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APRESENTAÇÃO 

 

Prezado professor e usuário,  

Este manual foi desenvolvido a partir de uma pesquisa realizada no âmbito do Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências (MPEC) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 

que envolveu os seguintes temas: Ensino de Física, simulações computacionais, plataforma 

Web, questionário SUS e modelo de Toulmin. 

Pensando na evolução da tecnologia que se faz presente nas salas de aulas e na sociedade como 

um todo, por meio de smartphones, tablets, transmissão de dados por redes sem fio e mídias 

digitais como programas educacionais, blogs e sites, foi desenvolvida a plataforma SimulAção, 

que consiste em uma ferramenta para auxiliar professores, durante as aulas de Física, em sua 

primeira versão, conteúdos sobre Conservação da Energia Mecânica e roteiros para utilização 

dos mesmos. 

Espero que a plataforma SimulAção possa contribuir com a aprendizagem dos alunos e auxiliar 

os professores na diversificação e inserção de metodologias inovadoras para as aulas de Física.  

Este manual encontra-se organizado como se segue. A Seção 1 introduz o trabalho realizado. 

A Seção 2 descreve a interface e o funcionamento da plataforma SimulAção. E, por fim, a Seção 

3 apresenta os simuladores que compõem a plataforma SimulAção. 

 

Ouro Preto, setembro de 2020. 

Os autores. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o Ensino de Física tem-se pautado na utilização de métodos 

tradicionais de ensino com repetição mecânica de conceitos, memorização de equações e 

exposição do conteúdo por meio, simplesmente, do quadro negro e giz. Essa metodologia, que 

visa a utilização de equações sem o questionamento do conteúdo da teoria Física associada, 

torna o aluno receptor passivo de informações, impossibilitando sua interação na construção 

do conhecimento. Mídias educacionais, tais como simulações computacionais, vídeos, 

animações, entre outros, presentes na maior parte das áreas de conhecimento, propicia ao 

professor acesso a uma grande quantidade de recursos, que podem contribuir para tornar a 

aula mais interativa e dinâmica, possibilitando ao aluno maior envolvimento no processo de 

ensino e aprendizagem. Desta forma, com a utilização desses recursos, o aluno tem uma maior 

oportunidade de interagir com os seus colegas e o professor, a partir do objeto em estudo, para 

construção do conhecimento. 

Neste contexto, a plataforma SimulAção consiste em uma ferramenta para auxiliar 

professores, durante as aulas de Física, na utilização de metodologias inovadoras que podem 

favorecer o ensino e a aprendizagem. A plataforma SimulAção tem, como objetivo, 

disponibilizar simuladores computacionais voltados para o ensino de conteúdos de Física, 

particularmente, em sua primeira versão, conteúdos sobre Conservação da Energia Mecânica 

e roteiros para utilização dos mesmos.   

A partir de experimentações práticas realizadas, a plataforma SimulAção foi validada 

por meio do método baseado no questionário de avaliação de satisfação subjetiva do usuário 

(questionário SUS). O uso dos simuladores da plataforma foi analisado pelo modelo de 

Toulmin, resultando na avaliação dos processos de argumentação dos alunos. Vale ressaltar 

que o conteúdo abordado na plataforma SimulAção, proposta neste trabalho, pode ser 

estendido a qualquer área de conhecimento, desde que existam simuladores voltados para tais 

áreas. A utilização de simuladores computacionais, como recurso didático no ensino, busca 

provocar os professores a fim de realizar mudanças em seus métodos de ensino, despertando 

o interesse e promovendo a interação da teoria com a prática de forma a favorecer a 

aprendizagem. 
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2. INTERFACE E FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA SIMULAÇÃO 

Para desenvolver a plataforma SimulAção, foi utilizada a ferramenta Wix1 (WIX.COM, 

2019) pelo fato de tal ferramenta possuir um design diferenciado, didático e de fácil 

entendimento. A plataforma SimulAção encontra-se disponível em 

https://sitesimulacao.wixsite.com/simulacaoambienteweb. O detalhamento da interface da 

plataforma SimulAção está representado na Figura 1. 

Figura 1: Detalhamento da interface da plataforma SimulAção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora.   

De acordo com a Figura 1, observa-se que a plataforma da SimulAção é composta por 

5 eixos principais, a saber: Início, Sobre, Simuladores, Avaliação e Contato. O eixo Início 

apresenta a tela inicial de cada um dos simuladores que compõe a plataforma. O eixo Sobre 

apresenta o objetivo da plataforma SimulAção e os autores da mesma. O eixo Simuladores 

apresenta, para cada simulador pertencente à plataforma, o próprio simulador, sua ficha técnica 

e o roteiro elaborado para utilização do mesmo. O eixo Avaliação promove a avaliação dos 

serviços prestados pela plataforma, por meio de um questionário SUS. Por fim, o eixo Contato 

possibilita aos usuários da plataforma o envio de sugestões, comentários e propostas de 

atividades, via e-mail.  

Cada uma das telas da plataforma SimulAção será descrita, brevemente, nesta seção. A 

Figura 2 apresenta a tela inicial da plataforma. 

 
1 Disponível em: https://editor.wix.com, acesso em 02 jul. de 2020. O Apêndice I apresenta, de forma geral, 

como confeccionar um ambiente web por meio da utilização da ferramenta Wix.   

https://sitesimulacao.wixsite.com/simulacaoambienteweb
https://editor.wix.com/
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Figura 2: Tela inicial da plataforma SimulAção. 

 

Fonte: Dados da autora. 

De acordo com a Figura 2, observa-se, logo após a logomarca da plataforma, o menu 

principal da mesma, sendo composto pelos 5 eixos já descritos na Figura 1. Observa-se também 

a imagem de um dos simuladores que compõe a plataforma; essas imagens são alternadas com 

o tempo. A Figura 3 apresenta as telas do eixo Sobre da plataforma SimulAção.  

Figura 3: Telas da plataforma SimulAção: eixo Sobre.
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Fonte: Dados da autora. 

De acordo com a Figura 3, observa-se textos introduzindo a plataforma e descrevendo 

seus autores. A Figura 4 apresenta a tela do eixo Simuladores da plataforma SimulAção, que 

descreve cada um dos simuladores pertencentes à primeira versão da plataforma. 

Figura 4: Tela da plataforma SimulAção: eixo Simuladores. 

 

Fonte: Dados da autora. 
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Conforme ilustra a Figura 4, para cada simulador, são apresentadas as habilidades que 

podem ser desenvolvidas a partir do uso do mesmo. Como já mencionado, os três simuladores 

escolhidos possibilitam o estudo da conservação da energia mecânica de forma a constituir uma 

sequência de ensino. O link de cada simulador redireciona o usuário da plataforma SimulAção 

para a ficha técnica do simulador em questão. Por exemplo, a Figura 5 apresenta a ficha técnica 

do simulador A Rampa, no momento de se escolher o link relativo a tal simulador. 

Figura 5: Ficha técnica do simulador A Rampa 

 

Fonte: Dados da autora. 

De acordo com a Figura 5, pode-se observar que a ficha técnica do simulador A Rampa 

é composta pelas seguintes informações sobre o mesmo: descrição, objetivos, público-alvo, 

componente curricular, tema, site onde se encontra disponível, órgão disponibilizador, 

características do navegador Web, palavras-chave, autores e tipo de licença. Convém ressaltar 

que o acesso ao simulador propriamente dito faz-se por meio do link associado à informação 

"Disponível em”. Ainda na Figura 5, logo abaixo da ficha técnica, encontra-se o roteiro de 

simulação contendo as atividades a serem realizadas; o roteiro é disponibilizado de duas 

maneiras: online (via formulário Google Docs) ou em PDF para download. A Figura 6 apresenta 

a tela da aba “Como avaliar” associada ao eixo Avaliação da plataforma SimulAção. Como já 

mencionado, uma avaliação da plataforma pode ser realizada por meio do questionário SUS.  
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Figura 6: Tela da plataforma SimulAção: aba “Como avaliar” associada ao eixo Avaliação. 

 

Fonte: Dados da autora. 

Como pode ser observado na Figura 6, o usuário é informado sobre o que se deve fazer 

caso queira avaliar a plataforma quanto à usabilidade por meio do questionário SUS. A Figura 

7 apresenta a tela da aba “Avaliar” associada ao eixo Avaliação na qual mostra um fragmento 

do questionário SUS.  

Figura 7: Fragmento do questionário SUS associado a aba “Avaliar” do eixo Avaliação. 

 

Fonte: Dados da autora. 

Uma vez solicitada e adquirida a senha de acesso para realizar a avaliação da plataforma, 

o usuário tem acesso ao formulário de avaliação apresentado na Figura 7. Seguindo o método 

do questionário SUS, as questões propostas e utilizadas para a avaliação da plataforma 

SimulAção utilizam as seguintes respostas possíveis: discordo totalmente, discordo 

moderadamente, indiferente, concordo moderadamente, concordo totalmente. O Apêndice II 

apresenta o questionário SUS na íntegra, utilizado para avaliação da plataforma SimulAção. 
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Por fim, a Figura 8 apresenta a tela do eixo Contato da plataforma SimulAção, que possibilita 

troca de informações entre usuários da plataforma e o administrador da mesma. 

Figura 8: Tela da plataforma SimulAção: eixo Contato. 

 

Fonte: Dados da autora. 

De acordo com a Figura 8, nessa tela da plataforma SimulAção, usuários podem deixar 

comentários, sugestões e até mesmo enviar propostas de novas atividades para compor a 

plataforma. Vale mencionar que as propostas de atividade só poderão ser aceitas para 

publicação na plataforma SimulAção após a avaliação do administrador da plataforma, levando 

em conta o conteúdo do material submetido, os direitos autorais e a sua disponibilização.  

Ademais, a arquitetura de funcionamento da plataforma SimulAção está ilustrada na 

Figura 9. 
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Figura 9: Arquitetura de funcionamento da SimulAção. 

 

Fonte: Elaborada pela autora.   

De acordo com a Figura 9, as funcionalidades 1 e 2 correspondem à ação do usuário 

quanto ao esclarecimento sobre a plataforma, podendo o mesmo realizar a leitura do objetivo e 

das funcionalidades da plataforma, e de informações sobre seus autores, respectivamente. A 

funcionalidade 3 representa a atuação do usuário quanto à utilização dos simuladores: o 

primeiro passo consiste em escolher o simulador desejado; em seguida, fazer a leitura da ficha 

técnica e do roteiro de simulação do simulador escolhido; e, por fim, executar o simulador 

seguindo as orientações do roteiro. A funcionalidade 4 corresponde a atuação do usuário quanto 

à avaliação da usabilidade da plataforma: o primeiro passo constitui em realizar a leitura sobre 

como avaliar a plataforma, caso queira realizar uma avaliação; em seguida, enviar um e-mail 

solicitando a senha de acesso ao formulário de avaliação; após obter a senha de acesso, realizar 

a avaliação propriamente dita da plataforma. Por fim, as funcionalidades 5 e 6 correspondem à 

atuação do usuário quanto ao acesso ao contato, podendo realizar o envio de um e-mail ou 

preencher um formulário enviando sugestões, comentários e propostas de atividades.  
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3. SIMULADORES DA PLATAFORMA SIMULAÇÃO 

Esta seção descreve os objetivos e as habilidades que podem ser desenvolvidas por meio 

do uso dos seguintes simuladores escolhidos para a primeira versão da plataforma SimulAção: 

A Rampa (vide Subseção 3.1), A Montanha-russa (vide Subseção 3.2) e Pista de Skate (vide 

Subseção 3.3).  

3.1 A Rampa 

A Rampa consiste em um simulador que possui, como objetivos, explicar o movimento 

de um objeto em um plano inclinado, possibilitando desenhar diagramas de corpo livre e 

calcular a força resultante sobre um objeto em um declive. Por meio desse simulador, é possível 

compreender de que forma as forças atuam sobre diferentes corpos e reconhecer o trabalho de 

uma força, até mesmo em situações que envolvem forças de atrito. Como complemento, esse 

simulador também esboça gráficos a partir das variáveis envolvidas em um movimento. A 

Figura 10 apresenta a tela inicial, disponível em 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp, do simulador A Rampa.  

Figura 10: Tela inicial do simulador A Rampa. 

 

Fonte: Extraída de https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp.  

A ficha técnica e o roteiro de simulação para utilização desse simulador, 

elaborados para a plataforma SimulAção, encontram-se no Apêndice III. 

3.2 A Montanha-Russa 

A Montanha-Russa consiste em um simulador que possui, como objetivos, reconhecer 

variáveis que caracterizam a energia mecânica no movimento, verificar a conservação de 

energia cinética e identificar o trabalho da força gravitacional na transformação de energia 

potencial gravitacional em energia cinética. Por meio desse simulador, é possível 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp
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problematizar, contextualizar e sistematizar os conceitos relacionados a trabalho e energia 

mecânica, além de realizar um estudo quantitativo sobre a energia mecânica e suas condições 

para Conservação de Energia. A Figura 11 apresenta a tela inicial, disponível em 

http://www.educacional.com.br/Recursos/ConteudoMultimidia/scorm/06_080/06/01/Principal

.htm, do simulador A Montanha-Russa. 

Figura 11: Tela inicial do simulador A Montanha-Russa. 

 

Fonte: Extraída de: http://www.educacional.com.br/Recursos/ConteudoMultimidia/scorm/06_080/06/01/Principal.htm. 

A ficha técnica e o roteiro de simulação para utilização desse simulador, elaborados para 

a plataforma SimulAção, encontram-se no Apêndice IV. 

3.3 Pista de Skate 

A Pista de Skate consiste em um simulador que possui, como objetivo, explicar o 

conceito de conservação de energia mecânica usando energia cinética e potencial gravitacional, 

sendo possível explorar diferentes tipos de pistas e visualizar as taxas de energia cinética, 

energia potencial e a dissipação de energia térmica através do atrito. A Figura 12 apresenta a 

tela inicial, disponível em https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-

basics/latest/energy-skate-park-basics_pt_BR.html, do simulador Pista de Skate. 

 

 

 

http://www.educacional.com.br/Recursos/ConteudoMultimidia/scorm/06_080/06/01/Principal.htm
http://www.educacional.com.br/Recursos/ConteudoMultimidia/scorm/06_080/06/01/Principal.htm
http://www.educacional.com.br/Recursos/ConteudoMultimidia/scorm/06_080/06/01/Principal.htm
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_pt_BR.html
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Figura 12: Tela inicial do simulador Pista de Skate. 

 

Fonte: Extraída de:https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_pt_BR.html  

A ficha técnica e o roteiro de simulação para utilização desse simulador, elaborados para 

a plataforma SimulAção, encontram-se no Apêndice V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_pt_BR.html
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APÊNDICE I 

Manual de confecção de um ambiente web utilizando a ferramenta Wix 

Para construir um ambiente Web, por meio da utilização da ferramenta Wix, acesse o 

endereço https://editor.wix.com; desta forma, é possível visualizar a página inicial com mostra 

a Figura 1. 

Figura 1: Página inicial de acesso. 

 
Fonte: Retirada de wix.com, acesso em out. de 2020. 

A Figura 1 apresenta a tela inicial após acessar o link do endereço do editor Wix. Esta 

tela apresenta algumas informações iniciais, a respeito dos recursos que a ferramenta Wix 

disponibiliza, permite explorar alguns sites para se inspirar e uma galeria de designers. Além 

disso, permite o acesso a informações sobre o tipo de assinatura que se pretende adquirir, os 

tipos de templates e informações sobre parceiros, suporte e o idioma. Para prosseguir, clicando 

em “Entrar” no canto superior direito da tela ou em “Comece Já” na parte central da tela, o 

proprietário será direcionado para a tela de registro, como mostra a Figura 2.  

 

 

 

https://editor.wix.com/
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Figura 2: Tela de registro do proprietário. 

 

Fonte: Retirada de wix.com, acesso em out. de 2020. 

A Figura 2, mostra as possíveis formas de registro para obter-se uma conta Wix. O 

registro pode ser realizado a partir da realização de um cadastro no próprio site ou por meio dos 

dados do Facebook ou a partir de uma conta do Google. Depois de realizar a escolha de uma 

das formas de registro, o proprietário será direcionado para a tela inicial de edição do site no 

próprio editor Wix, como mostra a Figura 3.  

Figura 3: Tela inicial de edição do site. 

 

Fonte: Retirada de wix.com, acesso em out. de 2020. 
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A Figura 3 apresenta a tela inicial de edição do site, onde as primeiras informações do 

site são definidas. No menu de fundo escuro, posicionado no lado esquerdo da tela, são 

mostradas as etapas que já foram concluídas em relação a configuração do site. Ao lado desse 

menu, abaixo do título “Vamos configurar seu site”, o proprietário poderá realizar as 

configurações de acordo com as suas preferências. Na parte superior central da tela, é 

apresentado o título do site como “Meusite”; logo abaixo, consta “Não publicado” e, mais 

abaixo, apresenta-se a opção “Ações do site”. A Figura 4 mostra de forma detalhada ações 

possíveis.  

Figura 4: Ações do site.  

 

Fonte: Retirada de wix.com, acesso em out. de 2020. 

De acordo com a Figura 4, ações iniciais do site são:   

1. Editar site: permite o direcionamento do proprietário para a tela de construção do site; 

2. Pré-visualização: após a construção de todo o layout do site, permite pré-visualizar o site 

antes de realizar a sua publicação; 

3. Renomear site: possibilita ao proprietário renomear o site de acordo com sua preferência;   

4. Duplicar site: possibilita realizar uma segunda cópia do site; 

5. Transferir site: possibilita a transferência da administração do site para um outro 

proprietário;  

6. Convidar colaborador: permite, ao proprietário, convidar outros colaboradores para, dentre 

algumas funções, acessar o site; 

7. Mover para a lixeira: permite a exclusão do site pelo proprietário; 

8. Criar um novo site: possibilita a criação de um novo site.  
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A Figura 5 apresenta a tela inicial de edição do site em si, após o proprietário selecionar a opção 

“Editar site”. 

Figura 5: Tela inicial do editor Wix. 

 

Fonte: Página do editor Wix.  

De acordo com a Figura 5, observa-se a tela inicial do editor Wix. No lado direito da 

ferramenta, encontra-se a barra de funcionalidades (item 1), que possibilita a realização de 

alterações no formato do texto e outros elementos como as imagens. Na parte superior e no lado 

direito da ferramenta, encontra-se a régua (item 2) que auxilia no posicionamento dos elementos 

do site. O item 3 refere-se às linhas de grade, que são linhas pontilhadas e que demarcam os 

limites do site a ser confeccionado. Por fim, no item 4, apresenta-se um painel com opções de 

personalização, tais como alteração do fundo, inserção de mídias e inserção de aplicativos. Para 

conhecimento, a Figura 6 apresenta elementos disponibilizados pela opção Adicionar do item 

4 da Figura 5. 

Figura 6: Tela vinculada à opção Adicionar da Figura 5. 

 

Fonte: Página do editor Wix. 
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Conforme ilustra a Figura 6, a opção Adicionar apresenta diferentes categorias de 

elementos que podem ser utilizados no site a ser confeccionado, tornando-o profissional, 

atrativo e criativo.  

Depois de realizar as todas as alterações que forem necessárias, o site pode ser salvo, 

visualizado e, por fim, publicado, como mostra a Figura 7.  

Figura 7: Tela de finalização do site. 

 

Fonte: Página do editor Wix. 

Na Figura 7, apresentam-se as etapas finais para concluir o site. Após a finalização de 

toda a edição e personalização, no canto superior direito da tela, as opções “Salvar”, 

“Visualizar” e “Publicar” são apresentadas. Clicando em “Salvar”, todas as alterações que 

tiverem sido realizadas no site serão salvas. A opção “Visualizar” permite que o proprietário 

visualize o site como se ele já estivesse online, verificando se tudo está correto; no caso, para 

se retornar à edição, deve-se clicar em “Voltar a edição”. Por fim, clicando em “Publicar”, o 

site será publicado tornando-se público. 
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APÊNDICE II 

Questionário SUS - Avaliação da Usabilidade do site de simuladores 

1. Gostaria de usar o site de simuladores com frequência. 

o Discordo totalmente 

o Discordo moderadamente 

o Indiferente 

o Concordo moderadamente 

o Concordo totalmente 

 

2. Utilizar o site de simuladores poderia ser uma tarefa mais fácil. 

o Discordo totalmente 

o Discordo moderadamente 

o Indiferente 

o Concordo moderadamente 

o Concordo totalmente 

3. Utilizar o site de simuladores é uma tarefa fácil. 

o Discordo totalmente 

o Discordo moderadamente 

o Indiferente 

o Concordo moderadamente 

o Concordo totalmente 

4. Seria necessário um apoio técnico para eu estar apto a usar o site de simuladores.  

o Discordo totalmente 

o Discordo moderadamente 

o Indiferente 

o Concordo moderadamente 

o Concordo totalmente 

5. Fiquei satisfeito com os serviços oferecidos pelo site de simuladores. 

o Discordo totalmente 

o Discordo moderadamente 

o Indiferente 

o Concordo moderadamente 

o Concordo totalmente 
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6. Considero que o site de simuladores apresenta muitas inconsistências em seu 

funcionamento. 

o Discordo totalmente 

o Discordo moderadamente 

o Indiferente 

o Concordo moderadamente 

o Concordo totalmente 

7. Considero que a maioria das pessoas pode aprender a usar o site de simuladores 

rapidamente. 

o Discordo totalmente 

o Discordo moderadamente 

o Indiferente 

o Concordo moderadamente 

o Concordo totalmente 

8. Considero que o site de simuladores é muito complicado de utilizar.  

o Discordo totalmente 

o Discordo moderadamente 

o Indiferente 

o Concordo moderadamente 

o Concordo totalmente 

9. Enquanto estava utilizando o site de simuladores, senti muito confiante em relação a 

aspectos como: estabilidade do site e navegabilidade; interface (layout); e dados 

apresentados (resultados dos simuladores e roteiros disponibilizados). 

o Discordo totalmente 

o Discordo moderadamente 

o Indiferente 

o Concordo moderadamente 

o Concordo totalmente 

10.  Precisaria aprender várias coisas novas para conseguir utilizar o site de simuladores. 

o Discordo totalmente 

o Discordo moderadamente 

o Indiferente 

o Concordo moderadamente 

o Concordo totalmente 
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APÊNDICE III 

Simulador – A Rampa 

Ficha técnica 

Nome do simulador: A Rampa 

Descrição: Por meio do simulador em questão, é possível (a) compreender de que forma as 

forças atuam sobre diferentes corpos, (b) reconhecer o trabalho de uma força, até mesmo em 

situações que envolvem forças de atrito, e (c) gerar esboço de gráficos a partir das variáveis 

envolvidas no movimento. 

Objetivo(s): Explicar o movimento de um objeto em um plano inclinado, representar diagramas 

de corpo livre, e calcular a força resultante sobre um objeto em um declive. 

Público - alvo: Primeiro ano do Ensino Médio 

Componente Curricular: Física 

Tema: Movimento – Trabalho e Energia  

Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp 

Disponibilizado por: PhET - Interactive Simulations 

Características do navegador Web: Sugere-se Google Chrome com habilitação de aplicativos 

Java 

Palavras-chaves: Força, Energia, Trabalho 

Autores: Wendy Adams; Tris Lobelina; Kathy Perkins; Sam Rei (developer); Carl Wieman; 

Danielle Barlow 

Licença: Domínio Público 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp
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Roteiro de simulação – A Rampa  

Objetivo do roteiro: Discutir a relação existente entre força aplicada e o deslocamento de um 

corpo para conceituar trabalho. 

Atividade 1 – Objeto parado  

Simulando: 

1. Selecione a aba  na parte superior esquerda da tela; 

2. Na opção “Escolha um objeto”, presente no lado direito da tela, selecione: 

; 

3. Altere o valor do coeficiente de atrito para 0,5: ; 

 

4. Altere o valor da posição para 0,0m: ; 

 

5. Altere o valor do ângulo da rampa para 0,0 graus: ; 

 

6. Na parte inferior direita da tela, selecione a opção ; 

 

7. Na imagem do lado esquerdo da tela, pressione o ícone  para minimizar os gráficos; 

 

8. Na imagem do lado esquerdo da tela, aumente os valores da opção  

gradativamente até que o objeto inicie o movimento; 

 

9. No lado direito da tela, pressione o ícone  para executar a simulação. 

Responda:  

1.1 Para qual valor máximo a força aplicada ainda mantém o objeto em repouso? 

 

1.2 Há realização de trabalho nesse caso? Por quê? 

 

1.3 Quais forças estão envolvidas? (selecione a opção ); 
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Atividade 2 – Objeto em movimento 

1. Na imagem do lado esquerdo da tela, aumente os valores da opção  

gradativamente até que o objeto inicie o movimento; 

 

2. No lado direito da tela, pressione o ícone  para executar a simulação. 

Responda: 

2.1 Para qual valor de força aplicada o objeto inicia o movimento? 

2.2 Há realização de trabalho nesse caso? Por quê? 

2.3 Quais forças estão envolvidas? (selecione a opção ); 

 

Atividade 3 – Objeto sobre um plano inclinado 

1. Altere o valor do ângulo da rampa para 15,0 graus: . 

Responda: 

3.1 Qual o valor de força aplicada necessária para movimentar o objeto? 

 

3.2 Qual alteração houve em relação às forças? (selecione a opção ); 
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APÊNDICE IV 

Simulador – A Montanha-Russa 

Ficha técnica 

Nome do simulador: A Montanha-Russa 

Descrição: Por meio do simulador em questão, é possível (a) realizar um estudo quantitativo 

sobre a Energia Mecânica e suas condições para conservação de Energia, e (b) problematizar, 

contextualizar e sistematizar os conceitos relacionados a Trabalho e Energia Mecânica.  

Objetivo(s): Reconhecer variáveis que caracterizam a Energia Mecânica no movimento, 

verificar a conservação de Energia Cinética e identificar o Trabalho da força gravitacional na 

transformação de Energia Potencial Gravitacional em Energia Cinética. 

Público-alvo: Primeiro ano do Ensino Médio 

Componente Curricular: Física 

Tema: Movimento – Trabalho e Energia  

       Disponível em: 
http://www.educacional.com.br/Recursos/ConteudoMultimidia/scorm/06_080/06/01/Principal.htm 

Disponibilizado por: Portal Educacional 

Características do navegador Web: Sugere-se o Google Chrome com habilitação de 

aplicativos Flash 

Palavras-chaves: Trabalho, Energia Mecânica, Conservação da Energia  

Autores: Não se aplica  

Licença: Domínio Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educacional.com.br/Recursos/ConteudoMultimidia/scorm/06_080/06/01/Principal.htm
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Roteiro de simulação – A Montanha-Russa 

Objetivo do roteiro: Identificar como diversos parâmetros podem influenciar na trajetória 

percorrida por um carrinho numa montanha russa.  

Atividade 1 – Observando 

1. Antes de fazer qualquer alteração nos parâmetros, pressione o ícone para 

executar a simulação;  

2. Observe o que acontece com o carrinho , ao percorrer a trajetória; 

 

3. Depois de observar o que acontece com o carrinho, movimente o ícone  

para aproximadamente dobrar os valores dos parâmetros; 

4. Pressione o ícone para executar a simulação e observe o que acontece. 

 

Atividade 2 – Fixando a altura inicial  

1. Mantendo fixa a altura inicial, faça alterações da massa do carrinho, da velocidade inicial (Vo), 

da altura da barreira central e do raio do loop (Rloop), movimentando o ícone 

; 

2. Pressione o ícone  para executar a simulação. 

 

Responda: 

1.1 Há conservação da energia mecânica? Por quê?  

1.2 Anote os valores encontrados em cada um dos parâmetros quando o carrinho percorrer toda a 

trajetória. 

1.3 O que se pode dizer sobre a influência desses parâmetros? 

 

Atividade 3 – Fixando a velocidade inicial  

1. Mantendo fixa a velocidade inicial (Vo), faça alterações da massa do carrinho, da altura inicial, 

da altura da barreira central e do raio do loop (Rloop), movimentando o ícone 

; 

2. Pressione o ícone  para executar a simulação. 

 

Responda: 

2.1 Há conservação da energia mecânica? Por quê?  



29 
 

2.2 Anote os valores encontrados em cada um dos parâmetros quando o carrinho percorrer toda a 

trajetória. 

2.3 O que se pode dizer sobre a influência desses parâmetros? 

 

Atividade 4 - Fixando a altura da barreira central   

1. Mantendo fixa a altura da barreira central, faça alterações da massa do carrinho, da altura inicial, 

da velocidade inicial (Vo) do carrinho e do raio do loop (Rloop), movimentando o ícone 

; 

2.  Pressione o ícone  para executar a simulação. 

 

Responda: 

3.1 Há conservação da energia mecânica? Por quê?  

3.2 Anote os valores encontrados em cada um dos parâmetros quando o carrinho percorrer toda a 

trajetória. 

3.3 O que se pode dizer sobre a influência desses parâmetros? 
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APÊNDICE V 

Simulador – Pista de Skate 

Ficha técnica 

Nome do simulador: Pista de Skate 

Descrição: Por meio do simulador em questão, é possível (a) explorar diferentes tipos de pistas 

e (b) visualizar as taxas de energia cinética, energia potencial e a dissipação de energia térmica 

através do atrito. 

Objetivo: Explicar o conceito de Conservação de Energia Mecânica usando energia cinética e 

potencial gravitacional. 

Público-alvo: Primeiro ano do Ensino Médio 

Componente Curricular: Física 

Tema: Movimento – Conservação da Energia  

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

Disponibilizado por: PhET - Interactive Simulations 

Características do navegador Web: Sugere-se o Google Chrome com habilitação de 

aplicativos HTML5 

Palavras-chaves: Energia de Conservação, Energia Cinética, Energia Potencial, Energia 

Térmica 

Autores: Ariel Paul; Noah Podolefsky; Sam Rei; Michael Dubson; Bryce Gruneich; Patricia 

Lobelina; Emily B. Moore; Kathy Perkins; Sharon Siman-Tov; Amanda McGarry 

Licença: Domínio Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics
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Roteiro de simulação – Pista de Skate 

Objetivo do roteiro: Discutir a conservação da energia mecânica no momento em que o 

skatista está no topo ou na parte mais baixa da rampa.  

Atividade 1 – Ausência de atrito 

1. Selecione a tela “Intro”;  

2. Selecione a opção  na parte superior direita da tela; 

3. Posicione o skatista no topo da rampa e pressione o ícone  para executar a simulação e 

observe o que acontece. 

 

Responda: 

1.1 Quais energias estão envolvidas nesse processo? 

1.2 O que acontece com a energia mecânica no momento em que o skatista está no ponto mais alto 

e no ponto mais baixo da rampa? Veja o gráfico de barras em câmera lenta, selecionando a 

opção referente na parte inferior central da tela. 

 

1.3 O que se pode dizer sobre a energia térmica? 

 

1.4 Há conservação da energia mecânica? Por quê?  

 

Atividade 2 – Existência de atrito  

1. Selecione a opção “Atrito” na parte inferior da tela;  

2. Posicione o skatista no topo da rampa e pressione o ícone  para executar a simulação. 

 

Responda: 

2.1 O que acontece com o skatista ao ser abandonado do topo da rampa?  

2.2 O que acontece com a velocidade? (selecione a opção  na parte 

superior direita da tela, se necessário) 

2.3 Quais energias estão envolvidas nesse processo? 

 

Atividade 3 – Influência da energia térmica  

1. Continue da tela “Atrito”; 

2. Pressione a opção na parte inferior direita da tela; 

3. Selecione a opção  na parte superior direita da tela; 

4. Posicione o skatista no topo da rampa e pressione o ícone  para executar a simulação. 

 

Responda: 

3.1 O que se pode dizer sobre a energia mecânica? E a energia térmica? 

3.2 Quais são as consequências do atrito? 


