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RESUMO 

 

 

Todos os dias fazemos uso de conceitos físicos sem sequer nos darmos conta 

disso. Mesmo assim a grande maioria das pessoas não gosta da disciplina de Física. Talvez tal 

fato se explique porque essa matéria, em muitas escolas, seja ministrada por professores que 

são formados em outras áreas, ou porque o assunto é abordado mais na teoria do que na 

prática, há ainda a possibilidade das condições socioeconômicas exercerem influência na 

aprendizagem. 

Este trabalho tem como objetivos mostrar como a Física está presente no nosso 

cotidiano sem ao menos percebermos e se a classe social a que pertence um determinado 

grupo de alunos influencia no aprendizado desta disciplina. Para tanto foi feita uma revisão 

bibliográfica onde citamos desde conceitos físicos básicos até alguns dos ciêntistas mais 

importantes desta ciência. Abordamos também a questão do ensino superior apresentando 

dados sobre a formação dos profissionais que atuam na área de Física, e ainda realizamos um 

estudo em escolas da rede pública e privada da cidade de Ji-Paraná-RO onde ministramos 

aulas de revisão, aplicamos atividades de fixação de conteúdo, avalições e questionários. 

Desta forma procuramos verificar se a categoria da escola a que pertencem os alunos tem 

influência na aprendizagem da disciplina, para isso buscamos oferecer aos estudantes 

condições iguais de ensino, incluindo-se mesmas apostilas, didática e avaliação. 

 

Palavras-chave: Física. Cotidiano. Compreender. Socioeconômico. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Muitas pessoas, alunos ou não, detestam a disciplina de Física e encaram essa 

matéria como se fosse somente um monte de fórmulas, cálculos e gráficos complicados. 

Muito diferente do que se pensa, a Física não é estudada apenas por cientistas que ficam 

trancados em laboratórios subterrâneos inventando bombas atômicas, reatores de submarinos 

ou novos dispositivos para agências espaciais. Pelo contrário, ela é uma ciência bastante 

presente em nosso cotidiano, contudo não nos damos conta disso. 

No nosso dia-a-dia presenciamos inúmeros fenômenos físicos, tais como variação 

de temperatura, interação entre forças iguais ou diferentes, reflexão e refração da luz, 

produção e transmissão de eletricidade, efeitos ópticos, eletromagnéticos, etc. O simples fato 

de chutar uma bola em direção ao gol envolve o cálculo institivo de inúmeras questões físicas, 

como peso da bola, velocidade e força do chute, velocidade do vento, atrito da bola com o 

chão e com o pé do jogador, vetores, etc. Enfim, basta olharmos ao redor para notarmos que a 

Física está sempre presente e que interagimos com ela constantemente, muitas vezes sem 

percebermos. 

Este trabalho pretende demonstrar a importância de estudarmos a disciplina de 

Física para assim entendermos melhor como ela é aplicada e quais as conseqüências diretas 

em nossas vidas. Faremos uma pequena revisão histórica sobre alguns dos cientistas que 

foram e continuam sendo fundamentais para diversas conquistas e avanços tecnológicos pelos 

quais passou a humanidade, entre eles Newton, Eisntein e outros. 

Faremos ainda uma breve abordagem sobre alguns dos motivos pelos quais a 

Física é tão odiada por muitos alunos que estão cursando ou cursaram o ensino médio, dentre 

eles a questão da formação de professores, apontando também possíveis soluções para os 

problemas. E apresentaremos os resultados de uma pesquisa que realizamos em escolas da 

rede pública e privada no município de Ji-Paraná-RO, o qual pertence a região amazônica, 

afim de verficar se a categoria da escola a que pertence um determinado grupo de alunos 

influencia no seu desepenho nesta disciplina. 
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2. UMA VISÃO DO COTIDIANO DA FÍSICA 

 

 

 

 

2.1 Definição de Física 

 

A Física é definida por muitos autores como ciência da natureza, ou seja, é  uma 

ciência que estuda os fenômenos naturais, entretanto ela explica tanto fenômenos naturais 

quanto aqueles provocados pelo homem. 

 

2.2 A Física está em toda parte 

 

Para que possamos ter uma visão geral sobre os fenômenos físicos que estão ao 

nosso redor vamos refletir um pouco sobre algumas de nossas ações em um dia normal. Ao 

acordarmos pela manhã, por exemplo, quando abrimos nossos olhos ocorrerão os fenômenos 

de reflexão e refração da luz, pois ela entra pelas fendas existentes no quarto e ao atingir 

objetos como cômoda ou guarda-roupas os raios luminosos são refletidos por estes objetos 

nos permitindo vê-los. Segundo Halliday (2007, v.4, p. 37) exitem dois tipos de imagens, a 

virtual - é aquela que existe apenas em nosso cérebro, e a real - é aquela que pode ser 

produzida em uma superfície, como em um monitor ou em uma tela de cinema, sendo esta 

última a que expressa o que vemos em nosso quarto. Se a luz não fosse refletida pelos móveis 

com certeza não poderíamos enxergá-los; observamos também a força peso que nossos corpos 

exercem sobre o colchão quando estamos deitados, empurrando-o para o centro da Terra e a 

força normal exercida pelo colchão contra nossos corpos nos empurrando de volta. Essas 

forças deverão ser sempre iguais, para que o corpo permaneça imóvel, Halliday (2006, v.1, p. 

104); em seguida nossos braços e pernas exercem uma força que deve ter intensidade o 

bastante para superar a força da gravidade e o atrito com o ar para que possamos sair da cama. 

Uma pessoa que tem massa corporal de 80 kg deverá produzir uma força igual ou superior a 
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800 Newtons (N), considerando a força da gravidade igual a 10m/s², para conseguir se 

levantar. Essa força chama-se Força Peso (P) e a obtemos através de uma equação muito 

simples onde a Força Peso (P) é igual à massa (m) do corpo multiplicada pela aceleração da 

gravidade (g). Conforme Haliday (2006, v.1, p.104) em notação matemática escrevemos:  

. Caso uma pessoa queira saber o seu peso dado em Newtons (N), basta multiplicar 

sua massa corporal (m) pela aceleração da gravidade, mas é importante lembrar que a 

gravidade pode ter valores diferentes dependendo do local onde a pessoa se encontre. A fim 

de simplificarmos os cálculos adotaremos  

, assim essa pessoa saberá não apenas o seu peso mas também a intensidade da 

força que seus pés exercem sobre o solo, ou seja, a força que seu corpo está exercendo contra 

a Terra. 

Denominamos gravidade a força de atração que a Terra exerce sobre todos os 

corpos, é esta força que nos mantem firmes no chão. Segundo Halliday (2006, v.1, p.103) a 

força gravitacional  sobre um corpo é um certo tipo de puxão que aponta em direção a um 

segundo corpo. É ela, por exemplo, que nos auxilia enquanto escovamos os dentes. Sem ela a 

água não desceria pelo encanamento, saindo da caixa d‟ água e chegando na torneira da pia do 

banheiro. Sem esta força nada do que conhecemos existiria, sequer poderíamos caminhar, os 

gases responsáveis pela nossa existência fugiriam para o espaço e o planeta todo seria um 

grande caos. 

Depois de escovarmos os dentes e de banho tomado vamos trocar de roupa e fazer 

o café. Nesse momento observamos outros fenômenos físicos. Já na cozinha ao acionarmos a 

válvula de escape do gás que está comprimido dentro da botija, ele passa pela tubulação e sai 

pela boca do fogão. O gás realiza esse trajeto porque está sendo empurrado por outras 

partículas de gás que estão comprimidas no interior da botija, subindo por ser mais leve que o 

ar
1
, e entrando em combustão acionado por algumas centelhas que podem ser produzidas por 

um palito de fósforo ou pela corrente elétrica. 

O fogo faz com que a água se aqueça agitando suas moléculas pois está 

fornecendo calor a ela. Segundo Halliday (2006, v.2, p.199) a energia é transferida do fogo 

para o metal que forma o recipiente onde está a água aquecendo-a por condução (térmica). O 

aquecimento da água aumentará até ela atingir uma temperatura de aproximadamente 100 

graus Celsius que é seu ponto de ebulição. Nesse momento ela começa a evaporar passando 

do estado líquido para o gasoso. Por este motivo conseguimos observar uma fumaça, que na 

verdade é vapor de água, saindo da chaleira. A água neste instante aumentou seu grau de 

                                                 
1
 Fonte: http://asegurancadotrabalhador.blogspot.com/2009/06/gas-de-cozinha-glp-informacoes-uteis.html 

http://asegurancadotrabalhador.blogspot.com/2009/06/gas-de-cozinha-glp-informacoes-uteis.html
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agitação, por isso virou uma espécie de gás, misturando-se com as moléculas dos demais 

gases que estão presentes na atmosfera, como o oxigênio e o hidrogênio. A figura 2.1 nos 

mostra como ocorrem às mudanças dos estados físicos da água e que nomes são utilizados 

para descrever cada processo. A fusão se dá quando a água passa do estado sólido para o 

líquido, a vaporização se dá quando a água passa do estado líquido para o gasoso, a liquefação 

se dá quando a água passa do estado gasoso para o líquido, a solidificação se dá quando a 

água passa do estado líquido para o sólido e por fim a sublimação se dá quando a água passa 

do estado gasoso para o sólido ou quando ela passa do estado sólido para o gasoso. 

 

Figura 2.1: Estados físicos da água (sólido, líquido e gasoso)
2
. 

 

Para entendermos melhor vamos olhar o que ocorre com a águas nas figuras 

abaixo. Na figura 2.2 percebemos como varia a temperatura quando aquecemos uma amostra 

de água pura, desde os -100 ºC até aos 200 ºC: 

 
Figura 2.2

3
: variação de temperatura entre os estados físicos do sólido para o gasoso 

 

Na figura 2.3 verificamos como varia a temperatura quando arrefecemos uma 

amostra de água pura, desde os 200 ºC até aos -100 ºC: 

                                                 
2
 Fonte: http://marcia.carpinski.zip.net/images/8961.jpg 

3
 fonte: http://www.aulas-fisica-quimica.com/ponto_fusao_ebulicao.html 
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Figura 2.3

4
: variação de temperatura entre os estados físicos do gasoso para o sólido 

 

Depois do café muitas pessoas pegam sua bicicleta e vão para a escola ou para o 

trabalho. Nesse momento podemos falar sobre outra parte da física:  a cinemática. Por 

exemplo, se a casa de uma determinada pessoa fica a 1.500 metros da escola ou do trabalho e 

ela gasta 5 minutos ou 300 segundos durante o trajeto, verificaremos que sua velocidade 

média foi de 5 m/s (metros por segundo) ou 18 km/h (quilômetros por hora). Para 

encontrarmos a velocidade média (vm) basta dividir a distância (d) pelo tempo (t). Podemos 

encontrar também a aceleração escalar média (am) que é o quociente entre a variação de 

velocidade sofrida por um corpo durante um certo movimento e o intervalo de tempo gasto. 

Assim, basta calcularmos a velocidade final menos a velocidade inicial e dividirmos o 

resultado pela variação de tempo (Halliday, 2006, v.1, p. 21) então obteremos  

 (metros por segundo ao quadrado) aproximadamente. Em notação 

matemática, que aqui será apresentada de forma bastante simplificada, temos as equações: 

  e . 

As leis da mecânica, formuladas por Newton no século XVII, e que são 

consideradas coisa de outro mundo por grande parte das pessoas, descrevem diversos eventos 

comuns do nosso dia-a-dia. É difícil imaginar como seria a evolução científica e tecnológica 

pela qual passou e continua passando a humanidade sem esses conceitos. Segundo Tipler 

(2006, v.1, p.93) a primeira lei de Newton, que também é conhecida como a lei da inércia, diz 

que um corpo em repouso permanece em repouso a menos que sobre ele atue uma força 

externa e ainda que um objeto em movimento desloca-se com velocidade constante 

permanecendo em movimento, a menos que sobre ele atue uma força externa. 

Há outra parte da Física que estuda a eletricidade, assim, se olharmos em volta 

verificaremos que existem vários tipos de instalações elétricas, que conduzem energia e fazem 

com que os eletrodomésticos funcionem, desde uma simples lâmpada até uma geladeira. A 

                                                 
4
 Fonte: http://www.aulas-fisica-quimica.com/ponto_fusao_ebulicao.html 
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partir de uma série de estudos que levaram séculos aperfeiçondo-se os cientistas descobriram 

que existem diversos tipos de materiais capazes de conduzir eletricidade e outros em que as 

cargas elétricas não podem passar. Estas descobertas permitiram o desenvolvimento de 

equipamentos que se alimentam de energia e ao mesmo tempo impedem que tenhamos 

contato com a corrente elétrica, fato que poderia ser fatal. Segundo Halliday (2007, v.3, p.3) 

os condutores são materiais nos quais as cargas elétricas se movem com facilidade, os não-

condutores (isolantes) são aqueles em que as cargas elétricas não se movem, os semi-

condutores são materiais intermediários com propriedades que variam entre condutores e não-

condutores e por fim o super-condutores são condutores perfeitos, ou seja, materiais nos quais 

as cargas se movem sem encontrar nenhuma resistência. Existem ainda mecanismos que 

entram em funcionamento utilizando-se dos princípios do eletromagnetismo como os motores 

elétricos, tais como aqueles encontrados nos ventiladores, por exemplo. Esses motores 

funcionam porque existem dois campos magnéticos diferentes, um produzido por ímãs e outro 

produzido pela corrente elétrica que circula por fios que estarão enrolados em forma de 

bobina em seu interior. O campo magnético dos ímãs interage com a corrente elétrica 

produzindo o movimento
5
. 

Existem também os aparelhos onde se empregam as leis da termodinâmica como 

as geladeiras e os refrigeradores de ar que nos dão mais conforto e comodidade. Segundo 

Halliday (2006, v.2, p.254) um refrigerador é um dispositivo que utiliza trabalho para 

transferir energia de um reservatório em baixa temperatura (interior da geladeira) para um de 

alta temperatura (ambiente externo). 

Enfim, são inúmeros os exemplos que poderíamos citar de atos simples que 

fazemos em nossa casa, escola ou trabalho, mas que estão abarrotados de Física. A grande 

questão é que, na maioria das vezes, não dos damos conta de que a Física não é um “bicho de 

sete cabeças” que está em um canto escuro pronto a nos devorar e sim uma ciência dinâmica e 

comum que está ao nosso redor em todos os momentos fazendo parte do nosso cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Fonte: Motor elétrico 03. Disponível em: http://www.feiradeciencias.com.br/sala12/12_03.asp 

http://www.feiradeciencias.com.br/sala12/12_03.asp
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3 O DESENVOLVIMENTO DA FÍSICA 

 

 

 

3.1 Revisando a história da Física 

 

A Física tal como a conhecemos nem sempre foi assim. Foi necessária uma 

verdadeira odisséia até chegarmos nos patamares atuais. Iniciando por Aristóteles (384 – 322 

a.C), que fez os primeiros questionamentos sobre os fenômenos físicos dos quais podemos 

citar aqueles relacionados ao movimento e que perduraram por vários séculos; passando pelo 

cientista italiano Galileu Galilei (1564 – 1642), que segundo Aragão (2006, p. 181) foi o 

inventor da luneta; depois pelo inglês Isaac Newton (1642-1727), que descobriu a gravidade 

quando, segundo muitos historiadores, estava embaixo de uma macieira e uma maçã caiu 

sobre sua cabeça. Newton formulou então as leis da mecânica, fazendo uma organização de 

muitas das idéias de Galileu; mais tarde James Maxwell descreveu fenômenos do 

eletromagnetismo; James Joule, Sadi Carnot e outros, desenvolveram a termodinâmica. 

 

Figura 3.1: Isaac Newton e a famosa maçã
6
 

  

                                                 
6
 Fonte: http://cienciahoje.uol.com.br/materia/resources/images/che/newton1.jpg 
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Segundo Tipler os assuntos que ocupavam os cientistas físicos até o final do 

século XIX eram a mecânica, a luz, o calor, o som, a eletricidade e o magnetismo – que são 

conhecidos como a Física Clássica. 

Mas em 1895 o físico alemão Wilhelm C. Röntgen descobriu os raios X e pouco 

tempo depois Antoine Becquerel, Marie e Pierre Curie descobriram a radioatividade. E em 

seguida Albert Einstein propôs a teoria da relatividade, em 1905. A partir desta nova gama de 

conhecimentos surgia a chamada Física Moderna. 

Entre os cientistas que ajudaram a desenvolver a Física Moderna podemos citar 

Joseph John Thomson (1856 – 1940) que descobriu o elétron; Robert Andrews Millikan 

(1868 – 1953) que desenvolveu um experimento capaz de medir a carga do elétron; bem como 

Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858 – 1947) que é considerado o pai da teoria quântica
7
, 

Niels Henrick David Bohr (1885 – 1962), Louis de Broglie (1892 – 1987), Erwin Schrödinger 

(1887 – 1961) entre outros que também deixaram sua parcela de contribuição para o 

desenvolvimento da Física Moderna. 

 

3.2 Uma visão atual sobre a Física 

 

Com o desenvolvimento da Física Moderna iniciavam-se novas descobertas que 

levariam a humanidade a entender o universo microscópico que nos cerca e também 

permitiriam ao homem conquistar outros mundos. O ser humano começava a entender as 

forças contidas dentro de minúculas partículas, desenvolvia instrumentos que nos levariam ao 

espaço e assim permitiriam conhecer lugares antes possíveis apenas na imaginação dos 

escritores e  romancistas. 

 

 

Figura 3.2: Modelo atômico atual
8
 

                                                 
7
 Fonte: http://www.explicatorium.com/Max-Planck.php 

8
 Fonte: http://www.portaldovestibular.com.br/wp-content/uploads/2008/08/estrutura_atomo.jpg?89737760 
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Essa nova gama de conhecimento permitiu ao homem desenvolver instrumentos 

cada vez mais sofisticados como os modernos computadores, os reatores nucleares, bem como 

as espaçonaves que temos hoje. Mas também foram desenvolvidos muitos outros  

experimentos extremamente letais como as bombas atômicas e os mísseis teleguiados. 

 

 

Figura 3.3: Topo de um reator nuclear
9
 

 

 

3.3 Propriedades Físicas 

 

Às vezes ficamos curiosos em saber determinados dados sobre o nosso planeta, o 

tempo, o espaço, etc. Mesmo vivendo na Terra existem alguns dados sobre ela que não 

conhecemos, há também informações sobre a Lua, o Sol e também sobre os átomos, que 

muitas pessoas sequer sabem que existem. Assim, apresentaremos a seguir tabelas onde 

podemos verificar algumas grandezas, propriedades e constantes físicas muito comuns para 

estudiosos desta disciplina, mas que são pouco conhecidas pelas pessoas em geral. 

 

 

Terra 

Massa 5,98 x 1024kg 

Raio médio 6,37 x 106m 

Aceleração da gravidade 9,8 m/s2 
Tabela 3.1: dados sobre o planeta Terra.

10
 

 

 

 

                                                 
9
 Fonte: http://www.fsc.ufsc.br/~canzian/imagem/janeiro-08-reator-nuclear.jpg 

10
 HALIDAY, 2007, v. 2, apêndice C 

http://www.fsc.ufsc.br/~canzian/imagem/janeiro-08-reator-nuclear.jpg
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Distâncias da Terra até 

a Lua 3,82 x 108m 

o Sol 1,50 x 1011m 

a estrela mais próxima 4,04 x 1016m 

o centro galáctico 2,20 x 1020m 

a galáxia de Andrômeda 2,10 x 1022m 

Limite do universo observável ~1026m (aproximadamente) 
Tabela 3.2: distâncias entre a Terra e outros astros.

11
 

 

Constantes Físicas 

Velocidade da luz (c) 2,998 x 108m/s 

Carga elementar (e) 1,602 x 10-19C 

Massa do elétron (me) 9,109 x 10-31kg 

Massa do próton (mp) 1,673 x 10-27kg 

Massa do nêutron (mn) 1,675 x 10-27kg 
Tabela 3.3: constantes físicas.

12
 

 

Tempo 

1 dia 86.400s 

1 ano 3,156 x 107s 

Comprimento 

1cm 10-2m 10-5km 
Tabela 3.4: medidas de tempo e de comprimento.

13
 

 

Neste breve trabalho citamos apenas algumas das diversas grandezas, 

propriedades e constantes utilizadas na linguagem da Física objetivando inspirar nossos 

leitores a despertarem interesse por esta disciplina tão importante. 

Albert Einstein disse certa vez que “uma mente que se expande jamais retorna ao 

seu estado original”. Devemos expandir nossas mentes, ampliar nossos horizontes e buscar 

sempre adquirir novos conhecimentos a fim de compreendermos o mundo no qual estamos 

inseridos e desta forma podermos interpretar, entender e interagir com os diversos fenômenos 

físicos que estão a nossa volta. 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 HALIDAY, 2007, v. 2, apêndice C 
12

 HALIDAY, 2007, v. 2, apêndice B 
13

 HALIDAY, 2007,  v. 2, apêndice B 
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4 UMA BREVE VISÃO DO ENSINO DE FÍSICA NO BRASIL 

 

 

 

 

4.1 Fatores que influenciam o desempenho de estudantes na disciplina de Física 

 

Um fator que se mostra fundamental para impedir que os estudantes gostem e 

sintam vontade de conhecer melhor a disciplina de Física está relacionado ao fato de que em 

grande parte das escolas essa matéria é ministrada por professores formados em outras áreas, 

que por mais que se esforcem, muitos deles não conseguem desenvolver os conteúdos básicos 

com a mesma perícia e desenvoltura que um professor realmente formado na área tem. 

 

 

“existem hoje em exercício cerca de 1,6 milhão de professores na rede pública de 

educação básica que atuam em áreas diferentes daquelas em que se formaram ou têm 

apenas o nível médio. Existem, por exemplo, cerca de 20 mil professores de 

matemática no ensino fundamental formados em Pedagogia. A carência de 

profissionais com formação específica é mais grave principalmente em Física e 

Química. Segundo projeção da Capes, nessas duas disciplinas, o déficit de 

professores chega a 50 mil.” 

(http://www.cenpec.org.br/modules/news/article.php?storyid=705, texto da Internet, 

de 15.10.2008). 

 
 

Outro fator preocupante está relacionado ao número de vagas ociosas nos curso de 

Física das universidades do país. Segundo Araújo (2008, p. 3) uma pesquisa realizada pelo 

INEP/MEC em 2007 apontou que 39,8% das vagas abertas para os cursos de Física estão 

ociosas nas universidades brasileiras. Isso significa que de cada dez vagas oferecidas nas 

universidades apenas seis estão sendo preenchidas. 

 

 

“O estudo fez um levantamento da carência de professores no país e nas cinco 

regiões, tanto no conjunto quanto para cada uma das disciplinas de Português, 

Física, Química, Matemática, Biologia, Geografia, História, Educação Física, 

Educação Artística e Língua Estrangeira. O caso de Física é o que chama mais a 

http://www.cenpec.org.br/modules/news/article.php?storyid=705
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atenção. „As instituições formam cerca de 1.800 professores de Física por ano. Se 

nada for feito e continuarmos nesse ritmo, vamos levar 84 anos para atender à 

demanda‟, afirma Ristoff”. (DUARTE, texto da Internet, de 14.04.2008) 

 

 

Além disso, há outros fatores que contribuem bastante para o desinteresse pela 

área de licenciatura em Física entre eles podemos citar os baixos salários e as péssimas 

condições de trabalho. Grande parte das escolas públicas não oferece o mínimo de condições 

para que o professor possa desenvolver sua atividade de forma satisfatória, a começar pelo 

tempo e pela quantidade das aulas semanais. Na rede pública do estado de Rondônia, por 

exemplo, as turmas do ensino médio têm apenas duas horas aula por semana na disciplina de 

Física, o que com certeza não é suficiente para ministrar todo o conteúdo básico gerando 

assim um ciclo vicioso no qual o aluno não vê todo o conteúdo necessário durante o ensino 

médio, depois entra em um curso voltado para a área de exatas, porém não consegue 

acompanhá-lo e acaba desistindo no meio do caminho, e assim contribuindo para o aumento 

das vagas ociosas nas universidades. 

Desta forma podemos acreditar que, a curto prazo, dificilmente teremos uma 

melhora considerável no nível de aprendizado da disciplina de Física, bem como o interesse 

por esta matéria continuará bastante reduzido. Nos resta então aplicar esforços no sentido de 

que tais problemas sejam sanados para que  esta ciência continue cumprindo seu papel no 

desenvolvimento da humanidade, sobretudo permitindo que o Brasil faça novas descobertas e 

desenvolva novas tecnologias. 
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5 DISTRIBUIÇÃO DE RENDA NO BRASIL 

 

 

 

5.1 Qual a renda média das diversas classes sociais 

 

Vamos nos atentar agora para a questão da distribuição de renda no Brasil. A 

tabela 5.1 nos permitirá entender como funciona a distribuição de renda entre as diversas 

classes sociais existentes em nosso país. 

Tabela 5.1: distribuição de renda das diversas classes sociais encontradas no Brasil no ano de 

2008
14

 

Classe Renda Média (por pessoa) Renda Família (4 pessoas) 
% da 

população 

Classe A 1  R$       9.733,47    R$      38.933,88   1% 

Classe A 2  R$       6.563,73  R$       9.733,47  R$      26.254,92  R$      38.933,88 4% 

Classe B 1  R$       3.479,36  R$       6.563,73  R$      13.917,44  R$      26.254,92 9% 

Classe B 2  R$       2.012,67  R$       3.479,36  R$       8.050,68  R$      13.917,44 15% 

Classe C 1  R$       1.194,53  R$       2.012,67  R$       4.778,12  R$       8.050,68 21% 

Classe C 2  R$          726,26  R$       1.194,53  R$       2.905,04  R$       4.778,12 22% 

Classe D    R$          484,97  R$          726,26  R$       1.939,88  R$       2.905,04 25% 

Classe E    R$          276,70  R$          484,97  R$       1.106,80  R$       1.939,88 3% 

Média    R$       1.500,00  R$       2.500,00  R$       6.000,00  R$      10.000,00 
 

 

Olhando a tabela 5.1 verificamos que a renda varia de R$ 276,70 reais por pessoa 

na classe mais baixa (E) até R$ 9.733,47 reais por pessoa na classe mais alta (A1). 

Apresentamos a distribuição de renda para que possamos compreender melhor a que classes 

sociais pertencem os estudantes que foram alvo da pesquisa que será exposta mais adiante 

neste trabalho. 

 

 

 

                                                 
14

 Fonte: http://www.meusgastos.com.br/blog/?p=17 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PESQUISA SOBRE O DESEMPENHO DE ESTUDANTES DO 

ENSINO MÉDIO NA DISCIPLINA DE FÍSICA NA CIDADE DE JI-

PARANÁ-RO 
 

 

 

 

6.1 Metodologia adotada na pesquisa 

 

Afim de verificar se existem diferenças entre o desempenho de estudantes do 

ensino médio matriculados em escolas públicas e privadas conduzimos um trabalho de 

pesquisa em três escolas do município de Ji-Paraná-RO, sendo duas da rede pública as quais 

denominaremos EPU 1 e EPU 2 e uma da rede particular a qual denominaremos EPA, que 

contou com a participação de pouco mais de oitenta alunos sendo todos do ensino médio. 

Para a pesquisa foi feito um levantamente prévio do conteúdo que estava sendo 

aplicado nas escolas, onde foi verificado que os conceitos básicos de cinemática, que tratam 

da questão de velocidade e aceleração, já haviam sido ministrados para as turmas de primeiro 

ano; os conteúdos referentes a termodinâmica já haviam sido ministrados para os alunos do 

segundo ano; e os conteúdos de eletricidade já haviam sido mistrados para os alunos do 

terceiro ano. Desta forma foram elaboradas três apostilas, uma para cada turma, de maneira a 

tornar mais rápida a aplicação do conteúdo durante as aulas. Cada apostila foi formulada de 

modo a trazer conhecimento teórico, exemplos e por fim exercícios de aplicação. Foi 

formulada ainda uma avaliação para cada série, de acordo com o conteúdo ministrado e um 

questionário socioeconômico. 

As aulas foram preparadas para terem duração de três horas, abrangendo: o tempo 

necessário para aplicação do conteúdo, dos exemplos, dos exercícios e do questionário 

socioeconômico. Cada turma não poderia ter mais que quinze alunos, de forma que o 

professor tivesse condições de solucionar de perto os problemas provenientes da aplicação do 

conteúdo. Durante a pesquisa as turmas variaram entre cinco e treze alunos, dependendo da 

série. As turmas com quantidade insuficiente de alunos foram descartadas. 

Durante a pesquisa todos os alunos, independentemente da escola, tiveram as 

mesmas condições de ensino, foi utilizado o mesmo mateiral didádito e metodologia 
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expositiva de conteúdo. O tempo de duração e a forma de aplicação das avaliações também 

foi o mesmo para cada série. Todos os alunos foram voluntários a participar da pesquisa, 

sendo que esta foi realizada no horário oposto ao das aulas das turmas participantes, assim se 

a turma assistia suas aulas regulares no período matutino participava da pesquisa no período 

vespertino e vice-versa. Tivemos grande dificuldade em recrutar alunos dispotos a participar 

da pesquisa, pois não podíamos aplicá-la durante o horário normal, sendo necessário que os 

alunos viessem a escola em outro horário, fato que desencorajava muitos deles. 

Realizamos análise de variância no modelo em parcelas subdivididas nas quais 

foram alocadas as escolas e nas subparcelas foram alocados os anos do ensino médio. Como 

variáveis foram utilizadas as notas dos alunos, as escolas apareceram em três níveis Escola 

Particular – EPA, Escola Pública 1 – EPU 1 e Escola Pública 2 – EPU 2, e os anos 

considerados foram também em três níveis: primeiro, segundo e terceiro anos. Cada nota de 

cada aluno foi considerada como uma repetição. Esta metodologia estatística está descrita em 

FERREIRA, 1991 e os cálculos foram feitos através da planilha eletrônica EXCEL 

Para ilustrar melhor as condições de ensino encontradas em cada escola 

pesquisada, vamos apresentar alguns detalhes de cada uma delas: 

A escola da rede pública 1 – EPU 1, não possui salas climatizadas, muitos 

ventiladores não funcionam, muitos quadros estão danificados, as carteiras não são novas, 

possui turmas nos períodos matutino, vespertino e noturno. Tem em seu quadro pessoal 

professores que são formados na área de física e outros e que são formados em matemática 

mas ministram conteúdos de física, bem como há ainda professores formados em biologia que 

ministram a disciplina para turmas do ensino fundamental nas turmas do nono ano. Por fim a 

escola tem aproximadamente 1438 alunos matriculados segundo o censo escolar 2009, 

levando em conta os três períodos. No ensino médio há dez turmas de primeiro ano, sete 

turmas de segundo ano e cinco turmas de terceiro ano. 

A escola da rede particular – EPA, possui salas climatizadas, quadros em ótimas 

condições de uso, carteiras novas, possui turmas apenas no período matutino. Tem em seu 

quadro professores formados na área de Física. Por fim a escola conta com aproximadamente 

350 alunos matriculados. No ensino médio são três turmas, sendo uma para cada série. 

A escola da rede pública 2 – EPU 2, não possui salas climatizadas, mas conta com 

quadros em boas condições de uso, carteiras em bom estado, possui turmas nos períodos 

matutino, vespertino e noturno. Tem em seu quadro pessoal professores que são formados na 

área de Física. Por fim a escola tem aproximadamente 1525 alunos matriculados, segundo o 
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cenco escolar 2009, levando em conta as três períodos. No ensino médio são duas turmas de 

cada série, sendo as aulas ministradas durante o período vespertino e noturno. 

 

6.2 Análise dos resultados 

 

Os resultados obtidos foram bastante interessantes, visto que esperava-se que as 

turmas compostas por alunos oriundos da escola particular tivessem um desempenho superior 

aos demais, contudo, ao analisar os dados obtidos foi verificado que a diferença de 

desempenho entre os grupos foi irrelevante. Levando-se em conta o erro estatístico 

percebemos que não houve diferenciação estatística ao nivel de significância de 5%  

 entre  as turmas pesquisadas. As tabelas a seguir demonstram como se deu o 

desempenho dos grupos pesquisados. 

 
Tabela 6.1: Número médio de alunos por faixa de renda matriculados nos três anos do ensino médio, em escolas 

da rede particular e pública que participaram da avaliação socioeconômica na disciplina de Física no município 

de Ji-Paraná-RO/Amazônia – 2009 

 

Renda 
Escola 

EPA EPU 1 EPU 2 

Até 100 0,0a 1,3a 1,0a 
Entre 101 e 500 0,3a 2,0a 3,3b 

Entre 501 e 1500 1,0a 3,0a 5,3b 

Entre 1501 e 3000 2,7ab 1,0a 0,7a 
Acima de 3001 4,3b 2,0a 0,7a 

Médias na mesma coluna, seguidas por pelo menos uma letra minúscula idêntica, não diferem estatísticamente 

pelo teste Tukey ao nível de 5% de significância. (FERREIRA, PAULO VANDERLEI. Estatística 

experimental aplicada à agronomia. Maceió : EDUFAL, 1991) 

 

Analisando a tabela 6.1 verificamos que na EPA há uma maior concentração de 

alunos nas duas maiores faixas de renda, embora não haja diferença estatística entre o número 

de alunos com renda entre 1501 e 3000 e acima de 3001 reais por pessoa, conforme indicamos 

com a letra b junto aos dados obtidos demonstrados na coluna da EPA. Ja na EPU 1 não há 

diferença estatística entre o número de alunos presentes nas faixas de renda, significando que 

os alunos estão distribuídos em todas as faixas de renda, conforme indicamos com a letra 

minúscula a em toda a coluna desta escola. Já na escola EPU 2 verifica-se que há uma maior 

concentração de alunos nas faixas mais baixas de renda principalmente entre 101 e 1500 reais 

por pessoa, conforme indicamos com a letra b nas linhas da coluna desta escola. 

Questões como acesso semanal a internet, cursos extracurriculares e condições 

habitacionais seguiram a mesma tendência dos gráficos acima expostos. Desta forma, por esta 

primeira amostragem, podemos deduzir que a situação socioeconômica não afetou 
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significativamente o desempenho das turmas que foram alvo da pesquisa no que tange a 

disciplina de Física. 

 
Tabela 6.2 Notas médias obtidas por alunos matriculados nos três anos do ensino médio, em três escolas da rede 

particular e pública que participaram da avaliação do desempenho na disciplina de física de alunos em Ji-Paraná-

RO/Amazônia – 2009 

 

Ano 
Escola 

Média 
EPA EPU 1 EPU 2 

Primeiro ano 67,50 55,50 66,30 6,30a 

Segundo ano 66,00 59,00 66,40 6,38a 

Terceiro ano ... 65,00 63,30 6,40a 
Média 66,75A 59,83A 65,33A 

 
Médias na mesma coluna, seguidas por pelo menos uma letra minúscula idêntica, e médias na mesma linha 

seguidas por letra maiúscula idêntica não diferem estatisticamente pelo teste Tukey ao nível de 5% de 

significância. (FERREIRA, PAULO VANDERLEI. Estatística experimental aplicada à agronomia. Maceió : 

EDUFAL, 1991) 

 

Conforme se observa na tabela 6.2 não há diferença significativa entre as médias 

obtidas pelos grupos de alunos nos diferentes anos do ensino médio, contudo verifica-se que 

mesmo recebendo a aula de reforço a média geral foi baixa, levemente superior a média 

mínima de aprovação. No caso da escola EPU 1 foi inferior a média de aprovação nas turmas 

de primeiro e segundo ano. Para este estudo adotamos um critério de notas que variaram de 0 

a 100 pontos, mas ao observarmos os dados originais (Anexo I) verificamos a ocorrência de 

uma grande variabilidade nas notas sendo a menor 10 pontos e a maior 100 pontos. 

Quanto as médias das escolas também não ocorreu diferença significativa, embora 

a escola EPU 1 tenha apresentado uma média inferior a das demais escolas esta diferença não 

foi suficiente para ser estatísticamente significativa, principalmente pela já comentada grande 

variação de notas dos alunos. 

Analisando a tabela 6.2 podemos observar que a média geral das turmas de 

primeiro ano da EPA foi 67,50, a média EPU 1 foi 55,50 e a média da EPU 2 foi 66,30 

pontos. Olhando a média geral das turmas de cada uma das três escolas pesquisadas 

verificamos que a turma da EPU 1 apresenta uma média geral inferior as demais, entretanto, 

levando-se em consideração o teste Tukey ao nível de 5% de significância a diferença de 

média torna-se irrelevante em virtude da grande variância entre as notas dos alunos desta 

escola, pois percebemos que alguns alunos obtiveram notas muitos altas enquanto outros 

obtiveram notas extremamente baixas, conforme pode ser comprovado observado a tabela de 

notas do primeiro ano disponível no anexo I. Essa alternância não nos permite definir com 

exatidão se há ou não diferença significativa nos resultados obtidos com a pesquisa. 

A média da nota do grupo de alunos do segundo ano da escola EPA foi 66,00, a 

do grupo da EPU 1 foi 59,00 e do grupo da EPU 2 foi 66,40. Da mesma forma que falamos 
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com relação as turmas de primeiro, não podemos afirmar que existe diferença significativa 

entre as turmas pesquisadas. 

Por fim a média de notas obtida pelas duas turmas de terceiro ano pesquisadas 

ficou bastante próxima. A turma da EPU 1 teve média 65,00, e a turma da EPU 2 obteve 

média 63,30. Não foi possível realizarmos pesquisa com os alunos da EPA em virtude do não 

comparecimento dos mesmos nas datas marcadas para a realização da pesquisa, sendo que por 

mais de uma vez aguardamos a presença destes, entretanto não pudemos contar com a 

colaboração dos mesmos. Todavia não foi verificado diferença significativa entre os dois 

grupos pesquisados. 

 

6.3 Discussão dos resultados: visão geral sobre a influência socioeconômica no 

desempenho da disciplina de Física tomando o grupo como um todo 

 

É fato que, em geral, os estudantes que frequentam escolas particulares pertencem 

a classes sociais mais elevadas. Desta forma nosso estudo, ao avaliar estudantes de escolas 

públicas e privada, buscou verificar se existia diferença de desempenho entre grupos de 

estudantes pertencentes em sua maioria a classes sociais de maior renda com relação aos 

grupos de estudantes pertencentes em sua maioria a classes sociais de renda inferior no que 

tange a disciplina de Física do ensino médio. 

Nos empenhamos em propiciar aos grupos pesquisados as mesmas condições de 

ensino, isso inclui material, didática e forma de avaliação, para que pudéssemos atingir 

resultados claros e concisos. Observamos que o desempenho foi bastante semelhante entre os 

grupos pesquisados visto que ao aplicarmos as regras da análise estatística percebemos que 

não há diferença significativa entre as médias atingidas por cada turma. Entretanto 

salientamos que um estudo mais aprofundado seria necessário para que pudéssemos 

apresentar uma análise mais detalhada que pudesse detectar as pequenas diferenças. 

Cabe ressaltar que seria mais proveitoso para a pesquisa se pudéssemos identificar 

exatamente a que classe social cada aluno do grupo pertence. Assim a análise seria realizada 

de forma mais eficiente. Entretanto, por se tratar de alunos do ensino médio, em sua maioria 

menores de idade, não foi possível fazer tal identificação, assim, para que a pesquisa pudesse 

ser realizada tivemos que identificar apenas o grupo como um todo. 

Sabemos que a questão do ensino médio está direntamente relacionada com o 

ingresso do estudante na faculdade, desta forma o estudante que recebe um ensino de melhor 

qualidade tem maiores chances de ser aprovado no vestibular que aquele que recebe ensino 
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inferior. No Brasil as vagas preenchidas nas principais universidades estão, de modo geral, 

ocupadas por estudantes pertencentes as classes sociais mais elevadas, segundo Fernanda da 

Escóssia, em artigo publicado na Folha em março de 2003, o Brasil é um país de poucos 

diplomas universitários, concentrados numa elite: apenas 6,8% da população com mais de 25 

anos concluiu o nível superior. A região Sudeste, a mais rica do país, concentra 59,7% dos 

diplomas. Como explicar este fato? A resposta a esta pergunta é bastante complexa e nos 

faltariam argumentos para tentar respondê-la. Em nossa pesquisa verificamos que ao 

colocarmos grupos de alunos pertencentes a diferentes classes sociais em pé de igualdade com 

relação ao conteúdo, material e metodologia, percebemos que não houve diferença 

significativa nas médias das notas dos grupos. Entretanto a amplitude da pesquisa é muito 

pequena não nos permitindo fazer qualquer afirmação com relação ao cenário estadual e 

muito menos nacional de educação. 

Para que pudéssemos fazer qualquer afirmação com relação ao desempenho 

específico dos alunos pertencentes as diferentes classes sociais seria necessário realizar uma 

pesquisa mais aprofundada onde teríamos que idenficar cada aluno o que tornaria mais fácil 

verificar seu desempenho e desta forma saber se a classe social a que ele pertence influenciou 

ou não em seu desempenho na disciplina de Física. 

Todavia o que podemos perceber com o estudo realizado consiste do fato de que 

foi verificada, conforme apresentado na tabela 6.1, que a maioria dos estudantes da EPA 

pertencem as classes C1 e B1 ou acima destas, conforme apresentamos na tabela 5.1 da 

distribuição de renda, visto que eles declararam possuir renda entre 1501 e 3000 e ainda 

acima de 3001 reais por pessoa. Entretanto, mesmo o grupo pertencendo a uma classe social 

mais elevada, seu desepenho foi praticamente igual ao das outras escolas. Cabe ressalvar que 

não foi possível definir a que classe social pertence o grupo pesquisado na escola EPU 1, em 

virtude da diversidade de declarações de renda por pessoa dos estudantes pesquisado, ficando 

caracterizado apenas que existem alunos oriundos de todas as classes sociais dentro da turma. 

Já a escola EPU 2 tem a maioria de seus alunos pertencentes as classes sociais C2,  B2 e D, 

conforme declarado pela maioiria dos estudantes pesquisados. 

Na tabela 6.2, onde encontramos as médias obtidas por cada série de cada uma das 

três escolas pesquisadas, verificamos que praticamente não existe diferença significativa entre 

elas. A média geral da escola EPA foi 66,75, a média geral da escola EPU 1 foi 59,83 e a 

média geral da escola EPU 2 foi 65,33. Então podemos dizer que a classe social a que 

pertence o grupo de alunos não influenciou em seu desempenho nas provas de verificação de 

conhecimento de Física utilizadas nesta pesquisa, visto que temos o grupo pesquisado da 
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escola EPA, que pertence a uma classe social mais elevada e o grupo pesquisado da escola 

EPU 2, que pertecente a uma classe social mais baixa, que ficaram com média praticamente 

igual. Caso a classe social influenciasse o desempenho do grupo teríamos verificado uma 

diferença de desempenho sendo que a EPA, que pertence a classe social mais alta, deveria ter 

a maior nota, a EPU 1, que tem alunos de todas as classes sociais, deveria ter uma nota 

intermediária e a EPU 2, que pertence a classe social mais baixa, deveria ter a menor nota das 

três. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Como vimos, a Física está tão presente em nosso cotidiano que praticamente todas 

as nossas ações, por mais simples que pareçam, estão relacionadas a algum fenômeno físico. 

A partir de agora, quando abrirmos uma geladeira vamos nos lembrar da termodinâmica; ao 

nos deslocarmos até a escola ou para o trabalho saberemos que estaremos aplicando as leis da 

mecânica; ao ligarmos um liquidificador nos lembraremos dos conceitos de eletricidade e 

magnetismo. Enfim, são inúmeras as áreas estudadas pela Física, e praticamente todas elas 

facilitam nossas vidas de alguma maneira. 

Todavia, se faz necessário um olhar especial para a questão da formação e 

valorização de profissionais tornando-os mais qualificados e preparados para encarar a missão 

de transmitir o conhecimento acumulado ao longo de muitos séculos e assim despertarem 

novos cientistas e talvez até novos gênios que também deixarão sua parcela de contribuição 

na história das ciências. Aumentar a carga horária nas escolas públicas, aqui citamos o caso 

do estado de Rondônia, também permitiria  que os alunos do ensino médio vissem uma maior 

parte do conteúdo necessário para uma boa compreensão desta disciplina. 

Os resultados encontrados em nossa pesquisa sugeriram que são as condições de 

ensino que influenciam o desepenho do estudante e não a classe social a que ele pertence. 

Entretanto, não podemos afirmar com certeza este fato, pois nosso estudo se pautou apenas na 

pesquisa do grupo como um todo e não em cada aluno individualmente e também pelo fato da 

pesquisa ser regional. 

Por fim, a partir de agora poderemos encarar a Física com outros olhos e perceber 

que por trás de fórmulas, números, letras e símbolos, existe uma disciplina prática que se 

relaciona tanto com os fenômenos naturais como com os provocados pelo homem, 

explicando-os e nos permitindo interpretá-los e entendê-los a fim de podermos melhorá-los ou 

até mesmo evitá-los, caso sejam prejudiciais de alguma forma.  
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ANEXO I 

 

RESULTADOS ENCONTRADOS DURANTE A PESQUISA COM AS TURMAS DO 

ENSINO MÉDIO NAS TRÊS ESCOLAS DA CIDADE DE JI-PARANÁ-RO-2009 

 

Desempenho do 1º Ano  

Aluno EPA EPU 1 EPU 2 

1 73 47 58 

2 74,5 24 91 

3 71,5 62,5 56 

4 19,5 10 36 

5 70 77,5 58 

6 70 64 100 

7 76 43 82 

8 64 74,5 89,5 

9 83,5 74,5 41 

10 65,5 95,5 76 

11 82 46 38 

12 52 47,5 51 

13 76 55,5 85 

MÉDIA 67,5 55,5 66,3 

Tabela A.1: desempenho das turmas do 1º Ano na avaliação de conteúdos 

 

Renda declarada pelos alunos do 1º Ano 

  EPA EPU 1 EPU 2 

Até 100 0 3 1 

entre 101 e 500 1 5 4 

entre 501 e 1500 2 3 4 

entre 1501 e 3000 4 1 2 

acima de 3001 6 1 2 

Tabela A.2: Renda declarada pelos alunos do 1º Ano das escolas pesquisadas no município de Ji-Paraná-RO 
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Desempenho do 2º ano  

Aluno EPA EPU 1 EPU 2 

1 65,89 58,87 83 

2 79,25 37,25 87,75 

3 49 58,87 7,5 

4 65,89 58,87 83 

5 41,5 58,5 67 

6 65,89 74,5 87,75 

7 78,75 58,87 49 

8 65,89 17 58,5 

9 100 58,87 78,75 

10 92 66 87,75 

11 20,75 100 41 

MÉDIA 65,89 58,875 66,45 

Tabela A.3: desempenho das turmas do 2º Ano na avaliação de conteúdos 

 

Renda declarada pelos alunos do 2º Ano 

  EPA EPU 1 EPU 2 

Até 100 0 1 1 

entre 101 e 500 0 2 3 

entre 501 e 1500 1 4 7 

entre 1501 e 3000 2 4 0 

acima de 3001 8 0 0 

Tabela A.4: Renda declarada pelos alunos do 2º Ano das escolas pesquisadas no município de Ji-Paraná-RO 
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Desempenho do 3º Ano 

Aluno EPA EPU 1 EPU 2 

1 - 60 50 

2 - 100 60 

3 - 50 80 

4 - 30 60 

5 - 80 70 

6 - 60 70 

7 - 80 63,3 

8 - 60 40 

9 - 60 60 

10 - 70 80 

MÉDIA - 65 63,3 

Tabela A.5: desempenho das turmas do 3º Ano na avaliação de conteúdos 

 

 

 

Renda declarada pelos alunos do 3º Ano 

  EPU 1 EPU 2 

Até 100 0 1 

entre 101 e 500 0 4 

entre 501 e 1500 5 5 

entre 1501 e 3000 0 0 

acima de 3001 5 0 

Tabela A.6: Renda declarada pelos alunos do 3º Ano das escolas pesquisadas no município de Ji-Paraná-RO 
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ANEXO II 

 

Apostila I: 1º Ano do Ensino Médio 

 

Cinemática
15

 

 

 

Velocidade escalar média 

 

 

Exemplo: 

1. Um ônibus percorre uma distância de 180km em 2h e 30min. Calcular a velocidade 

escalar média do ônibus em m/s, durante esse percurso. 

Resolução: 

Dados: 

∆s = 180km = 180000m 

∆t = 2h 30min = 9000s 

 

 

 

2. Transformar: 

a) 108km/h em m/s; 

b) 20m/s em km/h. 

Resolução: 

a) Como 1km = 1000m e 1h = 60min = 3600s, temos: 

 

 

b) Como , então: 

 

 

Exercícios: 

 

1. Transforme: 
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a) 90km/h em m/s: (R- 25m/s) 

b) 15m/s em km/h. (R-54km/h) 

 

2. (ESPM-SP) Qual a velocidade em km/h que um avião deve atingir para igualar a 

velocidade de propagação do som no ar, supondo que esta seja de 330m/s? (R-

1188km/h) 

 

3. Um corredor percorre 100m em 10s. Qual é a sua velocidade média em km/h? 

(36km/h) 

 

Movimento Uniforme 

 

No movimento uniforme um objeto percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. 
 

 

Exemplos de movimento uniforme: uma gota d‟água descendo por um tubo cheio de óleo, um 

ciclista em velocidade constante, a viagem de uma nave interplanetária, etc. 

Contudo, na prática, os movimentos não são perfeitamente uniformes. Se a trajetória for 

retilínea, o movimento é dito movimento retilíneo uniforme (MRU). 

 

Função horária das posições 

 

Para determinar as posições de um corpo no espaço a partir de um referencial utilizamos a 

seguinte função horária: 

 
 

Onde: 

s0: a posição do corpo no instante t0 = 0 (posição inicial); 

s: a posição do corpo no instante t. 

v: a velocidade; 

t: é o tempo. 

 

Exemplo: 

3. Um corpo movimenta-se sobre uma trajetória retilínea obedecendo à função horária 

 (no SI). Determinar: 

a) Sua posição inicial e sua velocidade; 

b) Sua posição no instante 5s; 

c) A variação de espaço entre os instantes 2s e 7s; 

d) O instante em que o ponto material passa pela posição 60m. 

Resolução: 

a) Como a função horária das posições é do 1º grau em relação ao tempo, o corpo realiza 

um movimento uniforme; logo: 
 
 

 
 

b) s = ? quando t = 5s 
 

 
 

c) Para t = 2s 
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Para t = 7s 
 

 
A variação de espaço é igual a: 

 
 

 
d) t = ? quando s = 60m 

 
 

 
 

4. Dois móveis partem simultaneamente de dois pontos de uma reta, separados por uma 

distância de 15 metros, percorrendo-a na mesma direção e em sentidos contrários, com 

velocidades constantes e iguais a 2 m/s e 3 m/s. 

a) Em qual instante após a partida, se verifica o encontro? 

b) Qual a posição do encontro? 

Resolução: 

a) Esquema 

 
Fixando a origem onde se encontra o móvel com velocidade VA, temos as seguintes funções 

horárias: 
 

 
No encontro, temos: 

 
 

b) A posição do encontro em relação à origem é: 
 

 

 

 

 

 

Exercícios: 

 

4. Um carro movimenta-se segundo uma função horária . a) Qual a 

posição inicial e a velocidade do carro? b) qual a posição do carro no instante 20s? c) 

Em que instante o carro passa pela posição 650m? d) Que distância o carro percorre 

durante a 10º segundo? [R- a) 50m e 8m/s; b) 210m; c) 75s; d) 8m] 

 

5. Um corpo movimenta-se sobre uma trajetória retilínea obedecendo à função horária 

. Determine: a) sua posição inicial e sua velocidade; b) sua 

posição no instante 3s; c) o instante em que passa pela origem das posições; d) a 

distância percorrida no intervalo de 1s a 10s. [R- a) 60m e -10m/s; b) 30m; c) 6s; d) 

90m] 
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Aceleração escalar média 

 

Define-se aceleração escalar média entre dois instantes t1 e t2 a grandeza am, dada por: 

 

Aceleração é a grandeza que relaciona a variação da velocidade com o tempo gasto nessa 

variação. 

 

Exemplo: 

5. A velocidade de um corpo varia de 5m/s para 20m/s em 3s. Calcular sua aceleração 

escalar média. 

Resolução: 

Dados: 

v1 = 5m/s 

v2 = 20m/s 

∆t = 3s 

 

 

 

 

Exercícios: 

 

6. Calcule a aceleração escalar média de um carro, sabendo que sua velocidade varia de 

4m/s para 12m/s em 2s. (R- 4m/s²) 

 

7. Um trenó tem velocidade v0 no instante 4s e velocidade 15m/s no instante 9s. Sabendo 

que a aceleração escalar média no intervalo de 4s a 9s foi de 2m/s
2
, calcule v0. (R- 

5m/s) 

 

 

Movimento acelerado e retardado 

 

Movimento acelerado: o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo, assim, 

; 

Movimento retardado: o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo, assim, 

. 

 

 

Movimento uniformemente variado 

 

 

Nesse movimento a velocidade varia no decorrer do tempo. Onde a aceleração escalar média 

deve ser constante, diferente de zero e igual à aceleração escalar instantânea. 
 

 

Função horária da velocidade em função do tempo: 

 
 

Onde: 
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v0: a velocidade do móvel no instante t = 0; 

v: a velocidade do móvel no instante t; 

a: a aceleração média; 

t: o tempo. 

 

Exemplo: 

6. Um ponto material em movimento adquire velocidade que obedece à expressão  

(no SI). Pede-se: 

a) a velocidade inicial e a aceleração; 

b) a velocidade no instante 2s; 

c) o instante em que o ponto material muda de sentido; 

d) a classificação do movimento (acelerado ou retardado) no instante 8s. 

 

Resolução: 

a) A função  é do 1º grau, portanto movimento uniformemente variado. 

Logo, por comparação: 
 
 

 
 

b) Quando t = 2s: 
 
 

 
 

c) O ponto material muda de sentido quando v = 0: 
 
 

 
 

Observe o quadro: 

t (s) 0 1 2 3 4 5 6 7 

v (m/s) 20 16 12 8 4 0 -4 -8 

 Mesmo sentido do positivo da trajetória (v>0) Muda 

de 

sentido 

Contrário ao 

positivo da 

trajetória (v<0) 

 

d) Quando t = 8s: 
 
 

 
e 

 
Portanto: 

v < 0 movimento retardado; 

a < 0 (velocidade e aceleração tem sinais iguais). 

 

Exercício: 

 

8. A função velocidade de um móvel em movimento retilíneo é dada por  (no 

SI). a) Qual a velocidade inicial e a aceleração do móvel? (R- 50m/s e 4m/s²) b) Qual a 



40 

 

 

 

velocidade do móvel no instante 5s? (R- 70m/s) c) Em que instante a velocidade do 

móvel é igual a 100 m/s? (R-12,5s) 

 

 

Apostila II: 2º Ano do Ensino Médio 

 

Calorimetria
16

 
 

 

Denomina-se caloria (cal) a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 

um grama de água de 14,5ºC a 15,5ºC, sob pressão normal. 

No sistema internacional de unidades, a unidade de quantidade de calor é o joule (J). 

A relação entre caloria e o joule é: 

 
 

 

Podemos utilizar também um múltiplo de caloria chamado quilocaloria. 

 
 

 

Calor sensível e calor latente 

 

Um corpo, ao receber ou ceder calor, pode sofrer dois efeitos diferentes: variação de 

temperatura ou mudança de fase. 

 

Exemplos: 

1. Se uma tesoura de aço for colocada na chama de um fogareiro ela sofre um 

aquecimento, isto é, um aumento de temperatura. (calor sensível). 

2. Um pedaço de gelo a 0ºC, contido num recipiente colocado sobre o fogareiro, absorve 

calor sem aumentar sua temperatura, até derreter completamente, quando então a água 

de fusão se aquece. (calor latente). 

A quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo, ao sofrer uma variação de 

temperatura sem que haja mudança de fase, é denominada calor sensível. 

Se o corpo sofrer apenas uma mudança de fase sem haver variação de temperatura 

(permanece constante), o calor é chamado latente. 

 

Calor específico 

 

Sabemos que cada substância necessita de uma quantidade de calor diferente para que um 

grama dessa substância sofra variação de temperatura de 1ºC. Essa quantidade é uma 

característica de cada substância e é denominada calor específico (c). 

 

Exemplo: 

3. O calor específico do ferro é aproximadamente , isto é, um grama de ferro 

necessita de 0,11 cal para elevar 1°C a sua temperatura. 

 

Calor específico médio de algumas substâncias 
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Substância Calor específico (cal/gºC) 

mercúrio 0,033 

alumínio 0,217 

cobre 0,092 

chumbo 0,030 

prata 0,056 

ferro 0,114 

latão 0,094 

gelo 0,550 

água 1,000 

ar 0,240 

(esse calor é válido para temperaturas entre 0°C e 100°C) 

 

Capacidade Térmica de um Corpo 

 

É o quociente entre a quantidade de calor Q recebido ou cedido por um corpo e a 

correspondente variação de temperatura ∆t. 

 

A unidade de capacidade térmica é o cal/°C. 

A capacidade térmica de um corpo representa a quantidade de calor necessária para que a 

temperatura do corpo varie 1°C. 

 

Equação fundamental da calorimetria 

 

 ou  

Em que: 

 c é chamado calor específico da substância; 

  é a variação de temperatura. 

Observação: 

 se , o corpo recebe calor, assim ; 

 se , o corpo cede calor, assim ; 

 o produto mc é a capacidade térmica do corpo, logo: . 

 

Exemplo: 

4. Um bloco de ferro com massa 600g está a uma temperatura de 20°C. O calor 

específico do ferro é igual a . a) Qual a quantidade de calor que o bloco deve 

receber para que sua temperatura passe de 20°C a 50°C?; b) qual a quantidade de calor 

que o bloco deve ceder para que sua temperatura varie de 20°C a -5°C? 

Resolução: 

a) Dados: , , , : 

 

 
 

b) Dados: , , ,  

 
 

 

Exercícios: 
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1. Sabendo que 1cal=4,18J: 

a) Transforme 20kcal em joule; (R-83600J) 

b) Transforme 8000J em caloria.(R-1913,9 cal) 

 

2. Um bloco de cobre de 200g sofre um aquecimento de 25°C para 70°C. O calor 

específico do cobre é igual a 0,093 cal/g°C. 

a) Qual a quantidade de calor recebida pelo bloco? (R-837 cal) 

b) Determine a capacidade térmica do bloco. (R-18,6 cal/°C) 

 

3. Determine quantas calorias perderá 1kg de água para que sua temperatura varie de 

60°C para 10°C. O calor específico da água é igual a 1 cal/g°C. (R-5*10
4
 cal) 

 

Princípio da igualdade das trocas de calor 

 

 Quando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes são colocados próximos um do 

outro ou em contato, eles trocam calor entre si até atingir o equilíbrio térmico. 

Se o sistema não trocar calor com o ambiente, ou seja, for termicamente isolado, teremos: 

 

 
 QA < 0 (cede calor); 

 QB > 0 (recebe calor). 

 
 

Se tivermos n corpos, teremos: 
 

A quantidade de calor recebida por uns é igual à quantidade de calor cedida pelos outros. 

 

Exemplo: 

5. Uma xícara de massa 50g está a 34°C. Colocam-se nela 250g de água a 100°C. 

Verifica-se que no equilíbrio térmico a temperatura é 94°C. Admitindo que só haja 

troca de calor entre a xícara e a água, determine o calor específico do material de que a 

xícara é constituída. (dado: calor específico da água = 1cal/g°C) 

Resolução: 

Colocando os dados numa tabela temos: 

 m c tf ti 

Xícara 50 c 94 34 

Água 250 1 94 100 

 

Utilizando o princípio da igualdade das trocas temos: 

, logo:  
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Exercícios 

 

4. Um vaso de latão contém 500g de água a 20°C. Imerge-se nessa água um bloco de 

ferro com 200g de massa e temperatura igual a 70°C. Desprezando o calor absorvido 

pelo vaso, calcule a temperatura do equilíbrio térmico. (Dados: calor específico do 

ferro = 0,114 cal/gºC; calor específico da água = 1cal/gºC). (R-22,18°C) 

 

5. Um calorímetro ideal contém 80g de água a 20ºC. Um corpo de 50g de massa a 100ºC 

é colocado no interior do calorímetro. Sabendo que o calor específico da água é 1 

cal/gºC e que o equilíbrio térmico ocorre a 30ºC, determine o calor específico da 

substância que constitui o corpo. (R-0,23 cal/gºC) 

 

Calor latente 

 

O comportamento das substâncias durante as mudanças de fase pode ser interpretado através 

dos seguintes fatos: 

 Para passar da fase líquida para a fase sólida, um grama de água precisa perder 80 cal. 

Do mesmo modo, para derreter, um grama de gelo precisa ganhar 80 cal. 

Note que 80 cal representam a quantidade de calor que a água ganha ou perde quando se 

derrete ou se congela, estando a 0ºC. 

 Se a água está a 100ºC cada grama precisa de 540 cal para passar a fase gasosa, e cada 

grama de vapor precisa perder 540 cal para passar à fase líquida. 

Outras substâncias também possuem valores fixos de quantidade de calor que um grama de 

substância precisa ganhar ou perder para mudar de uma fase para outra. Essa quantidade de 

calor é denominada calor latente e é indicada pela letra L. 

O calor latente provoca unicamente uma mudança de fase do corpo, sem alterar sua 

temperatura. 

Para calcular o calor latente de uma substância, basta dividir a quantidade de calor Q que a 

substância precisa ganhar ou perder para mudar de fase pela massa m da substância. 
 

L = calor latente em cal/g 

Em nosso curso adotaremos: 

 Calor latente de fusão do gelo (a 0°C)  

 Calor latente de solidificação da água (a 0ºC)  

 Calor latente de vaporização da água (a 100ºC)  

 Calor latente de condensação do vapor (a 100ºC)  

 

Exemplos: 

 

6. Um bloco de gelo de massa 600g encontra-se a 0ºC. Determinar a quantidade de calor 

que se deve fornecer a essa massa para que ela se transforme totalmente em água a 

0ºC. Dado: Lf = 80 cal/g. 

Resolução: 

A quantidade de calor que devemos fornecer ao bloco de gelo é para que ele se transforme 

totalmente em água a 0ºC, logo: 
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7. Um bloco de alumínio de 500g está a uma temperatura de 80ºC. Determinar a massa 

de gelo a 0ºC que é preciso colocar em contato com o alumínio para se obter um 

sistema alumínio-água a 0ºC. Dados: calor específico do alumínio = 0,21 cal/g°C; 

calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g. 

Resolução: 

A massa do gelo que se funde provoca a diminuição até 0ºC do bloco de alumínio, logo: 
 

 

 
 

 

Exercício: 

6. Um bloco de gelo de massa 200g encontra-se a 0ºC. Calcule a quantidade de calor que 

se deve fornecer a esse bloco para que ele se transforme totalmente em água a 0ºC. 

Dado: Lf = 80 cal/g. (R-16kcal). 

 

 

 

Apostila III: 3º Ano do Ensino Médio 

 

Eletrostática
17

 

 
 

A matéria é formada por átomos, que são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Os 

prótons possuem cargas positivas e os elétrons cargas negativas. A carga do elétron, quando 

tomada em módulo, é chamada de carga elementar e é representada por e: 

Carga elementar: 1,6x10
-19

C 

Carga do elétron: -1,6x10
-19

C 

Carga do próton: 1,6x10
-19

C 

No Sistema Internacional de unidades, a unidade de medida de carga elétrica é o Coulomb 

(C). 

 

Eletrização de um corpo 

 

O processo de eletrização de um corpo é semelhante ao de um átomo. Se num corpo o número 

de prótons for igual ao número de elétrons, dizemos que ele está neutro. Quando um corpo 

apresenta uma falta ou um excesso de elétrons, ele adquire uma carga elétrica Q, que é sempre 

um número inteiro n de elétrons, de modo que: 

 
 

 

Um corpo eletrizado pode estar: 

eletrizado positivamente: falta de elétrons:  

eletrizado negativamente: excesso de elétrons:  

 

É usual o emprego dos submúltiplos: 

 

                                                 
17

 BONJORNO, R. A. e outros. Física Completa. 2 ed. São Paulo, FTD, 2001. volume único; e BONJORNO, 

J.R. e outros. Temas de Física. São Paulo, FTD, 1997. v.3 
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Exemplo: 

1. Determinar o número de elétrons existentes em uma carga de 1,0 Coulomb. 

Resolução: 

Dados: Q = 1,0C; e = 1,6x10
-19

C 

 

Utilizando  

 

Exercício: 

1. É dado um corpo eletrizado com carga . Determine o número de elétrons em 

falta no corpo. A carga do elétron é -1,6x10
-19

C. (R. 4x10
13

 elétrons). 

 

Princípios da eletrostática 

 

Num sistema eletricamente isolado, é constante a soma algébrica das cargas elétricas. 

(princípio de conservação da carga elétrica). 

 

Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos de atraem. (princípio da 

atração e da repulsão das cargas). 

 

Condutores e isolantes 

 

Denominam-se condutores as substâncias nas quais os elétrons se locomovem com facilidade 

por estarem fracamente ligados aos átomos. 

Nos isolantes, os elétrons não se movimentam com facilidade, pois estão fortemente ligados 

ao núcleo do átomo e dificilmente poderão se libertar. 

 

Processos de eletrização 

 

Por atrito: os dois corpos ficam carregados com cargas iguais, porém de sinais contrários. 

 

 
Por contato: os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. 

 

 
Exemplo: 

2. Dispõe-se de três esferas metálicas e isoladas uma da outra. Duas delas, A e B, estão 

neutras, enquanto a esfera C contém uma carga elétrica Q. Faz-se a esfera C tocar 
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primeiro a esfera A e depois a esfera B. No final deste procedimento, qual a carga das 

esferas A, B e C, respectivamente? 

Resolução: 

Dados: 

 
onde QA = 0, QB = 0 e QC = Q. 

 

Após o contato de A com C: 

 
A soma das cargas das esferas A e C é igual antes e após o contato, portanto: 

 

 

Após o contato de B com C: 

 

 

 

 

Assim:  

 

 

Exercício: 

2. Dispõe-se de quatro esferas metálicas idênticas e isoladas uma da outra. Três delas, A, 

B, e C, estão descarregadas, enquanto a quarta esfera, D, contém carga negativa Q. 

Faz-se a esfera D tocar, sucessivamente, as esferas A, B e C. Determine a carga 

elétrica final da esfera D. ( ) 

 

Eletrização por indução: ocorre apenas uma separação entre algumas cargas positivas e 

negativas do corpo. Nesse processo o corpo induzido se eletrizará sempre com cargas de sinal 

contrário às do indutor. 
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Lei de Coulomb 

 

As forças de atração ou de repulsão entre duas cargas elétricas puntiformes são diretamente 

proporcionais ao produto das cargas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância 

que as separa. 

 

A expressão matemática dessa força é: 

 

 

Q1 e Q2 são cargas elétricas em módulo, e k é a constante eletrostática que no SI, para as 

cargas situadas no vácuo, é indicada por K0 e vale: 

 

 

Exemplos: 

1. Duas cargas puntiformes, Q1 = 5.10
-6

 C e Q2 = -4.10
-6

 C, no vácuo, estão separadas 

por uma distância de 0,3m. Determinar a força elétrica entre elas. Dado k0 = 9.10
9
 

N.m
2
/C

2
. 

Resolução: 

Dados 

Q1 = 5.10
-6

 C; 

Q2 = -4.10
-6

 C; 

d = 0,3m; 

k0 = 9.10
9
 N.m

2
/C

2
. 

 

Q1     Q2 

  F     F  

 

Como as cargas têm sinais opostos, a força elétrica é de atração, e sua intensidade é dada pela 

lei de Coulomb: 

 

 

 
 

2. Duas cargas puntiformes, Q1 e Q2, são fixadas nos pontos A e B, distantes entre si 

0,4m, no vácuo. Sendo Q1 = 2.10
-6

 C, Q2 = 8.10
-6

 C e k0 = 9.10
9
, determinar a 

intensidade da força elétrica resultante sobre uma carga Q3 = -3.10
-6

 C, colocada 0,1m 

de A, sobre a reta AB. 
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Resolução: 

Dados 

Q1 = 2.10
-6

 C; 

Q2 = 8.10
-6

 C; 

Q3 = -3.10
-6

 C; 

d1 = 0,1m; 

d2 = 0,3m; 

k0 = 9.10
9
. 

 

Cálculo da Força de atração F1: 

 

Cálculo da Força de atração F2: 

 

Cálculo da Força resultante sobre Q3: 
 

 

 

 

 

Exercícios: 

 

3. Duas cargas elétricas puntiformes de 5x10
-5

 C e 0,3x10
-6

 C, no vácuo, estão separadas 

entre si por uma distância de 5cm. Calcule a intensidade da força de repulsão entre 

elas. (R. 54N) 

 

4. Uma pequena esfera recebe uma carga de 40µC e outra esfera de diâmetro igual, 

localizada a 20cm de distância, recebe uma carga de -10µC. a) Qual a força de atração 

entre elas? b) Colocando as esferas em contato e afastando-as a 5cm, determine a nova 

força de interação elétrica entre elas. (a)R. 90N e (b)R. 810N. 
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ANEXO III – AVALIAÇÕES E QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 

 

Verificação de conhecimento adquirido – Cinemática 

 

Nome: _______________________________________________________ Série: 1º ano 

Escola: _______________________________________________ Data: ___/___/______ 

 

1. Um ônibus percorre uma distancia de 240km em 4h e 30min. Calcular a velocidade 

escalar média do ônibus em m/s, durante esse percurso. 

 

2. Transforme: 

c) 144km/h em m/s; 

d) 50m/s em km/h. 

 

3. No movimento uniforme um objeto percorre distâncias iguais em intervalos de tempo 

___________. 

 

4. Cite um exemplo de movimento uniforme: 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Um corpo movimenta-se sobre uma trajetória retilínea obedecendo à função s = 30 + 

3t (no SI). a) Qual a sua posição inicial? b) Sua posição no instante 5s. c) O instante 

que o corpo passa pela posição 20m. 

 
6. A velocidade de um corpo varia de 12m/s para 32m/s em 5s. Calcular sua aceleração 

escalar média. 

 

7. Um ponto material em movimento adquire velocidade que obedece à expressão v = 15 

– 3t (no SI). Pede-se: a) a velocidade inicial e a aceleração; b) a velocidade no instante 

3s; 
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Verificação de conhecimento adquirido – Calorimetria 

 

Nome: _______________________________________________________ Série: 2º ano 

Escola: _______________________________________________ Data: ___/___/______ 

 

1. O que é caloria? E qual a relação entre caloria e joule?______________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. O que é calor sensível? ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Um bloco de ferro com massa 400g está a uma temperatura de 40°C. O calor específico do 

ferro é igual a . a) Qual a quantidade de calor que o bloco deve receber para que sua 

temperatura passe de 40°C a 80°C?; b) qual a quantidade de calor que o bloco deve ceder para 

que sua temperatura varie de 40°C a -10°C? 

 

4. Sabendo que 1cal=4,18J: a) transforme 30kcal em joule; b) transforme 4000J em caloria: 

 

5. Um vaso de latão contém 700g de água a 10°C. Imerge-se nessa água um bloco de ferro 

com 250g de massa e temperatura igual a 70°C. Desprezando o calor absorvido pelo vaso, 

calcule a temperatura do equilíbrio térmico. (Dados: calor específico do ferro = 0,114 cal/gºC; 

calor específico da água = 1cal/gºC). 

 

6. Um bloco de gelo de massa 400g encontra-se a 0ºC. Determinar a quantidade de calor que 

se deve fornecer a essa massa para que ela se transforme totalmente em água a 0ºC. Dado: Lf 

= 80 cal/g. 

 

7. Um bloco de alumínio de 300g está a uma temperatura de 90ºC. Determinar a massa de 

gelo a 0ºC que é preciso colocar em contato com o alumínio para se obter um sistema 

alumínio-água a 0ºC. Dados: calor específico do alumínio = 0,21 cal/g°C; calor latente de 

fusão do gelo = 80 cal/g. 
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Verificação de conhecimento adquirido – Eletrostática 

 

Nome: _______________________________________________________ Série: 3º ano 

Escola: _______________________________________________ Data: ___/___/______ 

 

1. Qual a diferença entre prótons e elétrons?_______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Determinar o número de elétrons existentes em uma carga de 7,0 µC. (Dado: e = 1,6x10
-

19
C). 

 

3. Sendo a quantidade de elétrons de um corpo igual a 5,5x10
18

, determine o valor da carga 

elétrica. (Dado: e = 1,6x10
-19

C) 

 

4. O que são condutores e o que são isolantes? ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Dispõe-se de três esferas metálicas e isoladas uma da outra. Duas delas, A e B, estão 

neutras, enquanto a esfera C contém uma carga elétrica 6Q. Faz-se a esfera C tocar primeiro a 

esfera A e depois a esfera B. No final deste procedimento, qual a carga das esferas A, B e C, 

respectivamente? 

 
 

6. Duas cargas puntiformes, Q1 = 7.10
-6

 C e Q2 = -9.10
-6

 C, no vácuo, estão separadas por uma 

distância de 0,5m. Determinar a força elétrica entre elas. Dado k0 = 9.10
9
 N.m

2
/C

2
. 

Q1     Q2 

  F     F  

 

7. Duas cargas puntiformes, Q1 e Q2, estão distantes entre si 0,8m, no vácuo, e são fixadas nos 

pontos A e B. Sabendo que Q1 = 3.10
-6

 C, Q2 = 12.10
-6

 C e k0 = 9.10
9
, determinar a 

intensidade da força elétrica resultante sobre uma carga Q3 = -5.10
-6

 C, colocada 0,3m de A, 

sobre a reta AB. 
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Questionário socioeconômico 

 

 

1. Qual a sua idade? _____ anos; 

Sexo: (__) M (__) F; 

Estado civil: (__) solteiro; (__) casado; (__) outros. 

 

2. Você mora com: 

(__) pais; (__) irmãos; (__) avós; (__) tios; (__) esposo (a); (__) outros parentes/ amigos. 

 

3. Qual é o tipo de sua moradia: 

(__) alvenaria ou (__) madeira; 

(__) própria ou (__) alugada. 

 

4. A rua onde você reside é: 

(__) pavimentada (bloquete/asfalto); (__) sem pavimentação (terra). 

 

5. A sua renda familiar mensal por pessoa em reais é de: 

(__) até 100; 

(__) entre 101 e 500; 

(__) entre 501 e 1500; 

(__)entre 1501 e 3000; 

(__) acima de 3001. 

 

6. Quantas vezes por semana você utiliza computador e Internet: 

(__) mais de 7; 

(__) entre 3 e 7; 

(__)menos de 3; 

(__) nenhuma. 

 

7. Você pratica alguma atividade esportiva: 

(__) sempre; (__) às vezes; (__) nunca. 

 

8. Você participa de alguma atividade extracurricular: (__) sim (__) não. 

 

9. Você acha a disciplina de Física: 

(__) ótima; (__) boa; (__) regular; (__) ruim; (__) péssima. 

 

10. Você conseguiu entender o conteúdo ministrado hoje: 

(__) entendi completamente; 

(__) entendi parcialmente; 

(__) não entendi nada. 

 


