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Sob o iítulo acimÀ, o Plot Peier LindenfeÌd, da úr;versidade de Rochester (N.Y.),
publicou atiso re@nte (Physi6 Todây, JuÌho de 1992, p. 63), aborda.ndo o problema
da exclusão da "Comunidade de Físicà" dos ploíessores qu€ atuam no ensino nédio. O
asunto adqüìre espedal irteresse na perspeciiva do novo ciclo de refoÍma do ensino dê

ciência eÍn andêÍnenlo nos Estados Uuidos. O ciclo Ànterior, ocorrido na época pós-

Sputnik, dacterizou-se pela ênfa-se em prepara mais e rnelÌìores cientistas; hoje a pr€o-

cupação é como educar s pessod de nodo que sejm capees de continuar âpÌendeôdo
durânt€ toda a vidê na eÌa da inÍolmáticã. O que hí de comum a ambos os cicÌos é o
eüsajamento de paÌcelar exprcssivas de pesquisadores e profe.ssores uiversiiírios em pro
jeios r€Ìacionados & ensino da Física paa criuça e adolescent€s. Esse eosâjàmento é a
expressão não apenar de um s€niì1n€nio seDéÍico de responsabiüdad€ aôciâI, md tâ.üÌEm
o recoDhecinento de que o que &ontece no ensino de segìrúdo grap aJeta profurdament€
o trabalho docente e cienlífico que se des€lvolve rai universidader. Dle contÌibui ta$b€m
para atenud por algum tempo o ;soÌuenio habitual do prôfessor de 20 graq mas ess
problema merece certanente ads continuads q1re se esiêndam slém dos peÍiódicos sur-

Nesse seniido o lnstituto de Físi.a tem feiio &lguDs esforços paa aproxirnar-se deses
professores. Dispóese já de uÍlt cadarho de rnais de 200', aôs qüais é rernetido 6ern$-
tralmente o Boleiim do Grupo de Ensino, cuja fünção básicâ é €€tabeìecer côntato para
jntercârnbio. O desenvolvinento e o enpréstino de "kits" de laboraiório, as palestra.s, os

cursos e os minicursos, são outraÁ tanias íormas de iúteÌaçãô que têIn sido utiÌizãda!. Em
1985 e 1989 Íoram r€al;zados no l'lstiiuto o Ì € o II DDcontro de Professores de Fisica de 2a
Grau, on a duração de um diâ, e srâ.i'de Âúmero de pârticipâDt€5. Esser encontro6 cons-
tituirm uma @Dtrjbuição importâni€ à valorirsçãô do professor e I atualizaçÃo dos eeus

conhecünentos, b€m co'no utrlè opo uÀidade de tomarmG consciência dã! €xperiênciae
e contribrìções desses proiessÒres no desempenho de 6eu trabâlho. Parece-me que ele
devsiajn ser retomèdo3, quiçá ânualn1ente. Consolidando um formato já esboçado Do Il

'&limÈ&.n eÌc. d.300 @ p@l@o@ licêrciÃd@ nô rcd. .@lè. do nio G.úd. dó Sú1. O trúm€'o
é ôigniicarivo e @idid€Ì.Ìm6 qü. n@ Es!Ãdo Unids o totsì d. profess hèbiliisd@ .n ãiü.çio
não i mlito ruperior ! 4-000.



Encontro, seriã impo.tânte slsegu.â. ô àprcsenl,ãçãô de pâlestras por pesquisador€s do
Instituto sobrc o estâdo da ârte em i{reas da Físicô në quajs tràbalham.

Numa esfera mús àInplâ, há outra Ínodalidade de aiuaçâo qrÌe podemos a.jjrda a

R!firo-nÌe àprática que vem se estabeìec€odo desde Ì985, ã pârrir de umôjDicìârìvâ
pioneira dâ Opticãl Soci€ty ol AÍneric& s inclüsâô de un dià dos professorcs secundários
na progrÀmàção das reuniôes ciertífica! da! vá.ds-s especialjdades de Fí6i.ã. Esia ìnjci-
stiva, adoiadâ hoje tmbem pela AmedcàÃ.Astrononicôl Socieiy e oütr6 assoda@es,
vm @ntíbuindo muito pdà o *tÍeitarnerto dos vínculos erire os professores d6 escol6
e os professores da-r Universidades, com benefícios para todos. Posso citd um exeúpto
brõileiro re€ente: a aLAFEX IniernâtioÌìã.i SchooÌ on lligh Energl/ Physics', que reve
Ìusd no Rio de Jãneiro de 24101 â 13/02 de 1993, loi dividida em três segmentos conse,
cutivosr 1) High Enersy Íor Hish School Teachers; 2) Advdced Sch@1otr HiBh Enersy
Physics; 3) WorkÊhop on High Enêrgy Phy6i6. A primejra eiâpa dâ LISHEF teve uma
semdà de dürarão, o quejá envolve üÍna orgônização màìs complexae dispendiosa do que
a modaljdade citadâ &ima, de un1 dia apetrs. Â expeiência cios enconiros especíicos
aDterioÌm€nte reâlizâdos aqui, e junio a univeÌs'dades do inisior do Estado, mostrâ que,
no Rio GÌâde do Sul, é relatiwnente íácil mobil;d os prôÍssors de Física num raio
de 150'200 kn da Êede do evenìo, para âtividade de um diâ inteiro, à cüsto mínjmo e
com resuÌiados gratiÊcântes. E de se supor, pois, qúê tanbém seja possívet moiivd os
ptof€soÌes para @mparecêrem a ess€s encontÌos 6so.iadôs a rcuriôês c;entíficas espec;

Um Eletroscópio Eficiente e Fácil de Construir*
usando materiais simples, @mo umà lãra de Ìefr;8eÌaDre (de folha de âìüminio) e

un copo de plástico, podemos conleccionâr um instrumento úiiÌ: úú elètÌo,@pjo. Para
feê-Ìo, cori.amos o fuDdo e a tâmpâ da lata, e depois cortamos a Ìateral de forlna a
obteÌ uma lâminâ de aproxirnâdâmetrie 10 x 20 cm. A figüra r mostla õ diúensões e a
forna dd dud pârtes do eletroscópio que s€Íãô recortads dessa Ìâminâ. A seguir faça c
dobrar corÌo mostra a Âgúra 2. Com nia durex Êxe o eÌetrosdípjo sobre o copo de plãsi;co
viÌado con a boca para baixo. A Ânaiidade do copo é isolar o eìetloscópìo. Coioque o
pedã.ço menor, â pá, na fenda do pivô pâra que possa balançd Ìivrement€. JniciaÌmeDre
a pá €stará em uma posição impróprìa pa.ra o seu uso no eÌetroscóp'o pois eÌa tenderá a
cair paÌa a ÍÌente. Peâ €ncontrar a posiéo de equiiiblio mais adequadar coúe pequenos
pedaços da pá (paúe supedo!) até que ela ffque praticmente na pos;ção ve ical ma se
desloque para a frente com íacilidade.

A urnidade é o naior inimj8o dff expedmentos êletrostáticos. Se o seu expe.imeDio
nãa funciond é ben prováveÌ qu€ ex'stê ümidade ordensada nos isolã"ates perdrindo
que a ca.ga elc@. Entãô d€vêmos urar no verão o ar condìcionado e no inverro ]1n1

a,que.edor de modo a mâIteÌrus o d seo no entorno do eletroscópio.
Urna v€z construído o eletrosúpjo, proponha a seus aluuos que o carresuem ora

por indução e orê por contato e que analiseÌB €In cadâ cr5o, a dìstribuição dàs cargas

Para carregâr o eÌetroscópio vo.ê pode usâ., po! exemplô, um bdião de PVC
stritado.om papeì loalha (o bstÃo se csnegâ negativamente).
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FIGURA 1

'Adôptadô. l.sduido dc asírin8 ând Sri.ly Tap. Erp.rim.nh" dc R.D. Edge p€tà ãlun, BeatÌjz
Lôpèd J*!e pÀrÀ a disciplinã lhstrlnènrsrão p&s LahoBrórió 1992/2.
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Energia: E Mais Fácil Descrever do que Definir

O conce;io de erergiá surge eÌn todd es árcs da Ì.ísica, me ìb dn áras d. rcsro
bãsiante indepêndenles. D rossírcÌ até qüe !â n.ssa vida diária 'dì,Jgit' seja o tenÌú
técnico, orìginário dã Iisica, lnàis Íleqúeniemenie eDp.egâdo.

Energia. é um conceito muito âbrângenle e, por isso mcsmo, muiio abstrato e dificil
de ser dennido corn poúca: paÌavrro de um modo precìsô. Usando apend a experiêlcia do
nosso coi;diano, poderÍâmos corceiiuar energia co'no "ÂÌgo que é capaz de origiDar
mudansa no mundo". Voa um ;nseío. Râchâ rma parede. Cai umâ íolha. Cor.e
uÍn rio. Sobe À ma!é. Removese una coÌinà. Cava-se un túnel- Âquece se um quaúo.
Eigre'se úna- represa. Em i,od6 estes cõos, e en !Ìnâ infinidade de oútros qu. rocê
pode imaginar, a energia é un Ìeqúisito corÌìum.

Conhecemos da neaânica â definiçáo de cnerda conÌo capacidade de realizar
trabâlho. Md esta é una definiçã. lilnilada è uma área rest.ità. Un, con.eiio mÂis
compÌeio de energiâ deve irclÌ,ìr out.as áred (calor, luz, elet cidàde. por exenplo). À
medida que procuramos ìncorporar mais áre* da Física ao corceiio de energia avoÌumam
se o diffculdades para se encontrar únE delìlição concisa e seral.

Mais fácil é optar por üna Ìinha 
'nâis 

desclitiva destacando õpectos que se rela.io
namàenersiae que, individualmente ê .ómo um iodo, nos ajüdàm â ter unÌa conÌpreelsão
cadà ve neÌhor do seu sisnincado.

Citúos, a seguir, quatro alpeci,os básìcos para a conrprcorsão do coDceiio d€
energia" e os ilustcanos con exenÌplosl

a) Cada.orpo- e igìralnenle cada "sistema" de corpos - con|én eoergia. Enèr€ìa
pode ser transferida de um sisiema pa.a outro (tãnsferèn.ia de enersia).
Ex€mplo: Um capacitor cdregado arúàzêúâ eae.g;a elét ca. Quando eÌe se des-

carÌesâ âtrâvós de úm .esisior esta energia pdsa para o meìo que o c;cunda (at
nâ fo.ma de aumento na enersìa cinética de lranslação e .otação d4 molécuÌõ do
ar. Não há mais energia elétr;ú armeenàdâ nô capâcitor.

b) A quaniidade qúe chânâmos energiÀ pode ocorrer en divers6 fornì6. Dn.rgja pode
s€r conveúida de uma forna em oüira (Conversão de enersia).
Exemplo: A enersia mecânica de una quedâ d'água é convertida enì etrergia
elétrica a qual, por exemplo, é utilizada pàrâ estabìliãr a temperôhÌra de üú
aquâjo àumentsndo conÌ tuso a energ;a internâ do sìsiema aquário en reÌâção à
que teriÀ à t€mperatìfâ arrbierÌte.

c) Quando energia é tranrferidô de un sisiemô pâra oútro ou quândo ela é @overtidâ
de uma forna em outrq a quantidãde de energiâ não nrudô (Consewação de
energia).
Exemplo: A energia cinética de um âuiorrìóveÌ qu€ párâ ó isxal à sona d6 eneraid
nd quais ela se conlrrte teÌo airiio do sìsternà de freiôs con 6 rodas e dests coÌ.

'Duii, R. L€arning the energy coì.epl itr sdìdl e!Ìpiri.aì r.sul.s irÒnr 1'he Phiìippin4 ard Wes!
G.rmsny. Phys. Edúc. Vôì. 19,p.59 Ì984



d)Nâ.o!vc$ào aci.:rgià|odc transio Dar sc enì erergiâde nrcnor qualidadc, rão apro-
v4;tável l)a:â o .onsunÌo. Por isso |á necessìdÀde d. produção de enersiâ âpesâr
do prìncípìo de corsc.vasão. Dizcrnos quc a .rc.gia sc dcgrada. (Degrãdâçâo de

DxetuplÒ: lìnÌ nenhuna rlas três eil.uaçõ.s anieriores a enersia pode 'teflu;C' e

asumir sua condìçâo nricial. Nunca se v;ú um âútomóveÌ aÚarcâr ut'Ìizândo a
€nergia corvertida ro sìsíemà de freios quândo paroü. Dsia energia esiá perdida
paia o consúmo. lìlà se deg.ôdou. Daí resulta a necesidarle de produção constante
(e crescente) de enersia. O uso .âcìonal da cDer8ia implica, en úÌiiniâ análise, em
evita a sua dearadâção.
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FísrcÀ
36, Assinals a ahemallva que pÍ€anôhê cÕíeramènle as

lacunãs no teno abalxo:

Um p.ocêssod€ m6diçãó é umâ compa€ção enre
d@s çafdezas (líslcasi de. ... espécie(s) Nesre
pÍoc€ssô, a srandeaâ sermèdida é comla€daâ
!m p3d.ãó qúê s€ chama lnidâde dè hedidê,

39.lJma gra.de aeíonavê para ìÉnspode de pâs
sag€Íôs pre.isa arl.gk ã veo.ldade d6 36ô km/h
pa.a poder d€coLar supondo qu€ ess aeÌoiavê
deseNolle, fa FlsÌa lma aceerãçãÕ conslaòredo
?,5 m/s', q!âl é âdìs1ânciã mtnirìa Aúe ela hecessiIê
percoÍer sobÍe ã plsra ânres de dêco a4

40. €o áOlas parâdas um barco dese.vôve lma
!êô.idadè mármâ .iê 6 n/s Eíê h3m. é !sâ.1ô
aEora paÍa n.veqa. êd um ío, na nresna cíeção
da cÕíenleza, clia vêlôcidâde é de 4 mis.,earlva

Côm qúe leiocldêde 
'náxlma. 

eh n/s pô,ie des
iocar se Õ barcó, rêarvamênle à marQem qúândo
(a) .a!€qa no mesho senrido dâ coÍÌê têza e (b)
naleca em sêirdô coitráro ao da cóíénleza?

{B) 4 2
(c) 6 2
(o) ro
(E) r0 2

.1 Umapes5oa q!esegrra uma'noêdaenrÍeôsdedos
denÍo d. !nì tem pa,ado, deì
A nìôêda ê!a o.4 s pa€ aii.gir o piso dô têm A
èrpeÌôncÌa é 

'epêrìda 
nas nesmas condçõês.

porém com o rreú em movlhe.lo rer ineo uníôme
comvelocidadedê3 m/s oualéadlíãnc a. medida
sobÍ€ o plso do vaoão q!è sepaÍa os pôntôs de
impacto da noeda nã píim€i.a e na s€qundâ

(8) 03m

a2 Uma pêssoâ, ôuia massa ó de 50 kq, esÌá em pé
s.bre uÌìa bãla.ça denr.ode !m e€vadoí parado
EÌã verÍica q!ê a baanqa €gislrã 490 N para sêu
Êeso OlaÌaô o eêeadoí eíiveí subndo com
acere'açãode2m/s'? aleruÍaqueaDessoarârâna

(D) 5e0
(E) 930

ve iicando-se qla as vezes á

(B)

(c)

(0)

{E)

mesmô. !Íandeza - unldad€

diíercnres unldade CÍahdêza
mesma. unldade !Endezâ
díeÌênres.8€nde2â undâde
mesmà ' espécÌe ' unidêde

lnslrução: Á fgu€ e o€nunciado Íêf8r€m sê às qúês.
róes de números 37e 33

'rlLXoXrX2tuXr

um móveL pade do ÍepousÒ em xo e dèscreve !m
movÌmenlo ret Jneo uniíomemenle acele€do entre
Xô è /s oêsrê ponrô eh dlênre, êtéXa, o nov menrÒ
passa ê ser rerilÍneo uniíome

37. Sabèndo se qre os pôntos xo xr, x2 -ê & ertàô
igla m€nleespãçadosequê o mó!e! ela umrempo
ri paÍâdeslo@rsêdeXoaXì. o lêmpo fec€ssário
paÌâ chègara/s, ã conlarda ÕÍloem xô é

(B) 2rr

(o) v5ìr

{Eì 9lr

33. Â veoc dâdê Blãntânea dô móvelem & é igla

(A) à súa !€ ocdad€ ôéd a entÍe /{ e X3

(B) à suavêocdad6néda €nrÍ6 X, ex3

(C) à sua veÕ.dade média enlÌê x, êx1

{o) à 8ìeladeda suavelocdade méa â enÌ,e

(El à súavelôcldade e^te Xr e X!



ConsldèÍ€ as seAUinlcs aÍ ÍmaçÕos:

I Sê !m corpo eíá em movimerro. .ecessar.a
mentê à resúlrànlê dès lô'.àr ê^êÍ.dàs sôbÍê
€lêtêmâ mêsmà dnâ.,ì. pò mÊsmôqenndoda

I Em dolemlnadô i sraíre. a a(e erd\áo d€ um
coípo Fodo se, ze'o embora sêiâ díêÍenrs de
zero à râelllafrê das ío'!-as ereÍcdés sobre ê e

lll Em nêGmim.lô lnsránrê â vêlôcldádê dê um
emb.'a sÈi: d ÍeÍenr3 de

2ê'òa iesulran,e dàe ío,cas e e,cìdâssobréee

(E) . rr€ I

44. Enr,e à5 dl,oâçÒês ap'psênicdés ndr àrreÍn. ir3s
sob'e a sirE(ão a sFauÌ des.rra qla não €sÌá

O s:rél/F êsÉ..nárl. À mtr.es.p.Lãlde rãtêlrp
qúe oóira no pano do eqllàdoÍ reíestre e que
permaneçêpâIado pà'â !m ôhsênadorem Jplouso

PàÍà umóbsÊ^Àr., q,'e d ..na\.,obseõaàÌÊÍa

(A) opeíodode roÌãçãod. satélire ê igua ao da

(3) âvelocidade an!!ar do s!réíe é lq!ôÌàda

(c)

45. A ênerga polencal Oralitaclo ar da boa Á em
roLaçãoà boaB na 5 ruâçáôtepÍesenrada naligura

(3) m!

(c) 2 ma

(D) 2ms

(E) 2m9l

46. lmedialzmenlê ãnles do choqle a velocidade da

(A) 'ásl
(B) 'GÍ
(c) r'a /2

(o) r'çf3

(E) '6t;

a velocidade lneaÍ rio salólil. é aaiordo quê a
de um ponlo sobr.o equãdordaÌeía
o sênrCo de róraçáô do saréÌre é coôráÍ o êo

aíoíça cenripêlâ ereÍcdâsob'e osatélrè é
menôrdo q!ê o se! peso na supedíc e da Tèra

lnstruçãô O €n!nciado Íe'ere se às qlesrões de
fúmeÍos 45.46 e 47

llúabôla I Íei(ade nìarc alracilmênre de,ôrmévei
(à'qliã md5sr 

'lê 
mode rr eri ) a.hã se Êm

repouso 5obÍê ui r 5uDèrli!i! ,Íe de àt[o Oulra
L.aA donèsm.n,àipri Êri;nr àà rmpr.rL^ô
!oÌmeo de lma.orda de.omi, mênro a bola Â
é :h:n.lonrd: nà
r'rruaeremacodrlò id nenre (om I A!!so
imtacro àt lors Ítran ]rre:as úmaà oúrÍJ é de5

.--è]
a O-- o (eixo íixo)

47, lmediârámenre após o c]ìoquedeaem B, alelôc
dadedasduasboas aue aqorás€d€sroem iuntas

(D)

{EJ

(B)

(c)

(0)

(É)

lrd
r'gl

JdÌ,
,6í5
Jsth

43. Um co.po É lanÇado venicê menle para cima com
vêlôôidadê dê 20 m/s CônsidoÍe A = ìO m/s? A
energia cÌnélicâ do co,pô êsÌârá reduzda à mDrade
do seúvaloÍ inrciar nomomenlo enì que er€ arngr

(3)

(c)

(D)

{E)
:.ta q a d.. erJ\ L! dà qrJJdadê Co, kÍeãfLraqúcàiú!r5 !o1,, !,'a/',er 

'È,nassr 
mêa!Ê1e



49- Anaìise as segu n(es s(uaçõês ê .esDofda âs
.especrivás Dero0ntas
I OÒis citndr.s mâciços e de mesma nússâ, um

de churnbo€o!Íodealúmin o eslãosúspef so5
no:tr'açoslJr-s dÈ! ürraJrçà Abãà .a
êráÊn e/ìúil Ío Fô te Éooqut roqúàÍdo
anrbos sâo subm€.sos simlrrafeamente nã

r 0ós c ndÌôs naciços dê aruminto d€ m€smo
vo ume eíào susDefsos 

'ôs 
braços (ÌsLáis)de

una bàlànçâ À bat.nçà esrá cm equ bro
Aonpê 6e o equíò.ô quandô os ciri/rdros ro
subfrersos 6imltrâ.€am€nre u6 ho áLcoot e

lll 0ôiscilindrosmaciçosdemesmovotúm€,!mde
lêroe o oinro de éllminio sào suspe.sos nos
bGços (qua s)de lmabatafça Comaultìiode
!m peso ádicional, a ba ança é eqúiLibrada
Aômpe seoaqü ib oqlafdo osdotsc ndÌos,
po.ém não ô pesô adÌcionat úo submersos
slmu(an.amênre nêÁOUa?

As respoías às perAufras dos rens I I e ü são.

s0. Umã pedÍa cuia mêssa especíica é dc 32 s/.m3
ao sêr inÌenamente slbm€'sa em delerminâdo
lqudo soÍê lma p€rdà àpàrêÍie de pesô, ioúè á
meladcdo pèsôq!ê €la aprèsÊnta lo€do tqudo
Aôassa espèci,icad€sse tiquidó é, €m g/cm3,

(B) 3.2

(c) 2,0

(D) 1,6

íE) 1.2

s2. Âssi,ìare aa rêrìaliva q!epre€Ntre coí!ra tunrdrs
acunâs ro rríoabaixo

Â lu ção do .ÕnrpÍcssor de unìa qcladeúa é a dr
aumenllr a tressão sobr€ o oês i,éo. corúdo rú
rubulação Devldo è .apidêz conì qúe o.oÍe a
coÌtpress;o eslê pode seÍ consid€radz !nj:Ir..sílrmáçao Arêfrpararura e â ôressè.
do gás se e]êvah Como.ão há tÍocas de €tôr .
rràb3lho rêâl ,ado p€ o .ôn pres5oÍ e ro ja à
eanaç;o da ener! a do aàs

{a) adêbá'iÉ d€rm
(B) Ìsôiémica . cinéli.a
(C) ìsorérn€ inlerna
(o) âd abárica por€nciat
(E) Èobãr €. inreÍna

53 O\ ponios a peCdo!Íar.ope.sàopemlúr:a.
do \. neVnà l,arrr.d(ãmvÊsrnadôs lpL;,i
mesma amosl,ê de um gás perte ro

Llnd3desadJir'á.ìêsde peV

sendo Ìa, ÌB e Ic as lempefallras absotulas cor
respo dÈnres àos í€Íe dos esrãdos pôdemos alú

51. Áágua cÕft Ca en úma baciâ é colocada aoéÍ ivr€
parâ êlaporar ouar das arernâlivas ndca um
pro.essô qu€conlí bui paíaÌêdu2i.aquanridade dc
éq!â evaporada pô. !n dale de tempo?

{A) Àlmento da prêssão ahósÍérca
(B) Fedução da uúidade retar!a do aÍ
(C) Auhentôda ntensldade do vento
(D) Âumenlo da lemp€rarúÍa da ág!a.
(E) Mudançãdê ágúâ pã.a lnìa ba.iâ dedâmero

1s) Ìc
(c) Ìc

(E) Ìc

Continua no Boletim no 8.


