curso de Design Mobiliário, a partir de 2013. 

Atualmente, o Campus oferece também cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), 

de pós-graduação, inclusive na modalidade a distância, bem como realiza pesquisas e atividades 

de extensão. Conta com 20 salas de aulas convencionais, e laboratórios nas áreas de Física, 
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Química, Solos, Sementes, Informática, Artes, Hardware, além de auditórios, estufa, 

marcenaria, biblioteca e quadra poliesportiva. 

 

Figura 2.2. Laboratório de Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRO), Campus Ji-

Paraná. 

 

  Fonte: DINIZ (2017) 

 

Os últimos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) mostraram que as 

escolas federais obtiveram as melhores médias no geral, em Rondônia das escolas que ofertam 

Ensino Médio na rede pública de ensino, o IFRO tem se destacado obtendo excelentes posições 

no ranking de desempenho no ENEM. Ainda assim, faz-se necessário melhorar o processo 

ensino-aprendizagem com ações conjuntas de todo o corpo docente, discente, administrativo, 

família e comunidade.  
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2.4 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Para obter-se os dados da pesquisa, sobre a aplicação do Projeto SMARTPHONES 

COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA: USO DO APLICATIVO “QUIZ FÍSICA 

FANTÁSTICA”, como ela é de cunho quantitativa e qualitativa, realizou-se estudos com 44 

alunos do 1º ano A, com 42 alunos do 2º ano A e com 38 alunos do 3º ano A do Curso de 

Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio. Em uma primeira fase utilizou-se nas turmas 

um questionário com questões objetivas, para fazer uma sondagem quantitativa, no intuito de 

obter uma noção do nível de conhecimentos sobre os tópicos de Física abordados, sendo eles 

Cinemática, Calorimetria e Eletrostática.  

No segundo momento da pesquisa, para as turmas 1º A, 2º A e 3ºA, foi aplicada a 

metodologia alternativa, o uso do aplicativo “Quis Física Fantástica”.  

Os sujeitos envolvidos participaram de forma livre e consentida, sendo informados por 

escrito da natureza da pesquisa e de quais seus objetivos. Os sujeitos não tiveram seus nomes 

expostos na pesquisa. 

 

 

2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

Existem múltiplas formas de se conseguir dados para sustentar uma pesquisa descritiva. 

Alguns dos mais utilizados, segundo Marconi e Lakatos (2004), Freitas e Janissek (2000) e 

Malhotra (2006), são estes: documentação, observação, entrevista, questionário, formulário, 

ckecklist, medidas de opinião e de atitudes, testes, sociometria, análise de conteúdo, história de 

vida, pesquisa de mercado, dentre outros.  

A técnica utilizada nesse trabalho foi o questionário, esta tem sido uma das mais 

utilizadas em pesquisas na área de Educação, pois é uma técnica de custo baixo e acessível e 

que para sua utilização, só são necessários lápis, borracha, caneta, papel, formulários, etc.; além 

disso pode-se garantir o anonimato do entrevistado. Esta técnica, apresenta pontos positivos e 

negativos; os pontos positivos a serem destacados são a facilidade de aplicação, podendo ser 

aplicados individualmente ou em grupos, por telefone, ou mesmo por correspondência. Os 

pontos negativos desse método são: baixa taxa de respostas para questionários enviados por 
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correspondência, inviabilidade de comprovar respostas ou esclarecê-las, difícil pontuar 

questões abertas, pois dá margem a respostas influenciadas pelo “desejo de nivelamento social”, 

restrito a pessoas aptas à leitura, pode ter itens polarizados/ambíguos.  

Neste projeto, aplicou-se três tipos de questionários: o primeiro questionário foi 

intitulado de “Questionário Sócio Cultural”. O mesmo foi elaborado com 22 questões objetivas, 

com intuito de delinear o perfil sócio cultural dos sujeitos da pesquisa; este questionário foi 

aplicado em todas as turmas pesquisadas. A aplicação ocorreu no primeiro contato com as 

turmas, antes da aplicação do produto educacional, para que não houvesse influências nas 

respostas, principalmente nas questões que diziam respeito ao uso de Smartphones e acesso à 

Internet.  O segundo questionário, foi elaborado com 20 questões objetivas, os tópicos de Física 

abordados foram: Cinemática para o 1º ano, Calorimetria para o 2º ano e Eletrostática para o 3º 

ano. Intencionalmente, as questões deste questionário são as mesmas que estão organizadas nos 

respectivos tópicos do produto educacional “Quiz Física Fantástica”, pois nestas turmas, 

utilizou-se o método tradicional de apresentação dos tópicos de Física, assim, os dados obtidos 

serviram de parâmetro para analisar os benefícios e/ou contribuições da metodologia alternativa 

proposta pela autora.  

O outro processo de coleta de dados foi a observação livre e a elaboração do terceiro 

questionário intitulado “Questionário de Opinião” que caracterizaram o processo qualitativo. 

Não existe uma técnica definida ou estatística. Considera-se que existe uma interação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, não podendo ser traduzida em números. O ambiente natural é a 

fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador é instrumento chave. Para Triviños (1987); 

a observação livre é uma técnica que privilegia a pesquisa qualitativa.  Este questionário, foi 

aplicado em três turmas, nas quais foi adotada a metodologia alternativa de ensino de Física, 

através da aplicação do produto educacional “Quiz Física Fantástica”. Devido a pesquisa ser 

descritiva e de cunho quanti-qualitativa, este questionário, foi elaborado com 10 questões 

discursivas, as quais objetivaram saber a opinião dos sujeitos da pesquisa em relação ao produto 

educacional, como facilidade em fazer download do aplicativo, layout do jogo, as premiações 

do jogo, o tempo de resposta para cada questão, a sequência e o nível dos conteúdos abordados, 

indagou-se ainda, se houve maior interatividade e satisfação dos alunos ao utilizarem o jogo 

durante as aulas de Física e se do ponto de vista deles, o jogo contribuiu para um melhor 

aprendizado da disciplina. Isso foi feito para obter resultados os mais fieis possíveis à realidade, 

sendo possível analisar qualitativamente tanto o produto educacional, quanto à aplicação do 
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mesmo. Os dados obtidos com os dois questionários objetivos, estão descritos em gráficos e 

tabelas no Capítulo 6.  

 

 

2.6 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 

A análise de dados é a parte mais relevante da pesquisa, pois através dos dados 

angariados, será possível ao pesquisador definir os rumos a serem tomados no processo. 

Segundo Minayo (1994), ela gera conhecimento e serve como background, permitindo aos 

pesquisadores sistematizar todo o processo no decorrer da pesquisa. 

Neste projeto, a análise ocorreu simultaneamente à coleta e organização dos dados. 

Ponderou-se as categorias como: ensino-aprendizagem, aprendizagem significativa, aumento 

do interesse pelas aulas de Física e a metodologia alternativa de ensino através da aplicação do 

produto educacional “Quiz Física Fantástica”, que são os fins dessa pesquisa.  

No início da pesquisa, dedicou-se atenção especial aos dados coletados, pelo 

questionário “Questionário Sócio Cultural”, ilustrado no APÊNDICE B, o questionário 

composto por 22 questões objetivas, foi aplicado à todos os sujeitos da pesquisa. A partir da 

análise do mesmo, foram levantados dados quantitativos relevantes para o início da pesquisa e 

caracterização do perfil sócio cultural dos participantes desta pesquisa.  

Na segunda fase da pesquisa, dedicou-se atenção aos dados coletados pelos 

questionários com tópicos de Física de Cinemática, Calorimetria e Eletrostática APÊNDICES 

C, D e E, respectivamente. Estes questionários, foram elaborados com as 20 questões que estão 

dispostas nos tópicos de Cinemática, Calorimetria e Eletrostática do “Quiz Física Fantástica”, 

assim, foi possível verificar qual era o nível de conhecimento dos sujeitos da pesquisa em 

relação aos assuntos abordados e nortear as ações metodológicas alternativas proposta pela 

autora.  

Os dados obtidos nesta fase, são de extrema relevância para esta pesquisa, pois serviram 

de parâmetros para que a autora analisar se o produto educacional elaborado trouxe benefícios 

para o processo ensino-aprendizagem de Física.  

A análise qualitativa, nesta pesquisa, está associada à necessidade de examinar 

minuciosamente a efetividade do produto educacional desenvolvido, o “Quiz Física Fantástica”, 



24 

 

 

 

 

verificando se houve contribuições reais para a aprendizagem significativa dos alunos e se esta 

metodologia alternativa proposta pela autora, contribuiu para inovar e tornar mais interessante 

às aulas de Física. Bardin (1997), afirma que a análise de conteúdo é um método configurado 

em detalhes, não só em relação à técnica de seu emprego, mas também em seus princípios e em 

seus conceitos fundamentais.  

Assim, fica evidenciado que o presente estudo integra componente referenciado como 

quanto-qualitativo, onde privilegia a obtenção de informações quantitativas como a aplicação 

dos questionários dispostos nos APÊNDICES B, C, D e E, objetivando obter números e 

estatísticas das médias gerais de respostas às questões que estão apontados em gráficos no 

Capítulo 6; como também, objetiva averiguar indícios da aprendizagem significativa através da 

aplicação do “Questionário de Opinião” APÊNDICE F. Este questionário foi elaborado com 10 

questões discursivas, através das quais os sujeitos da pesquisa, expressaram suas opiniões à 

respeito do jogo “Quiz Física Fantástica” quanto aos aspectos de layout, grau de dificuldade do 

jogo, itens atrativos de pontuação e recompensa, e principalmente, se do ponto de vista dos 

mesmos, houve aumento no interesse durante as  aulas de Física nas quais foram utilizadas esta 

metodologia alternativa, que visa a aprendizagem significativa dos alunos através do uso de 

jogos.  

O mesmo, foi respondido após a aplicação do Produto educacional “Quiz Física 

Fantástica” e foi utilizado estrategicamente como instrumento de cunho qualitativo. 

As análises dos dados obtidos nesta fase, também estão dispostas no Capítulo 6. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO – PEDAGÓGICA 

 

 

Como referencial teórico para embasamento deste trabalho, utilizar-se-á as ideias de 

David Paul Ausubel. Este embasamento, justifica-se pela metodologia utilizada para obtenção 

dos dados da pesquisa, uma vez que, verificou-se inicialmente os conceitos relevantes 

preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz, os subsunçores, com a aplicação dos 

questionários com conceitos de Física, com 20 questões objetivas dos conteúdos de Cinemática, 

Calorimetria e Eletrostática. Em seguida, averiguou-se se as novas ideias foram ancoradas 

nesses subsunçores aprimorando tais conceitos, com as mesmas questões dos questionários 

iniciais, porém agora utilizando a metodologia alternativa, o produto educacional “Quiz Física 

Fantástica”. Para motivar os alunos e obter-se uma aprendizagem significativa, realizou-se a 

aplicação do produto educacional “Quiz Física Fantástica” através de uma competição em 

grupos, com premiação das melhores pontuações que se estendeu durante as aulas. Ao término 

da aplicação do produto educacional, para verificar se o mesmo contribuiu para uma 

aprendizagem significativa aplicou-se um questionário com questões discursivas, no intuito de 

verificar se os conceitos abordados no produto educacional foram assimilados. 

 

 

3.1 PRESSUPOSTOS DA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE 

AUSUBEL 

 

 

A teoria da aprendizagem significativa de David Paul Ausubel, procura explicar os 

mecanismos internos que ocorrem na mente humana com relação ao aprendizado e à 

estruturação do conhecimento. As pesquisas de Ausubel, propõem que haja uma relação 

concreta do conceito físico estudado com o cotidiano do aluno, ou seja, uma contextualização 

da teoria, valorizando a aprendizagem por descoberta, mas não deixando de lado as aulas 

expositivas. Ausubel relata que o aluno já detém um conhecimento, independentemente de sua 

escolaridade. Desse modo, o docente pode buscar nos alunos experiências próprias vividas por 

eles, discutindo sobre isso e aprimorando seus conhecimentos. 

No processo de ensino tradicional de Física, a maior parte das informações registradas 

pelos alunos com o passar do tempo, são esquecidas, constituindo em apenas um conhecimento 

temporal, ou seja, o aluno decora as informações na véspera de avaliações visando apenas 
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atingir nota suficiente para ser aprovado e posteriormente não se lembra mais dos conteúdos 

estudados. Nesse tipo de aprendizagem, não há relação entre o conhecimento prévio do aluno 

e o assunto novo que está sendo transmitido pelo professor, prejudicando toda a estrutura 

cognitiva e conceitual do indivíduo.  Em situações assim, o professor apresenta um plano de 

aula para as distintas turmas e a repetição é a mesma ao longo dos anos, assim torna-se um 

professor “engessado” que expõe somente os conteúdos do currículo, na maioria das vezes o 

professor recebe a ementa pronta e precisa executá-la exatamente na sequência que está 

proposta.  

De acordo com a teoria da aprendizagem significativa, o professor deve incentivar os 

alunos à buscarem conhecimento com sua participação, através da interação entre ambas as 

partes: o professor e aluno. Este com seus conhecimentos prévios (subsunçores) e aquele com 

o conhecimento sistematizado em uma interação que terá como resultado uma aprendizagem 

significativa por parte do aluno.  

Em relação ao processo de aprendizagem significativa, Ausubel (2003, p. 71), diz que: 

 

 A essência do processo de aprendizagem significativa consiste no fato de que novas 

ideias expressas de forma simbólica (a tarefa de aprendizagem) se relacionam com 

aquilo que o aprendiz já sabe (a estrutura cognitiva deste numa determinada área de 

matérias), de forma não arbitrária e não literal, e que o produto desta interação ativa e 

integradora é o surgimento de um que reflete a natureza substantiva e denotativa deste 

produto interativo. 

 

Segundo Ostermann e Cavalcante (2010), para realizar o Ensino de Física através de 

uma abordagem ausubeliana é necessário que o professor determine a estrutura conceitual e 

proposicional do conteúdo, identifique quais os subsunçores que os alunos deveriam ter em sua 

estrutura cognitiva, determine entre os subsunçores relevantes, os que estão disponíveis na 

estrutura cognitiva do aluno e finalmente ensine utilizando recursos e princípios que facilitem 

a assimilação da matéria por parte do aluno e a organização de sua própria estrutura cognitiva 

nessa área de conhecimentos, através da aquisição de significados claros, estáveis e 

transferíveis. 

 

 

3.1.1 Da diversidade de materiais instrucionais 
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Um dos elementos mais relevantes no ato de ensinar é a diversificação dos materiais 

utilizados em sala de aula, pois possibilita-se a criação de novas formas de transmitir o conteúdo 

que deseja-se ensinar. Moreira (2006), defende que não devemos apenas utilizar o livro didático 

como principal fonte de ensino e pesquisa, não se trata, propriamente, de banir da escola o livro 

didático, mas de considerá-lo apenas um dentre vários materiais instrucionais. 

Tais materiais devem ser usados no planejamento das aulas e serem selecionados 

cuidadosamente pelo professor, (artigos, revistas, tecnologias da informação, etc.), no entanto 

deve-se fazer com que contribuam para os questionamentos, dando um suporte ao professor na 

busca de construção de respostas, juntamente com os alunos; isso de fato pode contribuir para 

uma aprendizagem significativa. 

Nesse contexto, o produto educacional “Quiz Física Fantástica” foi desenvolvido para 

ser um material instrucional alternativo e ser potencialmente significativo, podendo destacar 

através de sua aplicação os principais pontos necessários de acordo com a teoria Ausubeliana, 

na busca de uma aprendizagem significativa. 

 

 

3.2 O USO DAS MÍDIAS  

 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs, modificaram a comunicação no 

mundo e estão presentes em nosso dia-a-dia, interferem nas distintas esferas da sociedade, 

política, economia e social. Na educação não poderia ser diferente, seja através de rádio, 

televisão, jornal, revista, computador, Smartphones e Tablets, o mundo em que vivemos não é 

mais o mesmo de décadas atrás. Dentre as diversas mídias existentes, as mídias digitais estão 

cada vez mais acessíveis e podem ser importantes ferramentas didáticas. 

Os alunos têm apresentado comportamentos digitais e sabem lidar muito bem com estas 

mídias, enquanto que a maioria da geração de professores pensa e se comporta de forma 

analógica, não aderindo por completo às mídias digitais em suas metodologias.  

Os alunos nascem em um mundo permeados pelo uso delas, este uso na maioria das 

vezes é feito sem controle e sem uma devida orientação e supervisão dos pais e/ou responsáveis 

para que seja feita a conscientização sobre o uso adequado. Diante da gama de produtos da 

tecnologia digital disponíveis, concordar-se-á que o ambiente escolar sofre fortíssimas 

influências, primeiramente porque os alunos estão em contato e utilizam essas tecnologias em 
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seus cotidianos, este uso é feito majoritariamente sem preocupação com a produção de saber, e 

sim como ferramenta de entretenimento.  

O avanço das tecnologias e mídias digitais trouxe novas possibilidades para os processos 

de ensino e aprendizagem, especialmente no que diz respeito à construção colaborativa do 

conhecimento, por meio da participação ativa do aluno. Todo este contexto, pleno de 

possibilidades, aponta vários desafios e exige uma atuação diferenciada dos professores na 

mediação das mais diversas situações de aprendizagem. 

O uso de mídias cada vez mais sofisticadas, pela população em geral passou então a ser 

mais um requisito nos ambientes educacionais. Há algumas décadas o recurso exclusivo 

disponível para uso em sala de aula eram os livros, o quadro negro e o giz, hoje com a 

diversidade de recursos como Tablets e Smartphones com acesso à Internet, existe a 

possibilidade de ampliação do uso destes nas instituições de ensino. Isso porque, eles podem 

ser um extraordinário instrumento facilitador da mediação entre o procedimento de descobertas 

e a promoção do conhecimento. 

Neste contexto, faz-se necessário que os professores estejam atentos e que procurem a 

melhor forma de aproveitar esses recursos, defendendo uma formação consciente dos alunos 

para conseguirem lidar com os elementos tecnológicos e assim superar uma atitude apática e de 

finalidades de adequação promovida pela indústria capitalista. 

A inserção dessas tecnologias nas salas de aulas, não garante que o ensino resultará em 

uma aprendizagem significativa dos conteúdos abordados. O fato de o professor usar ou não 

usar, não implica que o aluno aprendeu ou deixou de aprender, o uso das tecnologias devem 

trazer novas possibilidades de transmissão do conhecimento, porém deve-se utilizar um novo 

método de trabalho para realizar esta transmissão, possibilitando ao aluno não apenas decorar 

os conteúdos expostos, e externa-los nas avaliações; essas tecnologias devem possibilitar 

mecanismos na constituição de um cidadão crítico, que seja subversivo a sua realidade e que 

encontre significados nos conteúdos expostos em sala. Faz-se necessário que haja uma 

discussão dessa nova situação de invasão de novas tecnologias no ambiente escolar, de modo 

que o professor não deve omitir-se. 

Ao utilizar as mídias para executar seu trabalho, o professor deve objetivar a renovação 

da educação por meio do desenvolvimento integral do ser humano, inserido no processo de 

transformação social. Assim, a educação necessita ser um fator de transformação da sociedade. 

As mídias, então, “devem ser utilizadas pela escola não só como instrumentos 

pedagógicos para facilitar, diversificar e melhorar o nível de aprendizagem, mas também como 
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objetos do conhecimento” (LEITE; SAMPAIO,1999). Nesse contexto, pode-se dizer que as 

mídias são fontes relevantes de busca de informações e fornecem elementos para a constituição 

do conhecimento, não tratando-se apenas de fazer uso de recursos de mídias diversos, e sim de 

considerar o conteúdo de cada mídia. 

A respeito do uso das mídias pelo professor para desenvolver suas aulas, Schlemmer 

(2010) afirma que:  

“Essa realidade requer do docente o desenvolvimento de um conjunto de 

competências fundamentais na atualidade. Estas vão além daquelas do campo 

específico do conhecimento, da sua área de atuação, pois incluem competências 

didático-pedagógicas aliadas às competências tecnológico-digitais.” (Schlemmer, 

2010, p. 76) 

 

3.3 O USO DE TABLETS E SMARTPHONES 

 

 

Neste tópico, abordar-se-á especificamente as mídias móveis, tais como Tablets e 

Smartphones. 

Essas tecnologias (Figuras 3.1 e 3.2) permitem a troca instantânea de informações entre 

usuários e está presente em todas as áreas de nosso cotidiano e, atualmente, é impossível 

imaginar a nossa vida sem as mídias móveis. Se os adultos estão cada vez mais inseridos na 

realidade digital, imagine os jovens que nasceram e estão crescendo em meio a revolução 

tecnológica, estes jovens são chamados “nativos digitais”. 

 

             Figura 3.1. Mídia móvel Tablet 

  

          Fonte: Site Telegraph4 

                                                 
4 Disponível em: <https://www.telegraph.co.uk/technology/0/best-tablets-buy-2017/>. Acesso em out.2018. 
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        Figura 3.2. Mídia móvel: Smartphone 

 

         Fonte: Site Samsung5 

 

O desenvolvimento escolar de crianças e jovens, por exemplo, já apresenta alterações 

comportamentais e demanda que o sistema de ensino e a legislação se adaptem às novidades, 

de forma que a tecnologia passe a coexistir com os demais métodos utilizados nas instituições 

de ensino.  

O professor que não estiver engajado nesse novo modelo de aluno, nesse novo mundo 

tecnológico, nessas novas tecnologias, pode estar fadado ao insucesso. Sem interação com a 

tecnologia, o professor pode se tornar um ser “ultrapassado”. 

Este trabalho, tem por objetivo o uso dos Smartphones em sala de aula, em relação à 

este uso Casal (2013) afirma que: 

 

“Na era do YouTube, dos Smartphones, dos Tablets e das redes sociais, existirem 

ambientes de aprendizagem que não incluam inovação é obrigar os alunos a saírem 

da imersão tecnológica em que vivem, retirando-os do seu habitat natural e obrigando-

os a retroceder no tempo para aprender. Por outro lado, a utilização estratégica de 

ferramentas tecnológicas em sala de aula poderá ser um catalisador de motivação e 

autonomia na aprendizagem, dada a curiosidade que geram em seu torno e o seu 

potencial inegável. (J Casal, 2013, p.1) 

                                                 
5 Disponível em: < https://www.samsung.com/br/smartphones/galaxy-j/?galaxy-j>. Acesso em out. 2018. 
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Para o desenvolvimento de projetos com o uso de Smartphones em sala de aula, o 

professor deve ter disposição e estar atualizado para essas novas tecnologias, nesse sentido o 

próprio aluno poderá ser um aliado para o desenvolvimento desses projetos. 

 

 

3.4 O USO DE JOGOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 

 

O objetivo deste trabalho é a elaboração e aplicação de um jogo digital em formato Quiz 

envolvendo conceitos físicos relacionados ao cotidiano dos alunos. Portanto, este tópico retrata 

a importância do emprego do lúdico para melhorar o processo ensino aprendizagem dos alunos 

que normalmente não seria contemplada em uma aula tradicional. 

Kishimoto (2007) e Huizinga (2007) defendem a ideia que, os jogos são uma importante 

ferramenta para o aprendizado. Além disso, o emprego de atividades lúdicas em sala de aula é 

uma maneira de aumentar a motivação dos estudantes, pois elas proporcionam um modo 

divertido e descontraído de aprender. 

Ainda sobre o uso de jogos no ensino, Rodrigues (2001, p. 57) assegura que “o jogo é 

uma atividade rica e de grande efeito que responde às necessidades lúdicas, intelectuais e 

afetivas, estimulando a vida social e representando, assim, importante contribuição na 

aprendizagem." 

O uso dos jogos pelo professor durante as aulas na instituição de ensino é uma das táticas 

que podem influenciar no aprendizado global do aluno. Fazer com que o aluno seja motivado a 

receber novas informações e associá-las com as existentes de acordo com seu conhecimento 

prévio é um dos principais desafios do professor, que pode ser auxiliado pelo uso dos jogos 

didáticos. Ausubel foi um dos precursores no estudo deste tipo de aprendizagem, a significativa, 

onde o aluno ao receber uma informação importante relaciona com o seu conhecimento prévio, 

os subsunçores. Isso vai de encontro, ao uso dos jogos no processo ensino aprendizagem, onde 

novas informações são inseridas no conhecimento prévio do aluno nas mais diversas áreas de 

ensino.  

Além de expor o aluno à novos conhecimentos, os jogos podem ser usados como forma 

de revisar assuntos abordados ao longo de determinado período escolar, e ainda têm a vantagem 

de serem jogados em casa ou em períodos de intervalo entre as aulas, enfatizando o que foi 
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visto em sala de aula. Ao mesmo tempo, todo jogo é desafiador, o que o torna muito atrativo 

aos alunos. 

Salientar-se-á ainda, os cuidados do professor ao desenvolver ou aplicar o jogo. Deve-

se pensar no equilíbrio entre a diversão e o aprendizado, que serão essenciais para o sucesso da 

atividade. Ao adotar esta metodologia, o professor deve se conscientizar que é necessário 

envolver-se com a atividade, como mediador dos alunos, deixando evidente que o uso do jogo 

é uma atividade com fins educativos. 

Segundo Ferreira (2017), o uso dos games pode ser um agente capaz de minimizar 

dificuldades comuns que os discentes e docentes enfrentam quando do estudo de temas 

relacionados à Física. 

De acordo com Yamazaki (2014), uma das maiores vantagens pedagógicas que o jogo 

pode proporcionar é a motivação, mas, os jogos devem também proporcionar a aprendizagem; 

e não somente aprendizagem de conteúdo, mas de noções que dizem respeito à gênese, à 

possibilidade e à essência do conhecimento, além de valores éticos para a vida em sociedade. 

 

 

3.5 JOGOS DIGITAIS E SUAS POTENCIALIDADES NO PROCESSO ENSINO 

APRENDIZAGEM 

 

 

O produto educacional “Quiz Física Fantástica” fruto deste trabalho, é um jogo digital, 

assim neste tópico, discutir-se-á exclusivamente sobre como esta categoria de jogos contribuem 

com processo de ensino. 

De acordo com Schuytema (2008), um jogo digital é uma atividade lúdica formada por 

ações e decisões que resultam numa condição final. Tais ações e decisões são limitadas por um 

conjunto de regras e por um universo, que no contexto dos jogos digitais, são regidos por um 

programa de computador. O universo contextualiza as ações e decisões do jogador, fornecendo 

a ambientação adequada à narrativa do jogo, enquanto as regras definem o que pode e o que 

não pode ser realizado, bem como as consequências das ações e decisões do jogador. Além 

disso, as regras fornecem desafios que o jogador deverá superar para alcançar os objetivos 

estabelecidos, que neste caso são conhecimentos de Física. É evidente notar que os jogos 

digitais estão intimamente ligados aos computadores, numa visão mais abrangente, como PC’s, 

notebooks, consoles de vídeo games, Tablets e Smartphones. 
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Segundo MATTAR (2009), os jogos digitais representam uma mudança no mesmo nível 

das mudanças geradas com o advento da linguagem, da escrita e da imprensa. Eles desenvolvem 

uma maneira prática de ver, pensar e atuar em problemas importantes, suportada pela reflexão 

com a ajuda de colegas. 

A interatividade presente nos jogos digitais é uma forma de sedução e muitos alunos 

passam horas usando seus Smartphones, Tablets ou computadores para jogarem. Jogos tem a 

capacidade de prender a atenção de seus usuários, assim pode-se direcionar essa conexão para 

o ambiente escolar (para aprendizagem), de modo que a relação escola-aluno tenderá ao 

aumento e o jogo atingirá o efeito motivador no aprendizado. 

O prazer propiciado pelos jogos digitais deve ser utilizado para atrair os alunos e para 

propiciar a eles formas intuitivas e interativas de aprender. Esse fato, pode provocar o 

rompimento do paradigma do professor com único retentor do conhecimento. Através do uso 

desses jogos a relação professor-aluno torna-se mais horizontal, na qual ele se equipara ao aluno 

no uso desses aplicativos, assim o trabalho do professor passa a ser realmente o trabalho de um 

mediador de conhecimentos. 

“Os jogos digitais podem ser definidos como ambientes atraentes e interativos que 

capturam a atenção do jogador ao oferecer desafios que exigem níveis crescentes de destreza e 

habilidades” (BALASUBRAMANIAN E WILSON, 2006). No instante em que o jogo é 

inserido no ambiente escolar, ele ganha uma nova designação, passando a ser chamado de jogos 

educacional, de acordo com (Lima et al., 2009).  

Nesse contexto, Pietro et al. (2005, p.10) afirmam que:  

 

“Para que os jogos possam ser caracterizados como educacionais, eles devem possuir 

objetivos pedagógicos e sua utilização deve estar inserida em um contexto e em uma 

situação de ensino baseados em uma metodologia que oriente o processo, através da 

interação, da motivação e da descoberta, facilitando a aprendizagem de um conteúdo”.  

(Prieto et al., 2005, p. 10).  

 

Comumente, quando se noticia o uso de jogos educacionais, há um destacamento para 

capacidade motivadora dessa mídia. Porém, o potencial destes jogos vai muito além do fator 

“motivação”, pois ajudam os estudantes a desenvolverem uma série de habilidades e estratégias 

e, por isso, começam a ser tratados como importantes materiais didáticos (Gros, 2003). Savi e 

Ubricht (2008) afirmam que, a utilização desses jogos proporciona diversos benefícios ao 

processo de ensino aprendizagem. Dentre eles destacar-se-ão:  
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i. Efeito motivador: os jogos educacionais demonstram ter alta capacidade para divertir e 

entreter as pessoas ao mesmo tempo em que incentivam o aprendizado;  

ii. Facilitador do aprendizado: os jogos têm a capacidade de facilitar o aprendizado em 

vários campos de conhecimento;  

iii. Desenvolvimento de habilidades cognitivas: os jogos promovem o desenvolvimento 

intelectual, uma vez que para vencer os desafios o jogador precisa elaborar estratégias 

e entender como os diferentes elementos do jogo se relacionam; 

iv. Aprendizado por descoberta: os jogos desenvolvem a capacidade de explorar, 

experimentar e colaborar;  

v. Socialização: os jogos podem servir como agentes de socialização à medida que 

aproximam os alunos jogadores, competitivamente ou cooperativamente; 

vi. Comportamento expert: jovens que jogam vídeo games se tornam experts no que o jogo 

propõe. Isso indica que jogos com desafios educacionais podem ter o potencial de tornar 

seus jogadores experts nos temas abordados. 

Toda a revisão bibliográfica abordada neste capitulo descreve a necessidade do docente 

de se atualizar junto às novas tecnologias, além disso, ficaram evidenciadas as potencialidades 

do uso de jogos digitais em mídias móveis, no processo ensino aprendizagem. Busca-se com 

esse jogo, promover uma aproximação na relação, aluno e professor, colaborar para que haja a 

aprendizagem significativa dos conceitos físicos abordados e disponibilizar uma ferramenta 

alternativa aos professores, objetivando a diversificação da metodologia durante as aulas de 

Física. 
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4 FUNDAMENTOS DE FÍSICA APLICADOS AO PRODUTO  

 

 

Neste capítulo, abordar-se-ão os tópicos de Física que estão dispostos no Produto 

Educacional “Quiz Física Fantástica” e que foram aplicados em sala de aula. São eles: 

Cinemática, Calorimetria e Eletrostática. 

Para este referencial teórico foram utilizadas como referências a coleção Halliday & 

Resnick: Fundamentos de Física, vol.1, 2 e 3, 9ª ed.  

 

 

4.1 CINEMÁTICA 

 

 

O mundo, e tudo que nele existe, está sempre em movimento. Mesmo objetos 

aparentemente estacionários, como uma estrada, estão em movimento por causa da rotação da 

Terra, da órbita da Terra em torno do Sol, da órbita do Sol em torno do centro da Via Láctea e 

do deslocamento da Via Láctea em relação às outras galáxias. A classificação e comparação 

dos movimentos (chamada de cinemática) pode ser um desafio. 

Desse modo a aplicação do produto educacional “Quiz Física Fantástica”, o tópico 

Cinemática, contribuiu para melhorias significativas na compreensão dos conceitos físicos 

envolvidos. Esta discussão está apresentada no Capítulo 6.  

 

 

4.1.1 Posição e Deslocamento 

 

 

Localizar um objeto significa determinar a posição do objeto em relação a um ponto de 

referência, quase sempre a origem (ou ponto zero) de um eixo, como o eixo x da Figura 4.1. O 

sentido positivo do eixo é o sentido em que os números (coordenadas) que indicam a posição 

dos objetos aumentam de valor. Na grande maioria dos casos, esse sentido é para a direita, como 

na Figura 4.1. O sentido oposto é o sentido negativo. 

A uma mudança da posição x1 para a posição x2 é associado um deslocamento Δx, dado 

por: 
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                            Fonte: HALLIDAY (2012). 

 

∆𝑥 = 𝑥2 −  𝑥1 

 

O deslocamento é um exemplo de grandeza vetorial, uma grandeza que possui um 

módulo e uma orientação. Assim, o deslocamento possui as seguintes características: (1) o 

módulo, que é a distância (como, por exemplo, o número de metros) entre as posições inicial e 

final; (2) a orientação, que é a direção e o sentido de uma reta que liga a posição inicial à posição 

final, e pode ser representada, no caso de um movimento ao longo de um único eixo, por um 

sinal positivo ou negativo. 

 

 

4.1.2 Velocidade Média  

 

 

A gr and eza  velocidade média vméd, é a razão entre o deslocamento Δx e o 

intervalo de tempo Δt durante o qual esse deslocamento ocorreu: 

 

𝑣𝑚é𝑑 =  
∆𝑥

∆𝑡
=  

𝑥2 − 𝑥1

𝑡2 − 𝑡1
 

 

(4.1) 

(4.2) 

Figura 4.1: A posição de um objeto é indicada em relação a um 

eixo marcado em unidades de comprimento (metros, por 

exemplo), que se estende indefinidamente nos dois sentidos. O 

nome do eixo, que na figura é x, aparece sempre no lado positivo 

do eixo em relação à origem. 
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A notação acima indica que a posição é 𝑥1 no instante 𝑡1 e 𝑥2 no instante 𝑡2. A unidade 

de 𝑣𝑚é𝑑 no SI é o metro por segundo (m/s). Outras unidades podem ser  usadas, mas todas 

têm a forma de comprimento/tempo. 

Em um gráfico de x em função de t, 𝑣𝑚é𝑑 é a inclinação da reta que liga dois pontos 

da curva x (t): um dos pontos corresponde a 𝑥2 e 𝑡2, e o outro corresponde a 𝑥1 e 𝑡1. 

Da mesma forma que o deslocamento, 𝑣𝑚é𝑑 possui um módulo e uma orientação (também é 

uma grandeza vetorial). O módulo é valor absoluto da inclinação da reta. Um valor positivo 

de vméd (e da inclinação) significa que a reta está inclinada para cima, da esquerda para a 

direita; um valor negativo de vméd (e da inclinação) significa que a reta está inclinada para 

baixo, da esquerda para a direita. A velocidade média vméd tem sempre o mesmo sinal do 

deslocamento Δx porque Δt na Eq. 4.2 é sempre positivo. 

A Figura 4.2 mostra como determinar vméd para um deslocamento de 𝑥1 = −4𝑚  à 

𝑥2 = 2𝑚  no intervalo de tempo de 𝑡1= 1s a 𝑡2= 4s. Traça-se a linha reta que une os pontos 

correspondentes ao início e ao final do intervalo de tempo considerado. Em seguida calcula - se a 

inclinação    ∆𝑥 ∆𝑡⁄    da linha reta. 

 

              Figura 4 .2:  Cálculo da velocidade média entre t = 1 s e t = 4 s como a inclinação da reta que une os        

  pontos da curva x(t) que correspondem a esses tempos. 

 

 Fonte: HALLIDAY (2012). 
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4.1.3 Velocidade escalar média – vmedia 

 

 

Velocidade escalar média vmedia é uma forma diferente de descrever a “rapidez” de uma 

partícula. Enquanto a velocidade média é função do deslocamento Δx, da partícula, a velocidade 

escalar média é função da distância total percorrida (por exemplo o número de metros 

percorridos), independente do sentido, isto é, 

 

|𝑉𝑚é𝑑𝑖𝑎|  = 𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎/ 𝛥𝑡 

 

A velocidade escalar média difere, também, da velocidade média porque não considera 

o sentido do deslocamento, e, por conseguinte, não possui sinal algébrico.  

 

 

4.1.4 Velocidade Instantânea e Velocidade Escalar 

 

 

Até agora, vimos duas maneiras de descrever a “rapidez” com que algo se move: 

velocidade média e velocidade escalar média, ambas medidas em relação a um intervalo de 

tempo 𝛥𝑡. Porém, o termo “rapidez”, em geral, se refere a quão rápido uma partícula se move 

em um dado instante, sua velocidade instantânea 𝑣 (ou simplesmente velocidade).  

A velocidade em um dado instante é obtida a partir da velocidade média reduzindo 

o intervalo de tempo Δt até torná-lo próximo de zero. Quando Δt diminui, a velocidade 

média se aproxima cada vez mais de um valor limite, que é a velocidade instantânea: 

 

𝑣 =  lim
∆𝑡→0

∆𝑥

∆𝑡
=  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
 

 

Observe que v é a taxa com a qual a posição x está variando com o tempo em um dado 

instante, ou seja, v é a derivada de x em relação a t. Note também que v, em qualquer instante, 

é a inclinação da curva que representa a posição em função do tempo no instante considerado. 

A velocidade instantânea também é uma grandeza vetorial e, portanto, possui uma orientação. 

 

 

4.1.5 Aceleração Média e Instantânea  

 

(4.4) 

(4.3) 
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Quando a velocidade de uma partícula varia, diz-se que a partícula sofreu uma 

aceleração (ou foi acelerada). Para movimentos ao longo de um eixo, a aceleração média 

𝑎𝑚é𝑑  em um intervalo de tempo Δt é dada por: 

 

𝑎𝑚é𝑑 =  
𝑣2 − 𝑣1

𝑡2 − 𝑡1
=  

∆𝑣

∆𝑡
 

 

em que 𝑣1 é a velocidade da partícula no instante 𝑡1, e 𝑣2 é a velocidade da partícula no instante 

𝑡2.   

A aceleração instantânea (ou, simplesmente, aceleração) é dada por: 

 

𝑎 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
 

 

Assim, a aceleração de uma partícula em um dado instante é a taxa com a qual a 

velocidade está variando nesse instante. Graficamente, a aceleração em qualquer ponto é a 

inclinação da curva de v (t) nesse ponto. Pode-se combinar a Eq. 4.6 com a Eq. 4.4 e escrever-

se: 

 

𝑎 =  
𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡
(

𝑑𝑥

𝑑𝑡
) =  

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
 

 

Ou seja, a aceleração de uma partícula em um dado instante é a derivada segunda da 

posição x(t) em relação ao tempo nesse instante. 

A unidade de aceleração no SI é o metro por segundo ao quadrado,𝑚/𝑠2. Outras 

unidades poderão ser usadas, mas todas devem estar na forma de 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜/𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜2.  Da 

mesma forma que o deslocamento e a velocidade, a aceleração possui um módulo e uma 

orientação (ou seja, também é uma grandeza vetorial). O sinal algébrico representa o sentido 

em relação a um eixo; uma aceleração com um valor positivo tem o sentido positivo do eixo, 

enquanto uma aceleração com um valor negativo tem o sentido negativo do eixo. 

 

 

4.1.6 Aceleração Constante: Um caso especial  

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 
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Em muitos tipos de movimento, a aceleração é constante ou aproximadamente 

constante. Por isso, foi formulado um conjunto especial de equações para lidar com eles. Uma 

forma de obter essas equações é apresentada neste subtópico.  

I. Primeira equação básica:  

Quando a aceleração é constante, a aceleração média e a aceleração instantânea são 

iguais e podemos escrever a Eq. 4.5, com algumas mudanças de notação, na forma 

 

𝑎 =  𝑎𝑚é𝑑 =  
𝑣− 𝑣0

𝑡−0
 

 

Aqui, 𝑣0 é a velocidade no instante t = 0 e v é a velocidade em um instante de tempo 

posterior t. Explicitando v, obter-se-á: 

 

𝑣 =  𝑣0 + 𝑎𝑡 

 

Como verificação, nota-se que essa equação se reduz a 𝑣 =  𝑣0 para t = 0, como era de 

se esperar.  Como verificação adicional, pode-se calcular a derivada da Eq. 4.9. O resultado é 

dv/dt = a, o que corresponde à definição de a. A Figura 4.3 b mostra o gráfico da Eq. 4.9, a 

função v(t); a função é linear e, portanto, o gráfico é uma linha reta. 

II. Segunda Equação Básica: de maneira análoga, pode-se escrever a Eq. 4.2 (com 

algumas mudanças de notação) na forma 

 

𝑣𝑚é𝑑 =  
𝑥 − 𝑥0

𝑡 − 0
 

 

o que nos dá 

 

𝑥 =  𝑥0 + 𝑣𝑚é𝑑𝑡 

 

em que 𝑥0 é a posição da partícula em t = 0 e vméd é a velocidade média entre t = 0 e um 

instante de tempo posterior t. Para a função velocidade linear da Eq. 4.8, a velocidade 

média em qualquer intervalo de tempo (de t = 0 a um instante posterior t, digamos) é a média 

aritmética da velocidade no início do intervalo (𝑣0) com a velocidade no final do intervalo 

(v). Para o intervalo de t = 0 até um instante posterior t, portanto, a velocidade média é 

 

𝑣𝑚é𝑑 =  
1

2
(𝑣0 + 𝑣) 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 
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Substituindo v pelo seu valor, dado pela Eq. 4.9, obtem-se, agrupando os termos, 

 

𝑣𝑚é𝑑 =  𝑣0 +
1

2
𝑎𝑡 

 

Finalmente, substituindo a Eq. 4.13 na Eq. 4.11, obtemos: 
 

𝑥 − 𝑥0 =  𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 

 

Como verificação, nota-se que a equação se reduz a 𝑥 =  𝑥0 para t = 0, como 

era de se esperar.  Como verificação adicional, pode-se calcular a derivada da Eq. 4.14. 

O resultado é a Eq. 4.9, como era esperado. A Figura 4.3a. mostra o gráfico da Eq. 4.14; 

como a função é do segundo grau, o gráfico não é uma linha reta. 

 

 

                                        Fonte: HALLIDAY (2012). 

 

III. Três Outras Equações:  

As Eqs. 4.9 e 4.14 são as equações básicas do movimento com aceleração constante; 

elas podem ser usadas para resolver qualquer problema que envolva uma aceleração constante. 

(4.13) 

(4.14) 

Figura 4.3 :(a) A posição x(t) de uma partícula que se 

move com aceleração constante. (b) A velocidade da 

partícula, v(t), dada em cada ponto pela inclinação da 

curva de x(t). (c) A aceleração (constante) da 

partícula, igual à inclinação (constante) da curva de 

v(t). 
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Entretanto, outras equações, deduzidas a partir das equações básicas, podem ser úteis em 

situações específicas. Observe que um problema com aceleração constante pode envolver até 

cinco grandezas: 𝑥 −  𝑥0, 𝑣, 𝑡, 𝑎 e 𝑣0. Normalmente, uma dessas grandezas não está envolvida 

no problema, nem como dado, nem como incógnita. São fornecidas três das grandezas restantes 

e o problema consiste em determinar a quarta. 

As Eqs. 4.9 e 4.14 contêm, cada uma, quatro dessas grandezas, mas não as mesmas 

quatro. Na Eq. 4.9, a grandeza ausente é o deslocamento  𝑥 −  𝑥0. Na Eq. 4.14, é a velocidade 

𝑣. As duas equações podem ser combinadas de três maneiras diferentes para produzir três novas 

equações, cada uma das quais envolve quatro grandezas diferentes. Em primeiro lugar, podemos 

eliminar 𝑡 para obter 

 

𝑣2 = 𝑣0
2 + 2𝑎(𝑥 − 𝑥0) 

 

Essa equação é útil se não se conhece t e não é necessário determinar o seu valor. 

Em segundo lugar, podemos eliminar a aceleração a, combinando as Eqs. 4.9 e 4.14 para 

obter uma equação em que a não aparece: 

 

𝑥 − 𝑥0 =
1

2
(𝑣0 + 𝑣)𝑡 

 

Finalmente, pode-se eliminar 𝑣0, obtendo-se 

 

𝑥 − 𝑥0 = 𝑣𝑡 −
1

2
𝑎𝑡2 

 

Nota-se a diferença sutil entre esta equação e a Eq. 4.14. Uma envolve a velocidade 

inicial 𝑣0; a outra envolve a velocidade v no instante t. 

As Eqs. 4.9 e 4.14, são as equações básicas a partir das quais as outras podem ser 

deduzidas. Essas duas equações podem ser obtidas por integração da aceleração com a condição 

de que a seja uma constante.  Para obter a Eq. 4.9, escreve-se a definição de aceleração (Eq. 

4.6) na forma 

 

𝑑𝑣 = 𝑎 𝑑𝑡 

 

Em seguida, calcular-se-á a integral indefinida (ou antiderivada) dos dois membros da 

equação: 

(4.15) 

(4.16) 

(4.17) 

(4.18) 
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∫ 𝑑𝑣 = ∫ 𝑎 𝑑𝑡 

 

Como a aceleração a é constante, pode ser colocada do lado de fora do sinal de 

integração.  Assim, tem-se: 

∫ 𝑑𝑣 = 𝑎 ∫ 𝑑𝑡 

 

ou                                                               𝑣 = 𝑎𝑡 + 𝐶 

 

Para determinar a constante de integração C, faz-se t = 0 e chama-se de 𝑣0 a velocidade 

nesse instante. Substituindo esses valores na Eq. 4.20 (que é válida para qualquer valor de t, 

incluindo t = 0), obtém-se: 

 

𝑣0 = (𝑎)(0) + 𝐶 = 𝐶 

 

Substituindo esse valor na Eq. 4.20, obtém-se a Eq. 4.9. 

Para demonstrar a Eq. 4.14, escrever-se a definição de velocidade (Eq. 4.3) na forma: 

 

𝑑𝑥 = 𝑣 𝑑𝑡 

 

e integra-se ambos os membros da equação para obter 

∫ 𝑑𝑥 =  ∫ 𝑣 𝑑𝑡 

 

 

Substituindo-se v pelo seu valor, dado pela Eq. 4.9, tem-se: 

 

∫ 𝑑𝑥 = ∫(𝑣0 + 𝑎𝑡) 𝑑𝑡 

 

Como 𝑣0 e a são constantes, pode-se escrever 

 

∫ 𝑑𝑥 =  𝑣0  ∫ 𝑑𝑡 + 𝑎 ∫ 𝑡 𝑑𝑡 

 

Integrando, obtém-se 

 

(4.19) 

(4.20) 

(4.21) 

(4.22) 

(4.23) 

(4.24) 

(4.25) 
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𝑥 =  𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 + 𝐶′ 

 

em que Cʹ é outra constante de integração. Para determinar a constante de integração Cʹ, faz-se 

t = 0 e chama-se de 𝑥0 a posição nesse instante.  Substituindo-se esses valores na Eq. 4.26, 

obtem-se 𝑥0 = Cʹ. Substituindo-se Cʹ por 𝑥0  na Eq. 4.26, obtém-se a Eq. 4.14. 

 

 

4.2 CALORIMETRIA 

 

 

Os termos “temperatura” e “calor” costumam ser usados como sinônimos na linguagem 

do dia-a-dia. Em Física, contudo, esses dois termos têm significados bastantes diferentes. Nesta 

secção, definir-se-á temperatura em termos de sua medição, e como a variação de temperatura 

afeta as dimensões dos objetos. Ver-se-á que calor se refere à transferência de energia 

provocada pelas diferenças de temperatura, e que é possível calcular e controlar essas 

transferências. 

Definição de Temperatura: é uma medida estatística do nível de agitação entre 

moléculas, relacionado com o deslocamento da energia cinética de um átomo ou molécula. Em 

Física, a temperatura está relacionada com a energia interna de um sistema termodinâmico.  

Definição de Calor: refere-se a uma transferência de energia de um corpo ou sistema 

para outro em virtude de uma diferença de temperatura entre eles, nunca a quantidade de energia 

contida em um sistema particular. Podemos alterar a temperatura de um corpo fornecendo ou 

retirando calor dele, ou retirando ou fornecendo outras formas de energia, como a mecânica. 

(ZEMANSKY, 2016) 

 

4.2.1 Temperatura e Equilíbrio térmico 

 

 

O conceito de temperatura tem origem nas ideias qualitativas de “quente” e “frio”, que 

são baseadas em nosso tato. Um corpo que parece estar quente normalmente está em uma 

temperatura mais elevada do que um corpo análogo que parece estar mais frio. 

(4.26) 



45 

 

 

 

 

A temperatura também está relacionada à energia cinética das moléculas de um material. 

Entretanto, é importante entender que o calor e a temperatura podem ser definidos 

independentemente de qualquer movimento molecular. 

Para medir a temperatura de um corpo, você coloca o termômetro em contato com o 

corpo. Se você deseja saber a temperatura de uma xícara com café quente, coloca o bulbo do 

termômetro no café; quando ele interage com o líquido, o termômetro se aquece e o café esfria 

ligeiramente. Quando o estado estacionário é atingido, pode-se ler a temperatura. Diz-se que o 

sistema atingiu o equilíbrio, um estado em que não existe mais nenhuma variação de 

temperatura nem do termômetro nem do café. Este estado é chamado de equilíbrio térmico. 

A temperatura é uma das sete grandezas fundamentais do S.I. Os físicos medem a 

temperatura na escala Kelvin, cuja unidade é o kelvin (K). Embora não exista um limite superior 

para a temperatura de um corpo, existe um limite inferior; essa temperatura limite é tomada 

como o zero absoluto da escala Kelvin de temperatura. A temperatura ambiente está em torno 

de 290 kelvins (290 K). 

 

 

4.2.2 A Lei Zero da Termodinâmica 

 

 

Pode-se descobrir uma propriedade importante do equilíbrio térmico considerando três 

sistemas A, B e C, que não estão inicialmente em equilíbrio térmico. Ao colocar os sistemas no 

interior de uma caixa isolante ideal para que não possam interagir com nada a não ser um com 

outro. Separa-se A e B por meio de um isolante ideal, porém, deixa-se C interagir com A e B. 

Essa interação ocorre porque as paredes entre C e A e entre C e B são constituídas por um 

material condutor térmico, um material que permite a interação térmica através dele. Espera-se 

até que o equilíbrio térmico seja atingido; então A e B estarão simultaneamente em equilíbrio 

com C. Porém, será que o sistema A está em equilíbrio térmico com o sistema B? 

Para responder essa pergunta, deve-se separar os sistemas C de A e de B por meio de 

uma parede isolante ideal e, a seguir, trocar-se a parede isolante que existia entre eles por uma 

parede condutora que permite a interação entre A e B. Assim, concluir-se-á, que: Quando C 

está em equilíbrio térmico com A e com B, então A também está em equilíbrio com B. Esse 

fenômeno é conhecido como a Lei Zero da Termodinâmica (Figura 4.4). Dois sistemas estão 

em equilíbrio térmico se e somente se eles possuem a mesma temperatura. 
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É isso que torna útil o termômetro; na realidade, um termômetro mede sua própria 

temperatura, mas quando um termômetro está em equilíbrio térmico com outro corpo, as 

temperaturas devem ser iguais. Quando as temperaturas de dois sistemas são diferentes, eles 

não podem estar em equilíbrio térmico. 

                                        

 

                                                 Figura 4.4: Sistema isolado em equilíbrio  

         térmico. 

 

                                                  Fonte: Site Wikiwand6 

 

 

4.2.3 O Ponto Triplo da Água 

 

 

Para criar uma escala de temperatura, escolhe-se um fenômeno térmico reprodutível e, 

arbitrariamente, atribui-se a ele uma temperatura. Pode-se, por exemplo, escolher o ponto de 

fusão do gelo ou o ponto de ebulição da água, mas, por razões técnicas, opta-se pelo ponto triplo 

da água. 

A água, o gelo e o vapor d’água podem coexistir, em equilíbrio térmico, para apenas um 

conjunto de valores de pressão e temperatura. Por acordo internacional, foi atribuído ao ponto 

triplo da água o valor de 273,16 K como a temperatura-padrão para a calibração dos 

termômetros, ou seja,  

                                                 
6 Disponível em: < http://www.wikiwand.com/pt/Lei_zero_da_termodin%C3%A2mica>. Acesso em out. de 2018. 
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𝑇3 = 273,16 𝐾 

 

Onde o índice 3 significa “ponto triplo”. Este acordo também estabelece o valor do 

kelvin como 1/273,16 da diferença entre o zero absoluto e a temperatura do ponto triplo da 

água. 

Note que não se usa o símbolo de grau ao expressar temperaturas na escala Kelvin. 

Escreve-se 300 K (e não 300° K) e deve-se ler a temperatura como “300 kelvins” (e não como 

“300 graus kelvin”). 

 

 

4.2.4 O Termômetro de Gás a Volume Constante 

 

 

O termômetro-padrão, em relação ao qual todos os outros termômetros são calibrados, 

se baseia na pressão de um gás em um volume fixo. A Figura 4.5 mostra um termômetro de gás 

a volume constante; ele é composto por um bulbo cheio de gás ligado por um tubo a um 

manômetro de mercúrio. Levantando ou baixando o reservatório R, é sempre possível fazer com 

que o nível de mercúrio no lado esquerdo do tubo em U fique no zero da escala para manter o 

volume do gás constante (variações do volume do gás afetariam as medidas de temperatura). 

A temperatura de qualquer corpo em contato térmico com o bulbo (como, por exemplo, 

o líquido em torno do bulbo na Figura 4.5) é definida como 

 

𝑇 =  𝐶𝑝 

 

onde p é a pressão exercida pelo gás e C é uma constante. A pressão p é dada por  

 

𝑝 =  𝑝0 − 𝜌𝑔ℎ 

 

onde p, é a pressão atmosférica, 𝜌 é a massa específica do mercúrio e h é a diferença entre os 

níveis de mercúrio medida nos dois lados do tubo. O sinal de negativo é usado na Eq. (4.29) 

porque a pressão p é medida acima do nível no qual a pressão é 𝑝0. 

Se o bulbo é introduzido em uma célula de ponto triplo, a temperatura medida é  

(4.28) 

(4.29) 

(4.27) 
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𝑇3 =  𝐶𝑝3 

 

onde 𝑝3 é a pressão do gás. Eliminando C nas Eqs. (4.28) e (4.30), obtemos uma equação para 

a temperatura em função de 𝑝 e 𝑝3: 

 

𝑇 =  𝑇3 (
𝑝

𝑝3
) =  (273,16 𝐾) (

𝑝

𝑝3
) 

 

Ao usar-se este termômetro ainda se tem um problema. Se ele for usado para medir o 

ponto de ebulição da água, descobrir-se-á que gases diferentes no bulbo fornecem resultados 

ligeiramente diferentes. Entretanto, quando usadas quantidades cada vez menores de gás no 

interior do bulbo, as leituras convergem para uma única temperatura, seja qual for o gás 

utilizado. Assim, a equação para medir a temperatura com um termômetro de gás é a seguinte: 

 

𝑇 =  (273, 16 𝐾) ( lim
𝑔á𝑠 →0

 
𝑝

𝑝3
) 

 

     Figura 4.5:  Um termômetro de gás a volume constante, com o bulbo  

     imerso em um líquido cuja temperatura T se pretende medir. 

 

    Fonte: Blog da Física à Química.7 

 

 

4.2.5 As Escalas Celsius e Fahrenheit 

 

 

Na maioria dos países a escala utilizada nas aplicações comerciais e domiciliares é a 

escala Celsius. Ela também é usada em algumas aplicações científicas. O tamanho do intervalo 

                                                 
7 Disponível em: <https://mc2h2o.blogspot.com/2008/12/termmetro-gs.html>. Acesso out. 2018. 

(4.30) 

(4.31) 

(4.32) 
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de um grau é o mesmo nas escalas Celsius e Kelvin, mas o zero da primeira é deslocado para 

um valor mais conveniente. Se 𝑇𝑐 representa uma temperatura em Celsius, então 

 

 

𝑇𝐶 = 𝑇 − 273,15 

 

 

Quando se expressa temperaturas na escala Celsius, o símbolo de grau é geralmente 

usado. Assim, escreve-se 20,00ºC, mas 293,15K.  

A escala Fahrenheit, usada nos Estados Unidos, tem um intervalo de um grau menor 

que o da escala Celsius e também do ponto zero de temperatura deslocado. Pode-se, com 

facilidade, verificar as diferenças examinando um termômetro domiciliar que tenha as duas 

escalas. A relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit é 

 

𝑇 𝐹 =  (
9

5
) 𝑇𝐶  +  32° 

 

onde 𝑇𝐹 é a temperatura Fahrenheit. A conversão entre as duas escalas pode ser feita facilmente, 

apenas lembrando alguns pontos correspondentes (por exemplo os pontos de congelamento e 

de ebulição da água e usando o fato de que um intervalo de 9 graus na escala Fahrenheit é igual 

a um de 5 graus na escala Celsius. A Figura 4.6. a seguir, compara as escalas Kelvin, Celsius e 

Fahrenheit.  

 

         Figura 4.6: Escalas termométricas 

 

          Fonte: Site Infoescola.8 

                                                 
8 Disponível em:<https://www.infoescola.com/fisica/conversao-de-escalas-termometricas/>. Acesso out. 2018. 

(4.33) 

(4.34) 
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4.2.6 Expansão Térmica 

 

 

A maioria dos materiais sofre expansão ou dilatação térmica quando aquecidos. 

Suponha que uma barra possua comprimento 𝐿0 em uma dada temperatura 𝑇0. Quando a 

temperatura varia de ∆𝑇, o comprimento varia de ∆𝐿. 

Quando ∆𝑇 não é muito grande (menor do que cerca de 100°C), ∆𝐿 é diretamente 

proporcional a ∆𝑇. Quando duas barras feitas com mesmo material sofrem a mesma variação 

de temperatura, mas uma possui o dobro do comprimento da outra, então a variação do 

comprimento também é duas vezes maior. Portanto, ∆𝐿 também deve ser proporcional a 𝐿0. 

Introduzindo uma constante de proporcionalidade (que não é a mesma para todos os materiais, 

ou seja, é uma característica intrínseca de cada material), pode-se expressar essas dependências 

mediante a Eq. 4.35: 

∆𝐿 =  𝐿0 𝛼 ∆𝑇 

                                             (Dilatação térmica linear) 

 

Se o comprimento de um corpo a uma temperatura 𝑇0 é 𝐿0, então seu comprimento 𝐿 a 

uma temperatura  𝑇 =  𝑇0 + ∆𝑇 é 

 

𝐿 =  𝐿0 + ∆𝐿 =  𝐿0 + 𝛼𝐿0∆𝑇 =  𝐿0(1 + 𝛼∆𝑇) 

 

A constante 𝛼, que descreve as propriedades de expansão térmica de um dado material, 

denomina-se coeficiente de dilatação linear. As unidades de 𝛼 são 𝐾−1 ou °𝐶−1. 

Pode-se entender a dilatação térmica qualitativamente, em termos das moléculas do 

material. Cada átomo vibra em torno de uma posição de equilíbrio. Quando a temperatura 

aumenta, a energia e a amplitude das vibrações também aumentam. As forças das molas Inter 

atômicas não são simétricas em relação à posição de equilíbrio; em geral elas se comportam 

como molas que se dilatam com mais facilidade do que se comprimem. Consequentemente, 

quando a amplitude das vibrações aumenta, a distância média entre as moléculas também 

aumenta. À medida que os átomos se afastam, todas as dimensões aumentam. 

A proporcionalidade direta expressa na Eq. 4.35 não é exata; ela é aproximadamente 

correta somente quando ocorrem variações de temperatura muito pequenas. Em um dado 

(4.35) 

(4.36) 
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material, 𝛼 varia ligeiramente com a temperatura inicial 𝑇0 e com a amplitude do intervalo de 

temperatura. 

 

 

4.2.6.1 Dilatação Volumétrica 

 

 

O aumento da temperatura geralmente produz aumento de volume, tanto em líquidos, 

quanto em sólidos. Analogamente ao caso da dilatação linear, a experiência mostra que, quando 

a variação de temperatura ∆𝑇 não é muito grande (menor que cerca de 100 °C), o aumento de 

volume ∆𝑉 é aproximadamente proporcional à variação de temperatura ∆𝑇 e ao volume inicial 

 𝑉0. 

 

∆𝑉 =  𝛽𝑉0∆𝑇 

                                           (Dilatação térmica volumétrica) 

 

A constante 𝛽 caracteriza as propriedades da dilatação volumétrica de um dado material: 

ela se chama coeficiente de dilatação volumétrica. As unidades de 𝛽 são 𝐾−1 ou °𝐶−1. 

Analogamente ao caso da dilatação linear, 𝛽 varia ligeiramente com a temperatura, e a Eq. 4.28 

é uma relação aproximada que só vale para pequenas variações de temperatura.  

Em materiais sólidos, existe uma relação simples entre o coeficiente de dilatação 

volumétrica 𝛽 e o coeficiente de dilatação linear 𝛼. Para deduzir essa relação, considerar-se-á 

um cubo de um material com um lado 𝐿 e volume 𝑉 =  𝐿3. Na temperatura inicial, os valores 

são 𝐿0 e 𝑉0. Quando a temperatura aumenta de 𝑑𝑇, a aresta aumenta de 𝑑𝐿, e o volume aumenta 

de uma quantidade 𝑑𝑉 dada por 

 

𝑑𝑉 =  
𝑑𝑉

𝑑𝐿
 𝑑𝐿 = 3𝐿2 𝑑𝐿 

 

Substituindo 𝐿 e 𝑉 pelos valores iniciais 𝐿0 e 𝑉0. Conforme a Eq.4.35, 𝑑𝐿 é dado por 

 

𝑑𝐿 =  𝛼𝐿0 𝑑𝑇 

 

Como 𝑉0 = 𝐿0
3 , pode-se expressar 𝑑𝑉 do seguinte modo 

 

𝑑𝑉 = 3𝐿0
2 𝛼𝐿0𝑑𝑇 = 3𝛼𝑉0𝑑𝑇 

 

(4.37) 

(4.38) 

(4.39) 

(4.40) 
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Esse resultado está de acordo com a forma diferencial da Eq. 4.28, 𝑑𝑉 =  𝛽𝑉0𝑑𝑇, 

somente quando 

 

𝛽 = 3𝛼 

 

 

 

4.2.7 Estados Físicos da Matéria 

 

 

A matéria pode ser encontrada em três estados: sólido, líquido e gasoso. O que 

determina o estado em que a matéria se encontra é a proximidade das partículas que a constitui. 

Essa característica obedece a fatores como:  

Força de Coesão: faz com que as moléculas se aproximem umas das outras. 

Força de Repulsão: faz com que as moléculas se afastem umas das outras. 

Esses estados de agregação da matéria também são chamados de estados físicos da 

matéria. 

A matéria pode encontrar-se nos estados: 

Sólido: nesse estado físico da matéria, as moléculas se encontram muito próximas, 

sendo assim possuem forma fixa, volume fixo e não sofrem compressão. As forças de atração 

(coesão) predominam neste caso. Um exemplo é um cubo de gelo, as moléculas estão muito 

próximas e não se deslocam, ao menos que passe por um aquecimento. 

Líquido: aqui as moléculas estão mais afastadas do que no estado sólido e as forças de 

repulsão são um pouco maiores. Os elementos que se encontram nesse estado, possuem forma 

variada, mas volume constante. Além destas características, possui facilidade de escoamento e 

adquirem a forma do recipiente que os contém.  

Gasoso: O movimento das moléculas nesse estado é bem maior que no estado líquido 

ou sólido. As forças de repulsão predominam fazendo com que as substâncias não tomem forma 

e nem volume constante. Se variarmos a pressão exercida sobre um gás, podemos aumentar ou 

diminuir o volume dele, sendo assim, pode-se dizer que sofre compressão e expansão 

facilmente. Os elementos gasosos tomam a forma do recipiente que os contém. 

 

 

4.2.8 Quantidade de Calor 

(4.41) 
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A transferência de calor ou fluxo de calor, é a energia transferida entre um sistema e seu 

ambiente, devido a uma diferença de temperatura que existe entre eles. 

Pode-se definir uma unidade de quantidade de calor com base na variação de 

temperatura de materiais específicos. A caloria (abreviada como cal) é definida como a 

quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um grama de água em 1°C. A 

quilocaloria (kcal), igual a 1000 cal, também é uma unidade muito usada. 

Como o calor é uma energia em trânsito, deve existir uma relação entre essas unidades 

e as de energia mecânica: 1 cal= 4186 J, 1 kcal = 1000 cal = 4186 J. 

 

 

4.2.8.1 Calor específico 

 

 

Usa-se o símbolo Q para a quantidade de calor. Quando associada a uma variação 

infinitesimal de temperatura 𝑑𝑇, chama-se essa quantidade de 𝑑𝑄. Verifica-se que a quantidade 

de calor 𝑄 necessária para elevar a temperatura da massa m de um material de 𝑇1 até 𝑇2 é 

aproximadamente proporcional à variação de temperatura ∆𝑇 =  𝑇2 − 𝑇1. Ela também é 

proporcional à massa 𝑚 do material. Assim, pode-se escrever: 

 

𝑄 = 𝑚𝑐∆𝑇 

(calor necessário para uma variação de temperatura ∆𝑇 em uma massa 𝑚) 

 

Onde a grandeza 𝑐, que possui valores diferentes para cada tipo de material, é 

denominada calor específico (ou também é chamada de capacidade calorífica específica) do 

material. Para uma variação infinitesimal 𝑑𝑇 e uma correspondente quantidade de calor 𝑑𝑄, 

tem-se, 

 

𝑑𝑄 = 𝑚  𝑐 𝑑𝑇 

 

𝑐 =  
1

𝑚
 
𝑑𝑄

𝑑𝑇
 

 

                                                    (calor específico) 

 

Nas equações (4.42), (4.43) e (4.44), 𝑄 (𝑜𝑢 𝑑𝑄) e ∆𝑇 (ou 𝑑𝑇) podem ter valores 

positivos ou negativos. Quando esses valores são positivos, o calor é transferido para o corpo e 

(4.42) 

(4.43) 

(4.44) 
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sua temperatura aumenta; quando são negativos, o calor é liberado pelo corpo e sua temperatura 

diminui. 

 

 

4.2.8.2 Calor específico molar 

 

 

Algumas vezes é mais conveniente descrever a quantidade de uma substância em termos 

de mol n em vez de especificar a massa m do material. A massa total m de um material é igual 

à massa molecular M vezes o número de mol n: 

 

𝑚 = 𝑛𝑀 

 

Substituindo a massa m na Eq. (4.42) pela Eq. (4.45), acha-se 

 

𝑄 = 𝑛𝑀𝑐∆𝑇 

 

O produto Mc denomina-se calor específico molar (ou simplesmente calor molar) e será 

designado pela letra C (maiúscula). Usando-se essa notação, podemos reescrever a Eq. (4.48) 

na forma 

 

𝑄 = 𝑛𝐶∆𝑇 

 

(calor necessário para a variação de temperatura de n moles) 

 

Comparando a Eq. (4.47) com a Eq. (4.44), pode-se expressar o calor específico molar 

C (calor por mol por variação da temperatura) em termos de calor específico c (calor por massa 

por variação da temperatura) e da massa Molar M (massa por mol): 

 

𝐶 =  
1

𝑛
 
𝑑𝑄

𝑑𝑄
= 𝑀𝑐 

 

                                                (calor específico molar) 

 

 

4.2.9 Calorimetria e transições de fase 

 

(4.45) 

(4.48) 

(4.49) 

(4.50) 
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Já se discutiu a transferência de energia (calor) envolvida em variações de temperatura. 

Ocorre também transferência de calor nas transições de fase, tais como a fusão, solidificação, 

ebulição e liquefação da água. 

 

 

4.2.9.1 Transições de Fase 

 

 

Utiliza-se a palavra fase para designar qualquer estado específico da matéria, tal como 

o de um sólido, um líquido ou um gás. 

A transição de uma fase para a outra é chamada de transição de fase ou mudança de 

fase. Em uma dada pressão, a transição de fase ocorre em uma temperatura definida, sendo 

usualmente acompanhada por uma emissão ou absorção de calor e por uma variação de volume 

e de densidade. 

O calor necessário por unidade de massa denomina-se calor de fusão (algumas vezes 

chamado de calor latente de fusão), designado por 𝐿𝑓. 

Generalizando, para liquefazer a massa 𝑚 de um sólido cujo calor de fusão é 𝐿𝑓, é 

necessário fornecer ao material uma quantidade de calor 𝑄 da por 

 

𝑄 = 𝑚𝐿𝑓 

 

Para englobar todas as transições de fase, pode-se escrever 

 

±𝑄 = 𝑚𝐿𝑓 

 

Dessa forma, quando 𝑄 é negativo, é porque retira-se calor do sistema. Já o sinal positivo 

´significa que está entrando calor no sistema. O calor de fusão depende do material e também 

varia ligeiramente com a pressão. 

Para qualquer material, a uma dada pressão, a temperatura de fusão é sempre igual à 

temperatura de liquefação. Essa temperatura única em que a fase líquida coincide com a fase 

sólida (água e gelo, por exemplo) caracteriza uma condição chamada de equilíbrio de fase. 

(4.51) 

(4.52) 
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Para o caso da ebulição ou vaporização, uma transição da fase líquida para a fase gasosa, 

o calor correspondente 9por unidade de massa) denomina-se calor de vaporização 𝐿𝑣. Tanto 𝐿𝑣 

quanto a temperatura de ebulição de um dado material dependem da pressão.  

Em certas circunstâncias, uma substância pode passar diretamente da fase sólida para a 

fase gasosa. Esse processo denomina-se sublimação, e dizemos que o sólido sublima. O calor 

de transição correspondente denomina-se calor de sublimação, 𝐿𝑠. 

A água muito pura pode ser resfriada até diversos graus abaixo do ponto de 

congelamento sem se solidificar; o estado de equilíbrio instável resultante denomina-se super-

resfriado. Quando se joga nessa água um pequeno cristal de gelo, ou quando a agita-se, ela se 

cristaliza em um segundo ou em uma fração de segundo. O vapor d’água super resfriado 

condensa rapidamente, formando gotículas de névoa na presença de alguma perturbação, como 

partículas de poeira ou radiações ionizantes.  

Algumas vezes um líquido pode ser superaquecido acima da sua temperatura de 

ebulição normal. Qualquer perturbação pequena, tal como a agitação do líquido ou a passagem 

de partículas carregadas em seu interior, produz ebulição local com a formação de bolhas. 

 

 

4.3 ELETROSTÁTICA 

 

 

Estamos cercados de aparelhos cujo funcionamento depende da Física do 

Eletromagnetismo, que é uma combinação de fenômenos elétricos e magnéticos. 

Esse ramo da Física está presente em computadores, receptores de televisão, aparelhos 

de rádio, lâmpadas e até mesmo na aderência de um filme plástico a um recipiente de vidro. 

Essa área da Física também explica muitos fenômenos naturais; não só mantém coesos todos 

os átomos e moléculas do mundo, mas também produz o relâmpago, a aurora e o arco-íris. 

Devido a importância da Eletricidade, conjunto de fenômenos naturais que envolvem a 

existência de cargas elétricas estacionárias ou em movimento, em nosso cotidiano, serão 

apresentados a seguir os fenômenos elétricos através da discussão da natureza das cargas 

elétricas e das forças elétricas. 

 

 

4.3.1 Cargas elétricas 
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Quando o ar está seco, é possível produzir fagulhas esfregando-se os pés em um tapete 

aproximando a mão de uma maçaneta, de uma torneira ou mesmo de uma pessoa. Também 

podem surgir centelhas ao vestir um suéter ou remover as roupas de uma secadora. As centelhas 

e a "atração eletrostática" são, em geral, consideradas mera curiosidade. Entretanto, se for 

produzida uma centelha elétrica ao manipular um microcircuito, o componente pode ser 

inutilizado.  

Esses exemplos revelam que existem cargas elétricas no corpo humano, nos suéteres, 

nos tapetes, nas maçanetas, nas torneiras e nos microcircuitos. Na verdade, todos os corpos 

contêm muitas cargas elétricas. A carga elétrica é uma propriedade intrínseca das partículas 

fundamentais de que é feita a matéria; em outras palavras, é uma propriedade associada à 

própria existência das partículas. 

A grande quantidade de cargas que existem em qualquer objeto raramente pode ser 

observada porque a maioria dos objetos contém quantidades iguais de dois tipos de cargas: 

cargas positivas e cargas negativas. Quando existe igualdade (ou equilíbrio) de cargas, diz-se 

que o objeto é eletricamente neutro, ou seja, a carga total do objeto é zero. Quando as 

quantidades dos dois tipos de cargas são diferentes, a carga total do objeto é diferente de zero 

e diz que o objeto está eletricamente carregado. A diferença entre as quantidades dos dois tipos 

de cargas é sempre muito menor do que as quantidades de cargas positivas e de cargas negativas 

contidas no objeto. 

Os objetos eletricamente carregados interagem exercendo uma força sobre outros 

objetos. Para observar essa força, pode-se carregar um bastão de vidro friccionando uma das 

extremidades com um pedaço de seda (Figura 4.5). Nos pontos de contato entre o bastão e a 

seda, pequenas quantidades de carga são transferidas de um material para o outro, rompendo a 

neutralidade elétrica de ambos. Friccionando-se a seda no bastão para aumentar o número de 

pontos de contato e, portanto, a quantidade de cargas transferidas. 

      Figura 4.7: Eletrização por atrito. 

 
                                                Fonte: Blog do prof. Diminoi9. 

                                                 
9 Disponível em: <http://professordiminoi.comunidades.net/questoes-de-eletricidade2 >. Acesso em out. de 2018. 
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Suponha que o bastão carregado seja suspenso por um fio para isolá-lo eletricamente 

dos outros objetos, impedindo que a carga elétrica se altere. Quando se aproxima do bastão um 

segundo bastão eletricamente carregado, os dois bastões são submetidos a uma força de 

repulsão, ou seja, cada bastão é submetido a uma força que tende a afastá-lo do outro bastão. 

Por outro lado, quando se fricciona um bastão de plástico com um pedaço de lã e o aproxima-

se do bastão de vidro suspenso, os dois bastões são submetidos a uma força de atração, ou seja, 

cada bastão é submetido a uma força que tende a aproximá-lo do outro bastão. 

Pode-se compreender as duas demonstrações em termos de cargas positivas e negativas. 

Quando um bastão de vidro é friccionado com um pedaço de seda, o vidro perde uma pequena 

parte das cargas negativas e, portanto, fica com uma pequena quantidade de cargas positivas 

não compensadas. Quando o bastão de plástico é friccionado com um pedaço de lã, o plástico 

adquire uma pequena quantidade de cargas negativas não compensadas. Os dois exemplos 

revelam que: cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. 

 

 

4.3.2 Condutores e Isolantes 

 

 

Os materiais podem ser classificados de acordo com a facilidade com a qual as cargas 

elétricas se movem no seu interior. Nos condutores, como o cobre dos fios elétricos, o corpo 

humano e a água de torneira, as cargas elétricas se movem com facilidade. 

Nos não condutores, também conhecidos como isolantes, como os plásticos do 

isolamento dos fios, a borracha, o vidro e a água destilada, as cargas não se movem. 

Os semicondutores, como o silício e o germânio, possuem propriedades elétricas 

intermediárias entre as dos condutores e as dos não condutores. Os supercondutores são 

condutores perfeitos, materiais nos quais as cargas se movem sem encontrar nenhuma 

resistência. 

O comportamento dos condutores e não condutores se deve à estrutura e propriedades 

elétricas dos átomos. Os átomos são formados por três tipos de partículas: os prótons, que 

possuem carga elétrica positiva, os elétrons, que possuem carga elétrica negativa, e os nêutrons, 

que não possuem carga elétrica. Os prótons e nêutrons ocupam a região central do átomo, 

conhecida como núcleo. 
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As cargas de um próton isolado e de um elétron isolado têm o mesmo valor absoluto e 

sinais opostos; um átomo eletricamente neutro contém o mesmo número prótons e elétrons. Os 

elétrons são mantidos nas proximidades do núcleo porque possuem uma carga elétrica oposta à 

dos prótons do núcleo e, portanto, são atraídos para o núcleo. 

Quando os átomos de um material condutor como o cobre se unem para formar um 

sólido, alguns dos elétrons mais afastados do núcleo (que estão, portanto, submetidos a uma 

força de atração menor) se tornam livres para vagar pelo material, deixando para trás átomos 

positivamente carregados (íons positivos). Esses elétrons móveis recebem o nome de elétrons 

de condução. Os materiais não condutores possuem número muito pequeno, ou mesmo nulo, 

de elétrons de condução. 

 

 

4.3.3 Lei de Coulomb 

 

 

Duas partículas carregadas exercem forças uma sobre a outra. Se as cargas das partículas 

têm o mesmo sinal, as partículas se repelem, ou seja, são submetidas a forças que tendem a 

afastá-las. Se as cargas das partículas têm sinais opostos, as partículas se atraem, ou seja, são 

submetidas a forças que tendem a aproximá-las. 

Essa força de repulsão ou atração associada à carga elétrica dos objetos é chamada de 

força eletrostática. A lei que permite calcular a força exercida por partículas carregadas é 

chamada de Lei de Coulomb em homenagem a Charles-Augustin de Coulomb, que a propôs 

em, 1785, com base em experimentos de laboratório. É dada por 

 

�⃗�  = 𝑘 
𝑞1𝑞2

𝑟2
 �̂�    

                                                   (Lei de Coulumb) 

em que �̂� é um vetor unitário na direção da reta que liga as duas partículas, 𝑟 é a distância entre 

as partículas e k é uma constante. (Como qualquer vetor unitário, �̂�  tem módulo 1 e é 

adimensional; sua única função é indicar uma orientação no espaço).  

Se as partículas têm cargas de mesmo sinal, a força a que a partícula 1 é submetida tem 

o sentido de �̂�  ; se as partículas têm cargas de sinais opostos, a força tem o sentido oposto ao 

de �̂�. A constante k da Eq. (4.53) é chamada constante eletrostática, no vácuo é considerada 

igual a 9 𝑥109 𝑁𝑚2 𝐶2⁄ . 

(4.53) 
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A lei de Coulomb resistiu a todos os testes experimentais; até hoje não foi encontrada 

nenhuma exceção. A lei é válida até mesmo no interior dos átomos, onde descreve corretamente 

a força de atração entre o núcleo positivo e os elétrons negativos, enquanto a mecânica 

newtoniana deixa de ser válida nesse contexto e deve ser substituída pela mecânica quântica. A 

lei de Coulomb também explica corretamente as forças que unem os átomos para formar 

moléculas e as forças que unem os átomos e moléculas para formar sólidos e líquidos. 

A unidade de carga do SI é o coulomb. Por motivos práticos, que têm a ver com a 

precisão das medidas, o coulomb é definido a partir da unidade do SI para a corrente elétrica, o 

ampere. Corrente elétrica é a taxa de variação com o tempo, dq/dt, da carga que passa por um 

ponto ou região do espaço. A corrente elétrica é definida pela relação 

 

𝑖 =  
𝑑𝑞

𝑑𝑡
 

                                                    (corrente elétrica) 

 

em que i é a corrente elétrica (em amperes) e dq (em coulombs) é a quantidade de carga que 

passa por um ponto ou região do espaço no intervalo de tempo dt (em segundos). De acordo 

com a Eq. (4.54) 

 

1 𝐶 = (1𝐴)(1𝑠) 

 

Por motivos históricos (e também para simplificar outras equações), a constante 

eletrostática k da Eq. (4.53) é escrita na forma 1 4𝜋𝜀0⁄ . Nesse caso, o módulo da força na lei de 

Coulomb se torna 

 

𝐹 =  
1

4𝜋𝜀0
 
|𝑞1| |𝑞2|

𝑟2
 

 

As constantes das Eqs. (4.53) e (4.55) têm o valor 

 

𝑘 =  
1

4𝜋𝜀0
= 8,99 𝑥 109  𝑁. 𝑚2 𝐶2⁄  

 

A constante 𝜀0, conhecida como constante de permissividade, às vezes aparece 

separadamente nas equações e tem o valor 

 

𝜀0 = 8,85 𝑥 10−12  𝐶2 𝑁. 𝑚2⁄  

(4.54) 

(4.55) 

(4.56) 

(4.57) 
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A força eletrostática obedece ao princípio de superposição. Em um sistema de n 

partículas carregadas, as partículas interagem independentemente aos pares e a força que age 

sobre uma das partículas, a partícula 1, por exemplo, é dada pela soma vetorial 

 

𝐹1,𝑡𝑜𝑡
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗  =  𝐹12

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ +  𝐹13
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ +  𝐹14

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ +  𝐹15
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + ⋯ +  𝐹1𝑛

⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ 

 

em que, por exemplo, 𝐹14
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   é a força que age sobre a partícula 1 devido à presença da partícula 

4. 

 

 

4.3.4 A carga é quantizada 
 

 

Na época de Benjamin Franklin, a carga elétrica era considerada um fluido contínuo, 

uma ideia que foi útil para muitos propósitos. Hoje, porém, sabemos que mesmo os fluidos 

"clássicos", como a água e o ar, não são contínuos e sim compostos de átomos e moléculas; a 

matéria é quantizada. Os experimentos revelam que o "fluido elétrico" também não é contínuo 

e sim composto de unidades elementares de carga. 

Todas as cargas positivas e negativas q são da forma 

 

𝑞 = 𝑛𝑒,     𝑛 =  ±1, ±2, ±3, … 

 

em que 𝑒, a carga elementar, tem o valor aproximado 

 

𝑒 = 1,602 𝑥 10−19 𝐶 

 

A carga elementar 𝑒 é uma das constantes mais importantes da natureza. Tanto o elétron 

como próton possuem uma carga cujo valor absoluto é 𝑒 . (Os quarks, partículas elementares 

das quais são feitos os prótons e nêutrons, têm cargas de ±𝑒/3 e ±2𝑒/3, mas existem fortes 

indícios de que não podem ser observados isoladamente. Por essa razão e por motivos 

históricos, a carga elementar não é tomada como 𝑒/3 .) 

Algumas expressões de uso corrente, como "a carga contida em uma esfera", "a 

quantidade de carga que foi transferida" e "a carga que um elétron possui" podem dar a 

(4.58) 

(4.59) 

(4.60) 
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impressão de que a carga é uma substância. Na verdade, a carga não é uma substância e sim 

uma propriedade das partículas, como a massa. 

Quando uma grandeza física pode assumir apenas certos valores, dizemos que é 

quantizada; a carga elétrica é uma dessas grandezas. É possível, por exemplo, encontrar uma 

partícula sem carga elétrica ou com uma carga de +10𝑒 ou −6𝑒, mas não uma partícula com 

uma carga de 3,57𝑒. 

 

 

4.3.5 O Campo Elétrico 

 

 

É possível calcular, a força elétrica a que está sujeita uma partícula 1 de carga + 𝑞1  

quando é colocada nas proximidades de uma partícula 2 de carga +𝑞2. Resta, porém, uma 

pergunta intrigante: como a partícula 1 "sabe" que existe a partícula 2? Em outras palavras, se 

as partículas não se tocam, por que a partícula 2 afeta a partícula 1? Como explicar o que 

constitui na realidade uma ação à distância, já que não existe uma ligação visível entre as 

partículas? 

Um dos objetivos da Física é registrar observações a respeito do nosso mundo, como o 

módulo e a orientação da força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1; outro é explicar 

essas observações.  

Pode-se dizer que a partícula 2 cria um campo elétrico no espaço que a cerca. Quando a 

partícula 1 é colocada em um ponto qualquer desse espaço, a partícula "sabe" que a partícula 2 

existe porque é afetada pelo campo elétrico que a partícula 2 criou nesse ponto. 

Assim, a partícula 2 afeta a partícula 1, não através de um contato direto, mas através 

do campo elétrico produzido pela partícula 2. 

O campo elétrico é um campo vetorial, já que consiste em uma distribuição de vetores, 

um para cada ponto de uma região em tomo de um objeto eletricamente carregado, como um 

bastão de vidro. Em princípio, pode-se definir o campo elétrico em um ponto nas proximidades 

de um objeto carregado, um ponto P, da seguinte forma: coloca-se no ponto P uma carga 

positiva 𝑞0, chamada de carga de prova, mede-se a força eletrostática F que age sobre a carga 

𝑞0 e define-se o campo elétrico E produzido pelo objeto através da equação 

 

(4.61) 
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�⃗⃗� =  
�⃗�

𝑞0
 

                                        (Campo elétrico) 

 

Assim, o módulo do campo elétrico E no ponto P é 𝐸 =  𝐹/𝑞0 e a orientação de E é a 

da força F que age sobre a carga de prova (que se supõe ser positiva). A unidade de campo 

elétrico no SI é o newton por coulomb (N/C). 

Embora seja usada uma carga de prova para definir o campo elétrico produzido por um 

objeto carregado, o campo existe independentemente da carga de prova. Na definição de campo 

elétrico está implícita a suposição de que a presença da carga de prova não afeta a distribuição 

de cargas e, portanto, não afeta o campo elétrico que se está medindo. 

 

 

4.3.6 Campo Elétrico produzido por uma carga pontual 

 

 

Para determinar o campo elétrico produzido a uma distância r de uma carga pontual q, 

coloca-se uma carga de prova 𝑞0nesse ponto. De acordo com a lei de Coulomb (Eq. 4.53), o 

módulo da força eletrostática que age sobre 𝑞0 é dado por 

 

�⃗⃗� =  
�⃗�

𝑞0
=  

1

4𝜋𝜀0
 
𝑞𝑞0

𝑟2
 �̂� 

 

O sentido de �⃗� é para longe da carga pontual se q for positiva e na direção da carga 

pontual se q for negativa. De acordo com a Eq. (4.61), o módulo do vetor campo elétrico é dado 

por 

 

�⃗⃗� =  
�⃗�

𝑞0
=

1

4𝜋𝜀0
 

𝑞

𝑟2
 �̂� 

 

                                                        (carga pontual) 

O sentido de 𝐸 ⃗⃗⃗⃗ é o mesmo que o da força que age sobre a carga de prova: para longe da 

carga pontual se q é positiva e na direção da carga pontual se q é negativa. 

(4.62) 

(4.63) 
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A Eq. (4.63) pode ser usada para calcular o campo em qualquer ponto do espaço. Não é 

difícil calcular o campo elétrico total, ou resultante, produzido por duas ou mais cargas 

pontuais. De acordo com a Eq.(4.58), quando coloca-se uma carga de prova positiva 𝑞0 nas 

proximidades de n cargas pontuais 𝑞1, 𝑞2, . . . , 𝑞𝑛, a carga de prova é submetida a uma força total 

�⃗�0 dada por 

 

𝐹0
⃗⃗ ⃗⃗ =  𝐹01

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐹02
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + ⋯ + 𝐹0,𝑛

⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  

 

Assim, de acordo com a Eq. (4.61), o campo elétrico total na posição da carga de prova 

é dado por 

 

�⃗⃗� =  
𝐹0
⃗⃗ ⃗⃗

𝑞0
=  

𝐹01
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑞0
+

𝐹02
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑞0
+ ⋯ +

𝐹𝑖
⃗⃗⃗

𝑞0
+ ⋯ +

𝐹𝑛
⃗⃗ ⃗⃗

𝑞0
 

 

 

                                             =  𝐸1
⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐸2

⃗⃗⃗⃗⃗ + ⋯ + 𝐸𝑖
⃗⃗⃗⃗ + ⋯ + 𝐸𝑛

⃗⃗ ⃗⃗⃗ 
 

em que 𝐸𝑖
⃗⃗⃗⃗  é o campo elétrico que seria criado somente pela carga pontual i. A Eq. (4.64) mostra 

que o princípio de superposição se aplica aos campos elétricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4.64) 
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5 ELABORAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

O produto educacional “Quiz Física Fantástica” foi elaborado com intuito de realizar o 

uso dos Smartphones e Tablets em sala de aula para fins didáticos. Comumente, em reuniões 

pedagógicas e nos conselhos de classe, os professores são cobrados pelos coordenadores de 

cursos e pela equipe pedagógica, sobre a utilização “indevida” por parte dos alunos, os 

Smartphones em sala. A maior parte das instituições de ensino de nível fundamental e médio 

proíbem todo e qualquer uso dos aparelhos celulares durante as aulas. Em contrapartida, há um 

movimento no sentido de incentivar aos professores sobre o uso das novas tecnologias em sala, 

entre elas os Smartphones, vários autores defendem que o uso destes equipamentos em sala é 

benéficos ao processo ensino – aprendizagem, como foi revisado no Capítulo 3 desta 

dissertação. 

O “Quiz Física Fantástica” é um produto educacional desenvolvido para tablets e 

Smartphones, que utilizam a versão igual ou superior a 4.1 da plataforma Android, objetivando 

realizar a contextualização da Física ao cotidiano dos alunos, tornando o processo de ensino – 

aprendizagem de Física divertido e prazeroso utilizando tecnologias populares e bastante 

acessíveis, como os Smartphones e Tablets. Trata-se de um jogo digital em formato de Quiz, 

no qual inseriu-se um banco de questões que abordam os conceitos físicos de algumas áreas da 

Física e fazem relação ao cotidiano dos alunos. Inicialmente foi projetado para dar suporte aos 

conteúdos de Acústica, Calorimetria, Cinemática, Eletrostática, Hidrostática, Ondas 

Mecânicas, Óptica e Raios-x, porém posteriormente pretende-se ampliá-lo à outras áreas da 

Física do ensino médio. 

Refletindo - se em relação a dificuldade de lidar com o uso indevido dos Smartphones 

durante as aulas, resolveu-se criar um aplicativo que possa ser útil não só em sala de aula como 

fora dela também. Além de contribuir com o professor durante suas aulas, os alunos poderão 

utilizá-lo para revisar os conteúdos e praticar o que foi estudado em ambientes extra classe. 

 Diferente de alguns aplicativos e do ensino praticado em diversas instituições, que 

buscam focar o ensino de Física focado no ENEM, a intenção é fazer com que o aplicativo seja 

usado por qualquer aluno, de qualquer turma que esteja estudando os tópicos de Física 

disponíveis no Quiz e em qualquer lugar em que ele esteja.  
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5.1 PLATAFORMA ANDROID 

 

 

Este trabalho, segue a linha de pesquisa do programa do Mestrado Nacional Profissional 

em Ensino de Física (MNPEF), “Processos de Ensino e Aprendizagem e Tecnologias de 

Informação e Comunicação no Ensino de Física”; antes da elaboração do produto educacional, 

foi realizada uma pesquisa nas turmas nas quais foram aplicadas o “Quiz Física Fantástica”, 

para verificar se os alunos possuíam Smartphones e qual a plataforma eles utilizavam nestes 

dispositivos. Estas informações foram obtidas através das respostas às questões 12, 13 e 14 do 

questionário sócio cultural (ver APÊNDICE B). 

A seguir listar-se-á as turmas de aplicação, com os respectivos gráficos que indicam as 

turmas pesquisadas, número total de alunos e ainda o percentual de alunos que possuem 

Smartphones com plataforma Android. 

 

➢ Na turma do 1°ano do curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio matutino, 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ji-

Paraná, foram entrevistados 44 alunos: 

 

         Gráfico 1: 1º ano A Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Na turma do 2°ano do curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio matutino, 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ji-

Paraná, foram entrevistados 42 alunos: 

 

4%

89%

7%
0%

1º ano A (44 Alunos)

Não possuem celular Smartphone/Android

Smartphone/outras plataformas Celular normal
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          Gráfico 2: 2º ano A Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

➢ Na turma do 3°ano do curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio matutino, 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ji-

Paraná, foram entrevistados 38 alunos: 

 

            Gráfico 3: 3º ano A Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao todo foram pesquisados 124 alunos em diferentes turmas, destes 103 alunos, que 

representam 83% dos participantes, usam Smartphones com plataforma Android e estavam com 

estes aparelhos em sala de aula.   

4%

73%

18%

5%

2º ano A (42 Alunos)

Não possuem celular Smartphone/Android

Smartphone/outras plataformas Celular normal

2%

82%

13%

3%

3º ano A (38 Alunos)

Não possuem celular Smartphone/Android

Smartphone/outras plataformas Celular normal
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    Gráfico 4: 3º ano A Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificado por essa pesquisa e a ainda visando proporcionar o uso adequado para esses 

dispositivos móveis em instituições de ensino, como mencionado nos capítulos anteriores desse 

trabalho, resolveu-se desenvolver esse aplicativo para a plataforma Android. 

 

 

5.2 O QUIZ “FÍSICA FANTÁSTICA” 

 

 

5.2.1 O motor de jogo Unity 3D 

 

  

O aplicativo “Quiz Física Fantástica” teve seus códigos e suas lógicas de programação 

totalmente desenvolvidos na game engine Unity 3D. 

Atualmente, um dos principais nichos do mundo da computação é o desenvolvimento 

de games. Desde a programação dos motores de jogo até o design do game em si, trata-se de 

uma arte que envolve, geralmente, muitas pessoas. Porém, com o grande salto de qualidade dos 

Smartphones, o desenvolvimento de games cresceu enormemente. 

Motor de jogo, ou game engine, é uma categoria de programa de computador que conta 

com um conjunto de bibliotecas, para o desenvolvimento de jogos eletrônicos e aplicações 

gráficas. 

A funcionalidade fornecida por um motor de jogo inclui: um motor gráfico para 

renderizar gráficos; um motor de física para fazer a detecção de colisão; suporte para criação 

4%

81%

13%

2%

Todas as turmas (124 Alunos)

Não possuem celular Smartphone/Android

Smartphone/outras plataformas Celular normal
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de animações, efeitos sonoros e inteligência artificial; além de suporte à linguagem de script, 

como Java Script e C Sharp. 

Para facilitar o desenvolvimento de jogos, surgiu o Unity 3D, um motor de jogo 

genérico, além de uma ferramenta extremamente poderosa para criação de games de todos os 

tipos, para várias plataformas diferentes. Essa ferramenta permite a utilização de todo tipo de 

scripts10, tanto na linguagem C#11 como em Java Script12, para adicionar lógica aos games 

desenvolvidos na mesma.  

O Unity (também conhecida como Unity3D ou UnityEngine), é um motor de jogo criado 

pela Unity Technologies. É considerada umas das melhores engines para criação de jogos. 

O Unity 3D se apresenta como um Game Engine, ou motor de jogo, mas na realidade é 

muito mais do que isso. A ferramenta possui um estilo de programação e organização dos 

projetos todo especial, além de muito simples. O grande diferencial da ferramenta é apostar no 

que já está pronto, criando muitas possibilidades aos desenvolvedores de jogos. Uma das 

grandes vantagens que o Unity traz a possibilidade de utilizar-se elementos criados por outros 

desenvolvedores em nossos games.  

A ferramenta permite o desenvolvimento de jogos para a maioria das plataformas 

existentes no mercado, como Windows e Linux; plataformas móveis, como iOS, Android e 

Windows Phone; consoles dedicados como Nintendo Wii, Xbox ou Playstation; e também é 

possível construir jogos para ambiente web. 

 

 

5.2.2. Entendendo melhor o funcionamento do Unity 3D  

 

 

Para criar este projeto, a versão do Unity utilizada inicialmente foi a 4.6. Porém, devido 

às mudanças implantadas na versão 5.1, foi feita a atualização da versão da ferramenta para 

usufruir dos novos recursos adicionados. Há poucas fontes acadêmicas que tratam a respeito da 

ferramenta Unity 3D.  

                                                 
10 Em Informática, script é um conjunto de instruções em código, ou seja, escritas em linguagem de computador.       

É uma linguagem de programação que executa diversas funções no interior de um programa de computador. 
11 C# (CSharp) é uma linguagem de programação orientada a objetos criada pela Microsoft 
12 É uma linguagem de programação interpretada. Foi originalmente implementada como parte dos navegadores 

web para que scripts pudessem ser executados do lado do cliente e interagissem com o usuário sem a necessidade 

deste script passar pelo servidor 

http://www.devmedia.com.br/jogos-em-unity-desenvolvimento-de-games-multiplataforma/29989
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Para aprender a utilizar seus recursos foi necessário valer-se de vídeo - aulas disponíveis 

em sites como YouTube, e acima de tudo, aprender na prática a manipulá-la. Antes de iniciar a 

criação de jogos com o Unity 3D, é preciso entender como funciona a ferramenta. Os principais 

conceitos utilizados são: Scenes, Terrains, Game Objects, Models, Textures e Materials, os 

quais serão explicados ao longo desta seção. O Unity 3D opera baseado em cenas, internamente 

denominadas Scenes. Dentro das cenas, há os Game Objects, que são quaisquer objetos 

inseridos dentro da cena. Câmeras, personagens, terreno, os modelos, luzes, todos são 

classificados como Game Objects. Os modelos gráficos são criados utilizando materials, 

textures e shaders. Os materiais são baseados em texturas e shaders. O texture determina o que 

será desenhado na superfície do material, enquanto os shaders definem como será desenhado.  

 

 

5.2.3. Desenvolvimento do aplicativo “Quiz Física Fantástica” 

 

 

O aplicativo teve seus códigos e suas lógicas de programação totalmente desenvolvida 

na game engine Unity 3D. Para realizar a instalação, visitou-se o site da página oficial e 

selecionou-se as opções conforme os passos a seguir: 

i) Acessou-se o site oficial do Unity 3D no endereço https://unity3d.com/pt, como 

mostra a Figura 5.1. 

 

      Figura 5.1: Página do Unity 3D 

 

       Fonte: Site do Unity 3D13 

                                                 
13 Disponível em: <https://unity3d.com/pt>. Acesso ago. 2017. 

https://unity3d.com/pt
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Clicou-se na opção “Obtenha Unity”, para iniciar o download. Após o programa 

ser baixado, executou-se o mesmo para ocorrer a instalação no computador. 

 

ii) Java: Foi necessário que o computador, tivesse instalado o Java14. O Java tem 

um papel importante no desenvolvimento Android, pois é com essa linguagem 

de programação que obtemos controle sobre os widgets da plataforma Android 

e o controle sobre sua programação. Além da game engine Unity 3D instalada, 

temos também que ter o Java Development Kit (JDK) 6 instalado. No produto 

educacional “Quiz Física Fantástica”, foi utilizado o JDK 6. 

 

iii) Android sdk: O Android Standard Development Kit (ou SDK) é um pacote onde 

se encontram os recursos disponíveis para diferentes versões do Android a serem 

implementados. Na Figura 5.2 vê-se a estrutura do SDK. Nela pode-se escolher 

a(s) versão(ões) que deseja-se instalar. “Quiz Física Fantástica” foi desenvolvido 

para a versão 4.1 do Android, sendo assim, a versão de todo pacote 4.1 deve ser 

baixada. 

O SDK provê alguns outros recursos bastantes úteis para facilitação de criação 

e edição de código, como o editor de código inteligente, visualização do 

desenvolvimento nos diferentes tipos de telas, dispositivos virtuais para testes e outros. 

 

 Figura 5.2: Android Standard Development Kit (SDK) 

 
 

iv) Em seguida, foi feito um levantamento bibliográfico para escolha das questões 

que compõem o jogo. Decidiu-se por criar o jogo no formato “Quiz” com 8 

tópicos de Física, pois assim há a possibilidade de usar o jogo como recurso 
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didático nas três séries do Ensino Médio. Para cada tema, foram escolhidas 20 

questões que tem 4 alternativas cada. 

v) Com o formato de jogo definido e as questões escolhidas, começou-se a escrever 

o código de programação na game engine Unity 3D.Conforme mostra a Figura 

5.3. 

 

        Figura 5.3: Tela com código de programação do jogo. 

 

 

vi) Após o desenvolvimento do código de programação do jogo, foi desenvolvido 

todo o design do jogo na game engine Unity 3D, conforme mostra a Figura 5.4: 

 

        Figura 5.4: Tela do jogo de desenvolvimento das cenas. 
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5.2.4. O aplicativo “Quiz Física Fantástica” 

 

 

O aplicativo “Quiz Física Fantástica” está disponível na Play Store, para fazer download 

basta acessar o app da Play Store no Smartphone, pesquisar o nome “Física Fantástica” e clicar 

no ícone do jogo, ver Figura 5.5. 

                Figura 5.5: Ícone do aplicativo para 

                download no Play Store. 

 
Ao executar o aplicativo no Smartphone será exibida a tela inicial do “Quiz Física 

Fantástica”, conforme a Figura 5.6, nesta tela o estudante poderá ir direto para o jogo, clicando 

no botão “JOGAR”. Esta tela está dividida em 3 partes: os botões “JOGAR”, “LOJA” e 

“TUTORIAL”.  

O Jogo tem formato de Quiz, dispões de perguntas e respostas com quatro alternativas de 

resposta em cada questão, sendo apenas uma correta. 

 
                   Figura 5.6: Tela menu inicial do Quiz. 

 
                Fonte: DINIZ(2018) 
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O canto superior esquerdo da tela inicial possui dois ícones de sons, que ao serem 

clicados ativam a música de fundo do jogo e o outro ativa os sons de toque nos ícones. Na parte 

inferior da tela estão dispostas três informações relacionadas às vantagens adquiridas durante o 

jogo, o ícone verde apresenta quantas vezes o jogador utilizou o recurso “PULA”, o ícone azul 

apresenta quantas vezes o jogador utilizou o recurso “EUREKA” e o ícone vermelho apresenta 

quantas vezes o jogador utilizou o recurso “BOOM”.  

Cada um dos botões da tela inicial, na Figura 5.6, direciona para uma nova tela. Assim 

tem-se: 

1. JOGAR: Ao clicar neste botão, o jogador será direcionado para a tela onde estão 

dispostos os 8 tópicos de conteúdos de Física (Óptica, Raios-x, Acústica, 

Cinemática, Hidrostática, Eletrostática, Termodinâmica e Ondas mecânicas). As 

questões foram separadas por conteúdos para que o aluno possa colocar em prática 

seus conhecimentos e fazer uma espécie de revisão sobre o que foi estudado. (Figura 

5.7). 

 

           Figura 5.7: Tela com os tópicos de Física. 

 

         Fonte: DINIZ(2018) 
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Cada tópico de Física contém 20 questões, sendo que cada uma delas possuem 4 

alternativas com apenas uma verdadeira. 

Após a escolha do tópico, o jogador responderá as 20 questões. Neste momento o 

jogador terá três benefícios à disposição para serem usados: PULA, EUREKA e BOOM. 

(Figura 5.8).  

 

      Figura 5.8: Tela do jogo com questão e alternativas. 

 

         Fonte: DINIZ(2018) 

 

As funções dos botões são: 

• PULA: Permite que o jogador avance para a próxima pergunta, sem a penalidade de 

perder a vida. 

• EUREKA: Destaca a alternativa correta para a questão. 

• BOOM: Elimina duas alternativas deixando apenas uma correta e uma incorreta. Porém 

ao utilizar esse recurso, se você escolher a alternativa incorreta será fim de jogo, não 

importando quantas vidas o jogador ainda tenha. 

Todos estes recursos só podem serem utilizados uma única vez por cada tema. 
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A tela mostrada na Figura 5.8, mostra ainda no canto superior esquerdo 5 lâmpadas 

amarelas, que são as vidas do jogo, ou seja, a quantidade de vezes que o jogador pode errar por 

tema. Para cada erro o jogador perde uma vida e uma lâmpada é quebrada. 

No canto superior direito, está disposto o relógio, que marca o tempo que o jogador tem 

para responder cada questão, que são 45 segundos. Na parte superior da tela, ao meio, está o 

número de cada questão. 

Após responder as 20 questões, o jogador será direcionado para a tela Game Over, 

conforme mostra a Figura 5.9 abaixo. Nesta tela, tem-se ao centro a quantidades de acertos 

obtidos pelo jogador em cada tema, no canto superior esquerdo estão dispostas a quantidade 

total de “Newtons”, que são as moedas de recompensa do jogo, para cada acerto o jogador 

ganha 5 Newtons.  

Para cada tema jogado, os Newtons são contabilizados logo abaixo do número de acertos 

e acumulam-se com os que o jogador possui no jogo.  

Nesta tela, também é possível observar no campo “BEST” o recorde de acerto do 

jogador em cada tema. Além disso, tem –se opção dos botões “INÍCIO” que direciona o jogador 

a tela de início (Figura 5.6), “TEMA” que direciona o jogador para a tela na qual estão dispostos 

os 8 temas (Figura 5.7) e “RESTART” que permite ao jogador voltar ao início de cada tema 

para jogar novamente. 

       Figura 5.9: Tela. Game Over 

 

         Fonte: DINIZ(2018) 
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2. LOJA: Nesta tela o jogador terá a opção de comprar as vantagens do jogo (PULA, 

EUREKA e BOOM) utilizando os valores acumulados em “Newtons”. As 

Vantagens PULA, EUREKA e BOOM, valem 200, 500 e 700 Newtons, 

respectivamente. (Figura 5.10) 

 

           Figura 5.10: Tela da LOJA. 

 

           Fonte: DINIZ(2018) 

 

3. TUTORIAL: Ao clicar neste botão, o jogador terá a sua disposição o tutorial com 

as regras do jogo.  

O “Quiz Física Fantástica” é um aplicativo disponível na Play Store e por ser um produto 

educacional todo o aplicativo é livre de propagandas e inteiramente gratuito. 
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6 METODOLOGIAS  

 

 

Neste capítulo discutir-se-á a metodologia adotada neste trabalho para mensurar a 

contribuição que o produto educacional criado poderá dar ao Ensino de Física e os resultados 

da referida pesquisa. O capítulo será dividido em três seções. Na primeira seção descrever-se-

á a aplicação do produto educacional, a segunda seção explanar-se-á os dados quantitativos da 

pesquisa e na última seção apresentar-se-á as conclusões a respeito dessa aplicação, além de 

sugestões para outras formas de aplicação do “Quiz Física Fantástica”. 

 

 

6.1 METODOLOGIA 

 

 

O produto educacional desta dissertação foi aplicado em turmas do Instituto Federal de 

Educação, Ciências e Tecnologia de Rondônia, IFRO, Campus Ji-Paraná. A escolha dessa 

instituição se deu em virtude da autora deste trabalho, ser professora substituta lotada neste 

Campus à época da aplicação.  

Segue abaixo alguns pontos que descreve o IFRO, Campus Ji-Paraná: 

✓ É uma instituição pública federal; 

✓ Oferece Ensino Técnico Profissional na forma integrada com o Ensino Médio, além de 

cursos de graduação e pós-graduação; 

✓ A instituição possui uma diversidade de laboratórios para realização de práticas 

experimentais; 

✓ Em todos os espaços físicos da instituição há conectividade com redes sem fio de 

internet, permitindo que os alunos acessem as informações extraclasses. 

Feita essa breve descrição da estrutura do ambiente onde aplicou-se o produto 

educacional, detalhar-se-á a metodologia e análise dos resultados obtidos a partir da aplicação. 

Inicialmente, aplicou-se um questionário que fazia uma ligação entre os conhecimentos 

científicos e os conhecimentos prévios dos alunos, a respeito dos conteúdos de Cinemática, 

Calorimetria e Eletrostática. 

Vale ressaltar que o aplicativo comporta a maior parte do conteúdo de Física do Ensino 

Médio, porém o tempo para aplicá-los como desejado não era suficiente, foi necessário 



79 

 

 

 

 

selecionar quais conteúdos seriam trabalhados. Escolheu-se Cinemática, Calorimetria e 

Eletrostática porque eram os conteúdos a serem lecionados na sequência do planejamento anual 

das aulas. 

Foram escolhidas três turmas de Ensino Técnico Profissional, integradas ao Ensino Médio, 

nessas turmas o conteúdo de Física trabalhado é equivalente ao conteúdo de Física trabalhado nas 

turmas 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio Regular, em um total de 124 alunos consultados. As turmas 

são: 

✓ 1° ano matutino do Curso Técnico em Química, na modalidade Integrado ao Ensino 

médio; 

✓ 2° ano matutino do Curso Técnico em Química, na modalidade Integrado ao Ensino 

médio; 

✓ 3° ano matutino do Curso Técnico em Química, na modalidade Integrado ao Ensino 

médio; 

No intuito de facilitar a leitura, adotar-se-ão os termos Turma 1A para a turma de 1° ano 

matutino do Curso Técnico em Química, na modalidade Integrado ao Ensino médio, Turma 2A 

para a turma 2° ano matutino do Curso Técnico em Química, na modalidade Integrado ao 

Ensino médio, Turma 3A para a turma 3° ano matutino do Curso Técnico em Química, na 

modalidade Integrado ao Ensino médio. 

A metodologia trabalhada na aplicação do produto educacional e consequentemente a 

coleta de dados foi feita a partir da aplicação de questionários, que traziam questões fazendo 

elos entre o conhecimento científico e as concepções espontâneas dos alunos a respeito dos 

assuntos de Cinemática, Calorimetria e Eletrostática. 

Para as turmas 1A, 2A e 3A apresentou-se o “Quiz Física Fantástica”, disponibilizado 

na Play Store e foi solicitado aos alunos que o baixassem em seus Smartphones, conforme 

Figura 6.1. Os que não possuíam a plataforma Android puderam acompanhar em dupla. 

Inicialmente aplicou-se o questionário Sociocultural (Figura 6.2) em todas as turmas; 

com a aplicação deste, objetivou-se verificar quais os perfis das turmas que fazem parte desta 

pesquisa, principalmente no que tange ao uso de Smartphone, o questionário está disposto no 

APÊNDICE B. deste trabalho.  

A verificação das contribuições do produto educacional para o processo de Ensino e 

Aprendizagem de Física foi feita aplicando o questionário com 20 questões dos conteúdos de 

Cinemática, Calorimetria e Eletrostática, usando a metodologia de ensino tradicional, como forma 

de pré-teste. As mesmas questões do questionário pré-teste, foram aplicados às turmas utilizando a 
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metodologia alternativa de ensino, através da aplicação do produto educacional. Estes 

questionários, estão dispostos nos APÊNDICES C, D e E. 

 

     Figura 6.1: Aluno fazendo download do aplicativo. 

  

        Fonte: DINIZ(2018) 

 

      Figura 6.2: Aluna respondendo o questionário Sócio- 

       Cultural. 

 

        Fonte: DINIZ(2018) 
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A aplicação do pré-teste e a apresentação do “Quiz Física Fantástica” foram realizadas em 

um encontro de duas aulas de 50 minutos cada.  

Os questionários aplicados, compostos por 20 questões objetivas de múltipla escolha cada, 

como mencionado anteriormente, foram elaborados a partir de pesquisas que envolvem as 

concepções espontâneas dos conceitos físicos supracitados, O pré-teste e as questões do produto 

educacional são iguais. Para não serem influenciados, antes do pré-teste, não foi passado aos alunos 

nenhuma orientação ou restrição, para não influenciar nas respostas dos questionários. Todas as 

respostas coletadas foram originadas dos conhecimentos prévios dos alunos. A intenção era avaliar 

os conhecimentos prévios de cada turma. A partir daí, foi feita a explicação do conteúdo e em um 

encontro posterior, foi proposta a utilização do “Quiz Física Fantástica”, pretendeu-se que os novos 

dados e informações fossem assimilados e armazenados, como forma de ancorar novos conceitos, 

fazendo assim com que essas informações fossem integradas às que os alunos já conheciam. 

Em outro encontro, também em duas aulas, os alunos das turmas 1A, 2A e 3A foram 

orientados a manusear e utilizar o aplicativo “Quiz Física Fantástica”. Neste mesmo dia foram 

formados grupos de alunos e organizada um tipo de competição em forma de gincana na qual os 

grupos competiram entre si, de tal forma que todos os alunos utilizassem o aplicativo e ainda se 

motivassem a responder as questões. Os alunos foram convidados a se deslocarem até a área de 

convivência do IFRO, Campus Ji-Paraná, escolheu-se este ambiente propositalmente, uma vez que 

a ideia era tornar o momento de manipulação do aplicativo descontraído e divertido. 

Cada grupo, ocupou local diferente no espaço de convivência (Figura 6.3), em seguida 

iniciaram o jogo respondendo as 20 questões do tema adequado a cada série de ensino. Ao término, 

cada grupo realizou um print da tela do Smartphone e enviou à professora para que esta pudesse 

premiar o grupo vencedor. Este procedimento foi realizado com as turmas 1A, 2A e 3A em dias e 

horários diferentes. Ao final da gincana, a professora premiou os grupos vencedores. 

 

       Figura 6.3: Alunos jogando o “Quiz Física Fantástica”. 

 

     Fonte: DINIZ (2018) 
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Em outro encontro, também em duas aulas, após a apresentação do aplicativo e ciente de 

que todos os alunos envolvidos o utilizaram, realizou-se a aplicação do “Questionário de Opinião”, 

o qual está disposto no APÊNDICE F, o mesmo consta de 10 questões discursivas que objetivaram 

verificar a eficácia e contribuição do produto educacional desenvolvido para o processo ensino 

aprendizagem de Física, através da opinião dos alunos a respeito do “Quiz Física Fantástica”. 

Essa abordagem em aplicar o pré-teste, apresentar o aplicativo, motivar os alunos a utilizá-

lo e aplicar o pós-teste, foi pensada de tal forma que fosse possível comparar os dados obtidos nas 

duas aplicações. Mediante esse confronto de dados, pôde-se quantizar a pesquisa e as contribuições 

do produto educacional ao ensino dos conteúdos abordados. 
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7 RESULTADOS 

 

 

7.1 ANÁLISE DO PRÉ E PÓS-TESTE 

 

 

Nesta subseção, tratar-se-á quantitativamente dos dados colhidos na aplicação do 

produto educacional proposto nesse trabalho, analisar-se-á os resultados para comparar o 

desempenho dos educandos durante o pré-teste e após a aplicação do produto educacional. 

Iniciar-se-á mostrando os gráficos que apresentam as médias gerais de acertos de cada um dos 

temas abordados. 

 

 Gráfico 5: Média de acertos geral dos acertos no pré-teste e no “Quiz Física Fantástica” em Cinemática. 

 

 

Ainda com relação ao desempenho dos alunos no pré-teste e na aplicação do produto 

educacional, só que levando em conta o número de acertos no geral, analisar-se-á um 

histograma que representa o número de alunos em função do número de acertos por questão, 

em relação ao número total de alunos. 

O gráfico 6 a seguir representa um histograma do número de alunos em função do 

número de acertos no pré-teste. 

 

 

 

 

51,25%

5,7%

MÉDIA  DE ACERTOS GERAL
TEMA: CINEMÁTICA

Método alternativo com aplicação do produto educacional

Método tradicional com aplicação do Pré-teste
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 Gráfico 6: Histograma da frequência de acertos no pré-teste em Cinemática. 

 

 

Na Turma 1A, representada no gráfico acima, participaram da pesquisa 44 alunos, 

entretanto somente 27 alunos pontuaram, isto é, 17 alunos tiraram nota zero. Possivelmente 

esses alunos não estavam motivados a participar da pesquisa. O gráfico indica ainda, baseado 

no questionário, que grande parte dos alunos tinha concepções erradas a respeito dos conceitos 

apresentados. 

O gráfico 6 apresenta uma assimetria à esquerda. Isso permite inferir que os estudantes 

obtiveram, no pré-teste, um total de acertos entre 01 e 03 questões dentre as vinte 

disponibilizadas no questionário. O resultado expresso nesse histograma complementa o gráfico 

5, confirmando que a média geral de acertos no pré-teste em Cinemática foi de 1,14.  

A seguir, o gráfico 7, apresenta também um histograma mostrando o desempenho dos 

alunos durante a aplicação do produto educacional “Quiz Física Fantástica”. Neste gráfico é 

clara a evolução dos estudantes da Turma 1A após a aplicação do produto educacional. Pode-

se observar no histograma um deslocamento para direita das barras indicadoras, inferindo que 

a frequência de acertos aumentou. 
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Gráfico 7 - Histograma da frequência de acertos da aplicação do produto educacional. 

 

 

Percebe-se no gráfico que não houve nota zero na aplicação do “Quiz Física Fantástica”, 

isso implica que o produto educacional apresentado nessa dissertação pode ter contribuído para 

que houvesse a aprendizagem e ainda, como esperado, ocorresse a motivação para os alunos 

participarem da avaliação. O gráfico 10 indica ainda, que após os alunos conhecerem o produto 

e utilizá-lo como ferramenta de aprendizagem, eles conseguiram apresentar um desempenho 

satisfatório. Como podemos perceber no histograma, caiu significativamente o número de 

alunos que acertaram menos de dez questões, assim como apareceram muitos alunos que 

acertaram mais que onze questões. 

Na análise do histograma, vê-se um deslocamento das barras para a direita, indicando 

que houve um aumento no número de acertos, apresentando uma média de 10,25 acertos. O 

gráfico 7 mostra claramente a evolução dos estudantes após a aplicação do produto educacional.  

Esse histograma, apresenta um crescimento na motivação dos alunos em participar do 

processo de pesquisa, não houve nota zero entre os alunos e ainda ocorreu um avanço 

significativo na frequência de acertos, percebe-se que o aplicativo mudou algumas concepções 

deles, sobre os conceitos de Cinemática apresentados. 

No gráfico 8, estão dispostas as médias gerais de acertos da turma 2A no pré-teste e na 

aplicação do produto educacional. 
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Gráfico 8: Média de acertos geral no pré-teste e no “Quiz Física Fantástica” em Calorimetria. 

 

 

Já o gráfico 9, a seguir, representa um histograma do número de alunos em função do 

número de acertos no pré-teste dos tópicos de Calorimetria. 

 

 Gráfico 9: Histograma da frequência de acertos no pré-teste de Calorimetria.  

 

  

Na Turma 2A, percebe-se que os alunos pontuaram somente em cinco questões e que 

treze alunos não tiveram acertos no questionário. O resultado expresso nesse histograma 

complementa o gráfico 8, confirmando que a média geral de acertos no pré-teste em 

Calorimetria foi de 1,76, que representa 8,8% das 20 questões do questionário. 
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Gráfico 10 - Histograma da frequência de acertos da aplicação do produto educacional em Calorimetria. 

 

 

Após a aplicação do produto educacional, vê-se, no gráfico 13, que aumentou 

significativamente o número de acertos entre os estudantes da Turma 2A, apresentando uma 

média de 11,55 acertos. Todos eles pontuaram, a maior parte da turma teve mais que dez 

acertos. Isso leva a concluir que com o uso do “Quiz Física Fantástica”, os alunos começaram 

a mudar suas concepções a respeito dos conceitos físicos envolvidos nessa pesquisa.  

O gráfico 11, a seguir, representa a média de acertos geral dos alunos no pré-teste e na 

aplicação do produto educacional nos tópicos de Eletrostática. 

 

Gráfico 11 - Média de acertos geral dos estudantes no pré-teste e no “Quiz Física Fantástica” em Eletrostática. 
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               Gráfico 12: Histograma da frequência de acertos no pré-teste de Eletrostática. 

 

    

A Turma 3A também apresentou resultados semelhantes às duas anteriores. O 

histograma representado no gráfico 12 mostra que o número máximo de acertos do pré-teste 

foram três questões e apenas dois estudantes alcançaram essa frequência de acertos. Chama a 

atenção o fato de 16 alunos, do universo de 38 não pontuarem no questionário. A turma 3A 

apresentou uma média de 0,97 acertos. 

A seguir, apresenta-se o gráfico 13 da aplicação do produto educacional. 

 

 Gráfico 13 - Histograma da frequência de acertos da aplicação do produto educacional em Eletrostática. 
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Como aconteceu em todas as outras turmas, a frequência de acertos também aumentou 

significativamente na Turma 3A, comparando aos resultados das turmas anteriores, o avanço 

foi maior do que nas Turmas 1A e 2A. Percebe-se que houve uma mudança em algumas 

concepções espontâneas dos estudantes em relação aos conceitos apresentados, assim como nas 

Turmas1A e 2A.  

A turma do 3°ano, talvez por ser formada por alunos mais velhos e experientes, se 

apresentou mais interessada no ensino aprendizagem. O uso de uma nova ferramenta e a 

metodologia aplicada, foi muito motivadora para esses alunos e isso refletiu nos resultados da 

aplicação do produto educacional. 

Na análise do histograma, representado no gráfico 13, vê-se um deslocamento das barras 

para a direita, indicando que houve um aumento significativo no número de acertos, 

apresentando uma média de 14,63 acertos. O gráfico 13 mostra claramente a evolução dos 

estudantes após a aplicação do produto educacional.  

O gráfico 14 descreve os resultados dos estudantes de cada turma durante o pré-teste e 

e a aplicação do produto educacional. 

 

 Gráfico 14: Média geral de acertos em cada turma no pré-teste e na aplicação do produto educacional 
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da aplicação do produto, no pré-teste, os conhecimentos prévios dos estudantes sobre os 

assuntos abordados no questionário, bem como as ideias pré-concebidas que os estudantes 

tinham sobre os conteúdos estavam bem abaixo do esperado, pois a média percentual de acertos 

variou entre 4,85% a 8,8%. 

É interessante ressaltar que houve uma melhora significativa na quantidade de acertos 

obtidos com a aplicação do produto educacional, na Turma 1A houve um aumento de 45,55% 

no rendimento da turma, já a turma 2A aumento em 48,95% o desempenho. O destaque vai para 

o desempenho da turma 3A que elevou em 68,3% o rendimento com o uso do aplicativo “Quiz 

Física Fantástica”. 

Após essa análise dos resultados, evidenciados nos gráficos anteriores, pode-se destacar 

que foram obtidos avanços significativos nas três turmas onde aplicou-se o produto educacional 

“Quiz Física Fantástica”. Entretanto, não se pretende afirmar que o uso de aplicativos, ou até 

mesmo dos Smartphones, seja a melhor ferramenta a ser usada no processo ensino 

aprendizagem. O que se propôs aqui, foi uma forma de aproximar as novas tecnologias da sala 

de aula, dando uma funcionalidade pedagógica aos Smartphones, que tanto vêm sendo 

combatidos em sala de aula. 

Nesta seção apresentou-se os objetivos da aplicação dos questionários, especificamente 

de cada turma, tendo como ponto norteador das questões dos mesmos, a ideia de que o conteúdo 

previamente detido pelo indivíduo representa um forte influenciador do processo de 

aprendizagem.  

Falou-se da aplicação do produto educacional “Quiz Física Fantástica” disponível na 

Play Store, que serviu de ferramenta alternativa para tentar mudar as concepções errôneas dos 

estudantes em relação aos conceitos físicos abordados.  

Nessa seção, representou-se os dados em gráficos e comparou-se os resultados do antes 

e do depois da aplicação do produto educacional a fim de perceber-se os avanços nas turmas. 

Com base nos dados obtidos, pôde-se concluir que o produto educacional “Quiz Física 

Fantástica”, pode ser considerado um objeto educacional potencialmente significativo. 

 

7.2 ALTERNATIVAS DE USO DO “QUIZ FÍSICA FANTÁSTICA”  

 

 

O aplicativo “Quiz Física Fantástica” foi desenvolvido exclusivamente para ser uma 

ferramenta pedagógica e propiciar um uso proveitoso aos Smartphones dos estudantes em sala 
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de aula.  Assim, nessa seção sugere-se aos professores outras alternativas de uso para o mesmo 

aproveitando os tópicos existentes no aplicativo.  

 

a) O “Quiz Física Fantástica” como lista de exercícios para casa  

 

Como mencionado na Seção 5.2.4 do Capítulo 5, o aplicativo possui 8 temas de áreas 

variadas da Física. Assim sendo, o professor após trabalhar o conteúdo em sala poderá motivar 

os alunos a estudar em casa de maneira divertida. 

 

b) O Uso do “Quiz Física Fantástica” em competições na sala de aula 

Para uma aula mais dinâmica, após dar o conteúdo programático, o professor poderá 

reunir os alunos em pequenos grupos e realizar uma competição entre os grupos. Os grupos que 

forem errando as questões irão saindo do jogo, ficando apenas o grupo campeão. Isso poderia 

motivar os alunos a estudar os conteúdos programáticos com antecedência em casa antes de 

cada aula.  

 

c) O “Quiz Física Fantástica” como objeto de avalição  

 

O professor pode liberar o uso do Smartphone para os alunos acessarem o aplicativo 

durante a aula e pedir que eles tentem acertar o maior número de questões. A Cada jogada a 

pontuação fica armazenada, dessa forma o professor poderá utilizar essa pontuação como uma 

nota de avaliação na disciplina. 

Além das opções de uso apresentadas, ainda poderão surgir outras alternativas para o 

uso do produto educacional desenvolvido. Várias possibilidades de uso do “Quiz Física 

Fantástica” poderão surgir e isso dependerá apenas da perspicácia de cada docente que for 

utilizá-lo. 

 

7.3 QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO 

 

Ao final da aplicação do produto educacional, pediu-se aos alunos que respondessem 

um questionário de investigação e opinião, que se encontra no APÊNDICE F. Nesse 

questionário procurou-se saber a opinião dos alunos em relação à vários aspectos do aplicativo 

desde o design do jogo até o conteúdo disponibilizado no mesmo. Desse questionário, 
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participaram: 44 alunos da turma 1A, 42 alunos da turma 2A e 38 alunos da turma 3A. Como o 

questionário apresenta 10 questões dissertativas. Ressaltaremos abaixo algumas respostas 

relevantes dadas pelas turmas às questões. 

Referente a facilidade de download do aplicativo: 

 

“Muito fácil, eu só entrei na lojinha da Google e digitei o nome do 

jogo foi rapidinho pra baixar.” (Discente A) 

 

Ao serem abordados em relação ao layout do jogo, surgiram opiniões muito 

interessantes dentre as quais destaca-se: 

 

“Muito bonito e colorido. Adorei os ícones dos temas. Acho que podia 

ter fotinhas.” (Discente B) 

Ainda sobre o layout, 

 

“Bem atrativo, joguinho diferente dos meus.” (Discente C) 

 

Sobre os possíveis benefícios para o processo ensino aprendizagem de Física, 

destacam-se as seguintes respostas 

 

“Acho muito incrível a iniciativa da professora de usar o celular na 

aula. Física é uma disciplina chata e difícil mas eu senti facilidade 

com o jogo e a aula ficou divertida. Consegui fazer 17 pontos quando 

joguei. Isso foi bem legal.” (Discente D) 

 

 

 

Segundo Campos et al. (2002) e Oliveira (2010), os alunos possuem uma vontade, uma 

perspectiva por aprendizagem baseada na pluralidade de metodologias pedagógicas. A 

abordagem desejada é muito diferente daquela baseada nos conceitos educacionais que 

favorecem a memorização de conteúdo (fórmulas matemáticas) e de aplicações das Leis da 

Física, a qual os autores descrevem como o principal fator para a desmotivação ao interesse 

educacional pelas Ciências.  
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No presente trabalho não foi diferente. De forma unânime, houve imensa aceitação dos 

alunos pela atividade, desde o momento da proposta inicial, feita com uma semana de 

antecedência, até o desenrolar da prática. O depoimento a seguir, comprova tal fato: 

 

“Toda aula devia ser assim, legal e divertida. Aprendi muito sobre 

eletricidade. Joguei em casa com meus irmãos e desafiei um amigo.” 

(Discente E) 

 

Esta dinâmica apresentada em sala de aula durante a aplicação do “Quis Física 

Fantástica” reforça os argumentos de Freire (1996) que considera a troca de saberes muito 

importante na formação do indivíduo. Esta troca de informações entre os sujeitos que compõe 

a ação educativa e o educador é realizada quando o educador sabe estimular os questionamentos 

nos aprendizes, conduzindo a eles reflexões críticas sobre as questões abordadas. 

 

“Foi legal usar o celular sem ser punido, outras matérias devia ter 

esse jogo também”. (Discente F) 

 

Este último depoimento, chamou bastante atenção, uma vez que evidencia a vontade 

dos alunos de poder utilizar os Smartphones em sala de aula, porém de forma adequada e 

contribuindo para a aprendizagem. 

Souza (2013) afirma que a tecnologia seria um item motivador dos estudantes durante 

o processo de aprendizado. É necessário deixar o modelo tradicional do professor como sujeito 

central, e pensar um ensino aprendizado dinâmico, interativo e integrado em contextos com 

significados para os estudantes. 

Deste modo, Moura (2010) aponta que proibição do uso do celular e demais aparelhos, 

continuará sem sentido enquanto os professores não encontrarem estratégias para o uso dos 

dispositivos em práticas pedagógicas. Para o autor, o celular não deve substituir outros meios 

de aprendizado, mas ser integrado a eles, já que faz parte de uma cultura social. 

Fica claro, com a aplicação do produto educacional que, além de ser possível conciliar 

o uso dos Smartphones em sala, este uso favorece a aprendizagem significativa dos alunos, uma 

vez que tornam as aulas mais divertidas e dinâmicas. 

Todos os alunos que participaram da aplicação do produto educacional, responderam o 

questionário de opiniões. As respostas foram todas no sentido de elogiar o jogo e externar 

opiniões e críticas positivas e construtivas. 
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Além das opiniões obtidas com este questionário, outra forma de comprovar o sucesso 

do produto educacional é verificando na Play Store, na página de downloads do aplicativo e 

verificar a opinião dos usuários. No momento, o “Quiz Física Fantástica” possui 28 avaliações, 

ver Figuras 7.1 e 7.2, sendo que em 25 destas os usuários atribuíram 5 estrelas ao aplicativo e 

os outros 3 usuários atribuíram 4 estrelas. Pelas regras da Play Store, cada aplicativo pode ser 

avaliado pelos usuários e de acordo com a quantidade de estrelas atribuídas ao aplicativo, o 

mesmo recebe nota que varia entre 1 e 5, sendo 1 a nota mínima e 5 a máxima. O “Quiz Física 

Fantástica” atualmente está com nota 4, 9. (Figura 7.3) 
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Figura 7.1: Avaliações do aplicativo na Play Store. 

Fonte: DINIZ (2018) 
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        Figura 7.2: Avaliações do aplicativo na Play Store. 

 

       Fonte: DINIZ (2018) 

 

      Figura 7.3: Nota do aplicativo na Play Store. 

 

        Fonte: DINIZ (2018) 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Essa dissertação, teve como uma de suas bases à procura por meios para aprimorar a 

relação entre os alunos e as aulas de Física. Entendeu-se que essa melhora seria dar um uso 

proveitoso ao suposto principal inimigo do professor em sala de aula, o Smartphone. Um 

dispositivo que quase todos os alunos contemporâneos possuem e que se tornou um objeto para 

onde os alunos escapam quando as aulas não estão interessantes.  

Na preparação desse projeto, partiu-se da premissa de que o modelo de ensino de Física 

atual, em que o professor é detentor do conhecimento e o aluno um simples expectador, afinal 

o ensino deve ser prazeroso e não obrigatório. Se os alunos se sentem obrigados e entediados 

por estudarem determinado conteúdo, esse estudo perde todo seu sentido e muito 

provavelmente não alcançará seu objetivo.  

Propôs-se a inserção de mídias no ensino aprendizagem para tentar aproximar mais a 

sala de aula do aluno, em um ambiente que eles conhecem bem e se sentem à vontade, seus 

Smartphones. 

A construção do produto final, o aplicativo, teve início aproximadamente um ano antes 

da sua aplicação, visto que todas as fases do desenvolvimento elaboradas foram testadas e 

adaptadas para aplicação. 

Os resultados obtidos com o pré-teste e a aplicação do produto educacional, mostraram 

que o “Quiz Física Fantástica” proporcionou um melhor entendimento sobre os conteúdos de 

Cinemática, Calorimetria e Eletrostática haja vista que houve um aumento percentual no índice 

de acertos que variou entre 45% a 68%. 

Quanto ao objetivo de estimular o protagonismo do aluno, não deixando de lado as 

competências e habilidades exigidas, o resultado deixou a autora muito satisfeita, haja vista os 

resultados alcançados através da comparação do método tradicional de ensino e o grau elevado 

de satisfação detectado na pesquisa. Quanto à atuação dos alunos na execução das tarefas, os 

resultados foram também bastante satisfatórios, pois o ambiente gerado foi fascinante, com 

participação ativa da maioria esmagadora dos alunos, não ocorrendo nenhum comportamento 

indesejável. Muito pelo contrário, as atitudes pela busca e construção do conhecimento foram 

tomadas, resultando no envolvimento efetivo dos discentes e docente. 

Os alunos ficaram mais interessados e motivados em aprender os conteúdos propostos 

em sala de aula a partir do aplicativo em resposta aos métodos tradicionais de apresentação dos 
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conceitos. Através do jogo didático “Quiz Física Fantástica” houve uma aproximação 

pedagógica entre professor e aluno no processo de ensino-aprendizagem e o relacionamento 

entre os alunos também melhorou. 

Da parte da aplicabilidade do produto, sugere-se que o professor, em seu planejamento, 

disponibilize uma maior quantidade de aulas para a aplicação do produto. Outro ponto positivo 

observado no produto educacional apresentado é permitir mais liberdade aos alunos, que eles 

possam passear pelo aplicativo e até mesmo estudar ainda mais conteúdos ainda não vistos.  

Os alunos se mostraram muito motivados a participarem das aulas e a divulgarem a 

metodologia aplicada, o que nos deixou bastante gratificados. Isso evidencia que o produto 

educacional desenvolvido, compartilha com os ideais da teoria da aprendizagem significativa, 

que tem como um dos principais nomes, David Ausubel, que diz ocorrer aprendizagem 

significativa quando uma nova informação é relacionada a um aspecto relevante, já existente, 

na estrutura cognitiva do aprendiz. Diante o exposto, acredita-se que o objetivo dessa 

dissertação foi alcançado. 

Além da forma como foi aplicado o produto educacional “Quiz Física Fantástica”, 

deixa-se a cargo do professor criar novas estratégias para utilizar o aplicativo, possibilitando 

outras formas de interação e participação dos alunos. 
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O produto educacional “Quiz Física Fantástica” foi elaborado com intuito de realizar o uso dos 

Smartphones e Tablets em sala de aula para fins didáticos. Comumente, em reuniões pedagógicas 

e nos Conselhos de Classe, os professores são cobrados pelos coordenadores de cursos e pela 

equipe pedagógica, sobre a utilização “indevida” por parte dos alunos, dos Smartphones durante 

as aulas. A maior parte das instituições de ensino de nível fundamental e médio proíbem todo e 

qualquer uso dos aparelhos celulares durante as aulas. Em contrapartida, há um movimento no 

sentido de incentivar aos professores sobre o uso das novas tecnologias em sala, entre elas os 

Smartphones, vários autores defendem que o uso destes equipamentos em sala é benéfico ao 

processo ensino - aprendizagem 

O “Quiz Física Fantástica” foi desenvolvido para Tablets e Smartphones, que utilizam a versão 

igual ou superior a 4.1 da plataforma Android, objetivando realizar a contextualização da Física 

ao cotidiano dos alunos, tornando o processo de ensino-aprendizagem de Física divertido e 

prazeroso, através do uso de tecnologias populares e bastante acessíveis, os Smartphones e 

Tablets. Trata-se de um jogo digital em formato de Quiz, no qual inseriu-se um banco de questões 

que abordam os conceitos físicos de algumas áreas da Física.  

Inicialmente foi projetado para dar suporte aos conteúdos de Acústica, Calorimetria, Cinemática, 

Eletrostática, Hidrostática, Ondas Mecânicas, Óptica e Raios-X, porém posteriormente pretende-

se ampliá-lo à outras áreas da Física do Ensino Médio. 

O aplicativo “Quiz Física Fantástica” teve seus códigos e lógicas de programação totalmente 

desenvolvidos na game engine Unity 3D. 

Desenvolveu-se um aplicativo que pode ser usado por qualquer aluno, de qualquer turma que 

esteja estudando os tópicos de Física disponíveis no Quiz e em qualquer lugar em que ele esteja, 

além disso, este produto educacional oferece aos professores uma ferramenta pedagógica 

alternativa que auxilia no processo ensino-aprendizagem de Física. 
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➢ O aplicativo “Quiz Física Fantástica” está disponível na Play Store, para fazer download basta 

acessar o app da Play Store no Smartphone, pesquisar o nome “Física Fantástica” e clicar no 

ícone do jogo, conforme figura abaixo: 
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➢ Ao executar o aplicativo no Smartphone será exibida a tela inicial do “Quiz Física Fantástica”, 

conforme a Figura abaixo, nesta tela o usuário poderá ir direto para o jogo, clicando no botão 

“JOGAR”. A tela inicial está dividida em 3 partes: os botões “JOGAR”, “LOJA” e 

“TUTORIAL”. 

  

 TELA INICIAL DO JOGO 
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 Este ícone, no canto superior direito da TELA INICIAL, representa a moeda do jogo 

chamada “NEWTONS”. A cada acerto, o jogador ganha 5 Newtons. E com estas moedas poderá 

comprar os power ups que garantirão vantagens no jogo. 

 

 Este ícone, no canto superior esquerdo da TELA INICIAL, serve para ativar/desativar os 

sons de toque do jogo. 

 

 

 Este ícone, no canto superior esquerdo da TELA INICIAL, serve para ativar/desativar a 

música de fundo do jogo. 

 

 

 Este ícone, no canto inferior esquerdo da TELA INICIAL, mostra quantas vezes o jogador 

usou o power up “PULA”. 

 

 

 Este ícone, na parte inferior central da TELA INICIAL, mostra quantas vezes o jogador 

usou o power up “EUREKA”. 

 

 

 Este ícone, no canto inferior direito da TELA INICIAL, mostra quantas vezes o jogador 

usou o power up “BOOM”. 
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Ao clicar neste botão, o jogador será direcionado para a tela onde estão dispostos os 8 tópicos de 

conteúdos de Física (Óptica, Raios-X, Acústica, Cinemática, Hidrostática, Eletrostática, 

Termodinâmica e Ondas Mecânicas).  

 

➢ TELA TEMAS 
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➢ Cada tópico de Física contém 20 questões, sendo que cada uma delas possuem 4 

alternativas com apenas uma verdadeira. Ver exemplo figura abaixo: 

  

➢ TELA QUESTÕES 

 

 Este ícone, no canto superior esquerdo da TELA DAS QUESTÕES, representa 

a quantidade de VIDAS que o jogador possui, ou seja, quantas chances ele tem em cada 

TEMA. 

 Este ícone, no canto superior direito da TELA DAS QUESTÕES, representa o 

tempo que o jogador tem para responder cada uma das questões. São 45 segundos, 

contados de forma decrescente. 
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➢ Após a escolha do tópico, o jogador responderá as 20 questões. Neste momento o jogador 

terá três benefícios à disposição para serem usados: PULA, EUREKA e BOOM. 

As funções dos botões são: 

▪ PULA: Permite que o jogador avance para a próxima pergunta, sem a penalidade de 

perder a vida. Para adquirir este benefício o usuário precisa de 200 “Newtons” (moeda do 

jogo). 

 

 

▪ EUREKA: Mostra a alternativa correta para a questão. Para adquirir este benefício o 

usuário precisa de 500 “Newtons” (moeda do jogo).  

 

 

▪ BOOM: Elimina duas alternativas deixando apenas uma correta e uma incorreta. Porém 

ao utilizar esse recurso, se você escolher a alternativa incorreta será fim de jogo (game 

over), não importando quantas vidas o jogador ainda tenha. Para adquirir este benefício o 

usuário precisa de 700 “Newtons” (moeda do jogo).  

 

 

➢ ATENÇÃO: VOCÊ SÓ PODE USAR UM DE CADA POR TEMA. 

 
 
 

8 



113 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Ao clicar neste botão na TELA INICIAL, o jogador será 

direcionado para a lojinha do jogo. Nela, o jogador terá a opção de comprar as vantagens 

do jogo (PULA, EUREKA e BOOM) utilizando os valores acumulados em “Newtons”. 

As Vantagens PULA, EUREKA e BOOM, valem 200, 500 e 700 Newtons, 

respectivamente.  

 

 Ao clica, neste botão, o jogador retorna para a TELA INICIAL do jogo.  
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Após responder as 20 questões, o jogador será direcionado para a tela GAME OVER, 

conforme mostra a figura abaixo.  

➢ TELA GAME OVER 
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Este ícone, no centro da TELA GAME OVER, mostra a quantidades de 

acertos obtidos pelo jogador a cada rodada. 

  

Este ícone, no canto superior direito da TELA GAME OVER, mostra a 

quantidade total de “NEWTONS”, que são as moedas de recompensa do jogo, 

que o jogador acumulou durante todas as rodadas. Para cada acerto o jogador 

ganha 5 NEWTONS. 

  

Este ícone, mostra a quantidade de NEWTONS que o jogador acumulou após 

uma rodada. Para cada tema jogado, os Newtons são contabilizados logo 

abaixo do número de acertos e acumulam-se com os que o jogador já possui 

no jogo.  

 

Mostra o recorde de acertos do jogador em cada TEMA. 

 

 

 Ao clicar, neste botão, o jogador é direcionado para a TELA INICIAL 

 do jogo. 

 

 Ao clicar, neste botão, o jogador é direcionado para a TELA TEMAS. 

 

 Este ícone, permite ao jogador voltar ao início de cada TEMA para 

 jogar novamente. 
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 Ao clicar, neste botão, o jogador terá a sua disposição o tutorial com 

           as regras do jogo. Ver exemplo na figura abaixo: 

 

O “Quiz Física Fantástica” é um aplicativo disponível na Play Store e por ser um produto 

educacional todo o aplicativo é livre de propagandas e inteiramente gratuito. 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO SÓCIO CULTURAL 

 

 

Informações para o(a) participante voluntário(a) 

 

Você está convidado(a) a responder este questionário anônimo que faz parte da coleta de dados do projeto de 

mestrado “Smartphones como ferramenta pedagógica: Uso do aplicativo Quiz Física Fantástica”, de 

responsabilidade da mestranda  Profª. Yara G. S. Diniz, sob orientação da Profª. Drª Beatriz Machado Gomes.  

Caso você concorde em participar da pesquisa, leia com atenção os seguintes pontos:  

a) você é livre para, a qualquer momento, recusar-se a responder às perguntas que lhe ocasionem 

constrangimento de qualquer natureza;  

b) você pode deixar de participar da pesquisa e não precisa apresentar justificativas para isso;  

c) sua identidade será mantida em sigilo;  

d) caso você queira, poderá ser informado(a) de todos os resultados obtidos com a pesquisa, 

independentemente do fato de mudar seu consentimento em participar da pesquisa.  

 

QUESTIONÁRIO SÓCIO CULTURAL 

 

Nas questões a seguir, marque com um X a alternativa que corresponde a sua resposta CORRETA. 

 
1.  Indique seu sexo: 

1 -    Masculino. 

2 -    Feminino. 

 

2.  Indique sua idade: 

1 -    Menos de 20 anos. 

2 -    De 20 a 30 anos. 

3 -    De 31 a 40 anos. 

4 -    De 41 a 50 anos. 

5 -    Mais de 51 anos. 

 

3.  Indique qual série você está cursando: 

1 -    1º ano. 

2 -    2º ano. 

3 -    3º ano. 

 

 

4.  Se você trabalha, qual é a carga horária aproximada de sua atividade remunerada? 

1 -    Não trabalho / nunca exerci atividade remunerada. 

2 -    Trabalho eventualmente. 

3 -    Trabalho até 20 horas semanais. 

4 -    Trabalho mais de 20 horas semanais e menos de 40 horas semanais. 

5 -    Trabalho em tempo integral – 40 horas semanais ou mais. 

 

5.  Que meio você mais utiliza para se manter atualizado acerca dos acontecimentos do 

mundo contemporâneo? 

1 -   Jornais e Revistas. 
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2 -   TV e Rádio. 

3 -   Internet e Celulares (Smartphones). 

4 -   Outros. 

 

6.  Que fontes você mais utiliza para estudar e realizar as atividades de pesquisa para as 

disciplinas do curso? 

1 -   O acervo da biblioteca da minha instituição. 

2 -   O acervo da biblioteca de outra instituição. 

3 -   Livros e (ou) periódicos de minha propriedade. 

4 -   A Internet. 

 

7.  Quantas horas por semana, aproximadamente, você dedica aos estudos, excetuando os 

horários obrigatórios de aulas? 

1 -   Nenhuma, apenas assisto às aulas. 

2 -   Uma a duas. 

3 -   Bom.  

4 -   Três a cinco. 

5 -   Seis a oito. 

6 -   Mais de oito. 

 

8.  Como você avalia seu conhecimento em informática? 

1 -   Ruim. 

2 -   Regular. 

3 -   Bom. 

4 -   Ótimo. 

5 -   Excelente. 

 

9.  Você já usou computador alguma vez? 

1 -   Sim. 

2 -   Não. 

 

10.  Se você já usou, como classifica este uso? 

1 -   Usei bastante. 

2 -   Mais ou menos. 

3 -   Usei pouco. 

  

11.  Você possui computador com acesso à Internet? 

 

1 -   Possuo computador, mas não tenho acesso à internet. 

2 -   Possuo computador e acesso à internet. 

3 -   Não possuo computador, mas faço acesso à internet quando necessito.   

4 -   Não possuo computador nem acesso à internet. 

 

12.  Você possui celular (Smartphone)? 

1 -   Sim. 

2 -   Não. 

  

13.  Você possui celular (Smartphone) com acesso à Internet? 

1 -   Sim. 

2 -   Não. 

 

14.  Qual o sistema operacional do seu celular (Smartphone)? 

1 -    Android. 

2 -    iOS. 

3 -    BlackBerry. 

4 -    Windows Phone. 

5 -    Symbian. 
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15.  Quantas horas por dia você costuma passar usando, de qualquer forma, o celular 

(Smartphone)? 

1 -    Até 3h. 

2 -    De 3h à 6h. 

3 -    De 6h à 10h. 

4 -    Mais de 10h. 

 

16.  Das opções abaixo, marque a que melhor representa o uso que você mais faz com seu 

celular (Smartphone): 

1 -    Acesso às redes sociais. 

2 -    Jogando. 

3 -    Apenas ligações. 

 

17.  Em relação à Internet, você: 

1 -   Está acostumado a navegar, e sabe navegar muito bem. 

2 -   Está acostumado a navegar, e sabe navegar bem. 

3 -   Já navegou pela Internet, e sabe navegar moderadamente. 

4 -   Navegou pouco pela Internet, e não sabe navegar muito bem. 

5 -   Já entrou na Internet, mas ainda não sabe navegar. 

6 -   Nunca entrou na Internet. 

 

18.  Com que frequência você utiliza a internet em seu celular (Smartphone)? 

1 -   Diariamente. 

2 -   Duas vezes por semana. 

3 -   Mais que duas vezes por semana. 

4 -   Não uso Internet no celular (Smartphone). 

 

19.  Em média, qual a duração de seus acessos? 

1 -   Até 30 minutos. 

2 -   Até 1 hora. 

3 -   Mais de 1 hora. 

 

20.  Você acha interessante o uso dos celulares (Smartphones) como instrumentos 

pedagógicos? 

1 -   Apoio totalmente. 

2 -   Acho interessante. 

3 -   Não faz muita diferença nos estudos. 

4 -   Não vejo nenhuma utilidade. 

 

21.  Você sabe usar os aplicativos do celular? 

1 -   Sim. 

2 -   Não. 

 

22.  Você usa, ou já usou seu celular para jogar? 

1 -   Sim. 

2 -   Não. 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO TEMA: CINEMÁTICA 

TEMA: Cinemática 

As respostas estão em negrito. 

Nas questões a seguir, marque com um X a alternativa CORRETA. 
 
1. Linha descrita por um ponto material em movimento: 

a) trajetória; 
b) movimento uniforme; 
c) magnetismo; 
d) velocidade; 
e) movimento retilíneo. 
 
2. Movimento retilíneo em que o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempo iguais: 

a) parabólico; 
b) variado; 
c) elíptico; 
d) curvilíneo; 
e) uniforme. 
 
3. Razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo gasto em percorrê-lo: 

a) trajetória; 
b) móvel; 
c) referencial; 
d) velocidade; 
e) movimento retilíneo. 
  
4. Razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo correspondente: 

a) trajetória; 
b) movimento circular; 
c) movimento variado; 
d) movimento uniforme; 
e) aceleração média. 
 
5. No movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração: 

a) aumenta o seu valor; 
b) diminui o seu valor; 
c) é sempre nula; 
d) é constante; 
e) também é variável. 
 
6. Lança-se um corpo verticalmente para cima. No instante em que ele pára é nula: 

a) a velocidade do corpo; 
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b) a aceleração do corpo; 
c) a força que age no corpo; 
d) a impulsão do corpo. 

 
7. Numa manhã de domingo você está deitado na praia tomando o seu banho de sol. Sob o aspecto físico, você está: 

a) em repouso; 
b) em movimento; 
c) em repouso ou em movimento, dependendo do referencial considerado; 
d) as alternativas anteriores não são satisfatórias. 
 
8. Dizer que um movimento se realiza com uma aceleração escalar constante de 5𝑚 𝑠2⁄  significa que: 

a) em cada segundo o móvel se desloca 5m; 
b) em cada segundo a velocidade do móvel aumenta de 5m/s; 
c) em cada segundo a aceleração do móvel aumenta de 5m/s; 
d) em cada 5 segundos a velocidade aumenta de 1 m/s; 
e) a velocidade é constante e igual a 5m/s. 
 
9. Dois corpos de pesos diferentes são abandonados no mesmo instante e da mesma altura. Não levando em conta a 
resistência do ar: 
a) os dois corpos caem com a mesma velocidade em cada instante, mas com acelerações diferentes; 
b) o corpo de menor volume chegará antes ao solo; 
c) o corpo mais pesado chegará antes ao solo; 
d) o corpo mais pesado chegará ao solo depois do outro; 
e) os dois corpos caem com a mesma velocidade em cada instante e com a mesma aceleração. 
 
10. Qual das afirmativas que se seguem é a mais aproximada do real em nossos dias? 
a) um automóvel movimenta-se com velocidade de 340 m/s; 
b) um avião supersônico desloca-se com 350 m/s; 
c) a luz propaga-se com 300000 m/s; 
d) uma pessoa correndo pode atingir 18 m/s; 
e) uma formiga movimenta-se com a velocidade de 1 m/s; 
 
11. Se você saltar de um ônibus em movimento, para não cair: 
a) deve tocar o solo com um pé e seguir correndo para a frente. 
b) deve tocar o solo com um pé e seguir correndo para trás. 
c) deve tocar o solo com os dois pés juntos. 
d) deve saltar na direção perpendicular ao movimento do ônibus. 
e) você irá se esborrachar no solo de qualquer forma. 
 
12. Considere um ponto na superfície da Terra. Podemos afirmar que: 
a) o ponto descreve uma trajetória circular; 
b) o ponto está em repouso; 
c) o ponto descreve uma trajetória elíptica; 
d) o ponto descreve uma trajetória parabólica; 
e) a trajetória descrita depende do referencial adotado; 
 
13. Um móvel dá uma volta completa em uma circunferência em cada 10 segundos. O período e a frequência do 
movimento do móvel valem, respectivamente:  
a) 10s e 10 Hz; 
b) 1s e 10 Hz; 
c) 0,1s e 1 Hz; 
d) 10s e 0,1 Hz; 
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14. Se a velocidade média, de um automóvel, de São Paulo ao Rio de Janeiro foi de 80 km/h, isto significa que:  
a) em todos os instantes o automóvel manteve 80 km/h;  
b) nunca a velocidade foi superior a 80 km/h;  
c) nunca a velocidade foi inferior a 80 km/h;  
d) se mantivesse a velocidade de 80 km/h, em todo o trajeto, teria feito o mesmo percurso, no mesmo tempo; 
 
15. Dentro da Mecânica Clássica, assinale o elemento abaixo que não depende do referencial adotado: 
a) velocidade; 
b) tempo; 
c) trajetória; 
d) deslocamento; 
  
16. A unidade de tempo é: 
a) fixada por qualquer fenômeno importante da Física; 
b) escolhida a partir de qualquer fenômeno periódico; 
c) escolhida para facilitar as operações matemáticas; 
d) obrigatoriamente a hora; 
 
17. Em relação a um avião que voa horizontalmente com velocidade constante, a trajetória das bombas por ele 
abandonadas é: 
a) uma reta inclinada em relação à vertical; 
b) um ramo de parábola de concavidade para baixo; 
c) uma reta vertical; 
d) um ramo de parábola de concavidade para cima; 
 
18. A velocidade escalar média de uma partícula num determinado intervalo de tempo depende: 
a) de sua posição final e inicial; 
b) do referencial considerado; 
c) da trajetória ser retilínea ou não; 
d) do que ocorreu durante o intervalo de tempo considerado; 
 
19. Um movimento é dito uniforme, quando: 
a) sua velocidade escalar for constante; 
b) sua trajetória for retilínea; 
c) sua aceleração for constante; 
d) sua velocidade vetorial for constante; 
 
20. A afirmação “todo movimento é relativo” significa que: 
a) Todos os cálculos de velocidade são imprecisos. 
b) Não existe movimento com velocidade constante. 
c) A velocidade depende sempre de uma aceleração 
d) A descrição de qualquer movimento requer um referencial. 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO TEMA: CALORIMETRIA 

TEMA: Calorimetria 
1) Suponhamos duas pessoas A e B. A mantém a mão em água quente e B em água fria. Se ambas colocarem a mão 

em água morna então: 

a) A terá a sensação de frio e B de quente. 

b) ambas terão sensação de frio. 

c) ambas terão sensação de morna. 

d) a terá sensação de quente e B de frio. 

 

2) Se dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si, então: 

a) suas grandezas termométricas tem igual valor. 

b) suas temperaturas tem o mesmo valor. 

c) a energia potencial dos dois corpos é a mesma. 

d) um dos corpos é necessariamente um termômetro. 

 

3) O ponto de gelo é um estado térmico no qual: 

a) qualquer material está no estado sólido. 

b) nenhum corpo troca calor. 

c) um termômetro marca 32º F. 

d) qualquer termômetro indica o valor 0. 

e) nenhuma das anteriores. 

 

4) Se um sistema está em equilíbrio térmico, então todos os corpos que o constituem têm: 

a) a mesma massa; 

b) mesma densidade; 

c) mesmo volume; 

d) mesma temperatura; 

e) mesma quantidade de calor; 

 

5) Calor é: 

a) uma função da temperatura do corpo. 

b) energia térmica contida em um corpo. 

c) energia em trânsito entre dois corpos motivada por uma diferença de temperatura. 

d) uma grandeza sem definição. 

 

6) Se um sistema está em equilíbrio térmico, então todos os corpos que o constituem têm: 

a) mesma massa. 

b) mesmo calor específico. 

c) mesma quantidade de calor. 

d) mesma temperatura. 
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7) Dois corpos em diferentes temperaturas são postos em contato, formando um sistema isolado. Não havendo 

mudança de estado ao se atingir o equilíbrio térmico, o corpo que sofre maior variação de temperatura é o de: 

a) menor temperatura. 

b) menor calor específico. 

c) menor capacidade térmica. 

d) menor massa. 

 

8) Quando hortaliças são conservadas em congeladores e baixas temperaturas, elas ficam murchas e sem sabor. Isto 

se deve a: 

a) envelhecimento das hortaliças. 

b) congelamento da água no interior das células, arrebentando as paredes da mesma. 

c) ação de microrganismos. 

d) falta de clorofila 

 

9) O fato de se patinar sobre o gelo é justificado: 

a) porque o gelo é liso. 

b) porque o gelo é sólido. 

c) porque a pressão das lâminas do patim é muito grande e ocorre fusão do gelo. 

d) todas as anteriores estão certas. 

 

10) Um edifício com estrutura de aço recebe sol pela manhã em uma de suas faces. Então: 

a) o edifício se inclina na direção do sol; 

b) o edifício se inclina na direção oposta à do sol; 

c) o edifício não se inclina, pois, o projeto no mesmo foram levados em conta estes fatores; 

d) o edifício não se inclina, pois, os dois lados inclinam de modo a haver compensação; 

 

11) Para se ligar estruturas em prédios usa-se a técnica de rebitagem. Para se colocar os rebites é preferível que: 

a) eles estejam à mesma temperatura da chapa; 

b) eles estejam à temperatura superior à da chapa, geralmente aquecidos ao rubro; 

c) eles estejam resfriados a temperaturas abaixo da chapa; 

d) qualquer das possibilidades acima ocorra, desde que fiquem bem colocados; 

 

12) Um motorista de caminhão costuma passar sob um conjunto de cabos de alta tensão, em dias frios, sem maiores 

problemas, porém com pequena folga. Num dia quente, ao passar por baixo dos fios, estes prenderam-se na carroceria 

do caminhão. Isto ocorreu porque: 

a) o motorista distraiu-se; 

b) os pneus aumentaram de volume elevando a carroceria do caminhão; 

c) os postes de sustentação sofreram uma dilatação negativa; 

d) os fios aumentaram o comprimento por dilatação térmica, abaixando assim a altura; 

 

13) A densidade de um sólido: 

a) aumenta quando a temperatura aumenta; 

b) não varia com a temperatura, pois a massa é constante; 

c) diminui quando a temperatura diminui; 

d) diminui quando a temperatura aumenta; 

 

14) Uma régua metálica aferida a 20º C é utilizada para medir uma barra a 0º C. O comprimento lido será: 

a) maior que o real; 
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b) menor que o real: 

c) o real; 

d) depende da relação entre os coeficientes de dilatação linear da barra e da régua; 

 

15) Quando se coloca uma colher de metal numa sopa quente, logo a colher também estará quente. A transmissão 

de calor através da colher é chamada: 

a) agitação;  

b) condução;  

c) irradiação;  

d) convecção. 

 

16) A blusa de lã é um bom isolante térmico porque: 

a) é muito espessa;  

b) retém bastante ar no seu interior;  

c) impede a passagem da corrente de ar pelo corpo; 

d) impede a transpiração e a consequente diminuição de temperatura do corpo. 

 

17) Nas geladeiras, a fonte fria (o congelador) deve ser colocada: 

a) na parte inferior, pois o ar quente é resfriado lá;  

b) na parte superior, pois o ar quente tende a se elevar;  

c) na parte inferior, pois o ar frio é mais denso e desce para o fundo;  

d) no meio do refrigerador. 

 

18) O processo de transmissão de calor que só ocorre no vácuo (onde não tem ar) é: 

a) condução; 

b) convecção;  

c) absorção;  

d) irradiação. 

 

19) Para servir uma feijoada na mesa, é melhor colocá-la numa panela de: 

a) alumínio;  

b) ferro;  

c) cobre;  

d) barro. 

 

20) Colocam-se num refrigerador uma placa de aço e uma de isopor. Após o equilíbrio térmico as placas são 

retiradas. Um observador toca as duas placas. Então: 

a) a placa de aço parecerá mais quente e a de isopor mais fria. 

b) a placa de isopor parecerá mais quente e a de aço mais fria. 

c) ambas parecerão frias. 

d) a sensação de frio ou quente dependerá do observador. 
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APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO TEMA: ELETROSTÁTICA 

TEMA: Eletrostática 
 
Nas questões a seguir, marque com um X a alternativa CORRETA. 
 
 1. Penteando o cabelo, o pente se carrega negativamente, pois: 

a) perde cargas elétricas positivas; 

b) ganha cargas elétricas positivas; 

c) perde cargas elétricas negativas; 

d) ganha cargas elétricas negativas. 

 

2. Quando o pente se carrega negativamente: 

a) os cabelos se carregam positivamente; 

b) os cabelos se carregam positiva ou negativamente; 

c) os cabelos também se carregam negativamente; 

d) os cabelos não se carregam eletricamente. 

 

3. Eletroscópios são aparelhos que se destinam a: 

a) verificar se um corpo está eletrizado; 

b) eletrizar corpos; 

c) armazenar eletricidade; 

d) originar eletricidade. 

 

4. A garrafa de Leyden é um: 

a) eletroscópio; 

b) pêndulo elétrico; 

c) condensador; 

d) gerador. 

 

5. Eletrizando-se uma chaleira metálica, podemos perceber que a parte mais eletrizada é: 

a) seu bico; 

b) seu interior; 

c) suas partes laterais; 

d) sua base. 
 
6. Um eletroscópio está carregado positivamente. Quando um corpo é colocado próximo a ele e as suas folhas se 

repelem mais ainda, é porque o corpo: 

a) aumenta a capacidade do sistema; 

b) está neutro; 

c) está carregado positivamente; 

d) está carregado negativamente. 
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7. Conduzem bem a eletricidade: 

a) borracha e vidro; 

b) plástico e madeira; 

c) vidro e plástico; 

d) metais. 

  

8. Um corpo se eletriza devido à perda ou ganho de: 

a) prótons; 

b) íons positivos 

c) ânions; 

d) elétrons. 

 

9. Quando há separação de cargas num corpo neutro devido à proximidade de um corpo eletrizado, está ocorrendo: 

a) magnetização; 

b) eletrização por atrito; 

c) eletrização por contato; 

d) o fenômeno da indução. 

 

10. Num corpo neutro, o número de elétrons é: 

a) maior que o de prótons; 

b) igual ao de prótons; 

c) menor que o de prótons; 

d) maior que o de nêutrons. 

 

11. Uma pequena esfera metálica carregada, toca em uma esfera metálica isolada, muito maior, e inicialmente 

descarregada. Pode-se dizer que: 

a) a esfera pequena perde toda sua carga; 

b) a esfera pequena perde um pouco de sua carga; 

c) a esfera pequena perde a maior parte de sua carga; 

d) a esfera pequena não perde carga. 

 

12. A principal função dos para-raios é: 

a) atrair os raios; 

b) repelir os raios; 

c) criar condições que evitem os raios; 

d) impedir os raios. 

 

13. O raio é um fenômeno: 

a) inofensivo; 

b) de descarga de um condensador; 

c) que nunca se repete no mesmo lugar; 

d) que não tem relação com eletrostática. 

 

14. Suponha um corpo A eletrizado por atrito contra um corpo B. Pode-se dizer que: 

a) somente o corpo A se eletriza; 

b) somente o corpo B se eletriza; 

c) os dois corpos se eletrizam com cargas de mesmo sinal; 

d) os dois corpos se eletrizam com cargas de sinais contrários. 
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15. Não é possível eletrizar uma barra metálica segurando-a com a mão, porque: 

a) a barra metálica é isolante e o corpo humano bom condutor; 

b) a barra metálica é condutora e o corpo humano isolante; 

c) tanto a barra metálica como o corpo humano são bons condutores; 

d) tanto a barra metálica como o corpo humano são isolantes. 

 

16. Os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados, respectivamente, com cargas de sinais: 

a) iguais, iguais e iguais; 

b) iguais, iguais e contrários; 

c) contrários, contrários e iguais; 

d) contrários, iguais e contrários. 

 

17. Atrita-se um bastão de vidro com um pano de lã inicialmente neutros. Pode-se afirmar que: 

a) só a lã fica eletrizada; 

b) só o bastão fica eletrizado; 

c) o bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo sinal; 

d) o bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos. 

 

18. Na eletrização por indução: 

a) há passagem de cargas do indutor para o induzido; 

b) há passagem de cargas do induzido para o indutor; 

c) a passagem de cargas dependerá do sinal de carga do indutor; 

d) há separação de cargas no induzido, devido à presença do indutor. 

 

19. Dois corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal se: 

a) atraem; 

b) repelem; 

c) anulam; 

d) destroem. 

 

20. Um corpo, inicialmente neutro, fica eletrizado com carga positiva, quando: 

a) adicionamos prótons; 

b) adicionamos elétrons; 

c) removemos elétrons; 

d) removemos prótons. 
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APÊNDICE F - QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO 

 

QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO 

 
1. Você conseguiu baixar o aplicativo Quiz “Física Fantástica” com facilidade? 

2. O que você achou do layout do jogo (as cores utilizadas, figuras, disposição dos temas)? 

3. O que você achou dos benefícios (PULA, EUREKA e BOOM) disponíveis ao jogador na 

“lojinha” para compra? 

4. O que você achou do tempo para resposta de cada questão (45 segundos)? 

5. Em relação às questões do tema, o que você achou da sequência e do nível do conteúdo 

abordado? O conteúdo estava claro e objetivo para sua absorção e aprendizagem? 

6. Você acha que as aulas ficaram mais interativas e divertidas com o uso do aplicativo? 

Justifique sua resposta.  

 

7. Você se sentiu mais motivado em aprender física utilizando o aplicativo do que exposição 

oral do professor, pelo método tradicional? Justifique sua resposta. 

 

8. Você se sentiu menos tímido para tirar dúvidas do conteúdo com o professor quando estava 

jogando? Justifique sua resposta. 

 

9. Você usaria o aplicativo novamente, para estudar tópicos de Física fora da sala de aula? 

Por quê? 

 

10. Qual a sua opinião sobre o Quiz “Física Fantástica”? Dê sugestões, críticas e/ou elogios. 
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