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Apresentação 

No presente texto apresentamos um material didático para ser utilizado na terceira etapa da 

componente curricular de Física na modalidade da educação de jovens e adultos (EJA). Nesta etapa 

aborda-se, geralmente, o conteúdo de eletricidade, assunto pelo qual os estudantes da EJA se 

interessam muito, ou por trabalharem com isto, ou por curiosidade sobre os dispositivos que utilizam 

nesta residência. 

O objetivo deste produto é que na Educação de Jovens e Adultos há pouco tempo para se 

trabalhar os conteúdos de Física, comparado com o já escasso tempo disponível no Ensino Médio 

regular, mas também pelo fato que, com o público da EJA, deve-se ter uma abordagem mais 

cotidiana e prática devido a sua carga diária de trabalho e pelo fato da aula ser no turno da noite. 

Este trabalho é pautado em atividades mais práticas, com texto mais simples e que podem ser 

utilizados tanto na sala de aula como para consulta em atividades extraclasse. Neste material 

também é feito o uso de vários simuladores do PhET (https://phet.colorado.edu/pt_BR/) tanto para 

demonstração expositiva, no caso da escola não ter laboratório de tecnologias, quanto para 

atividades interativas dos estudantes com simuladores, no laboratório de informática. 

Dividimos este produto educacional elaborado para um projeto do Mestrado Profissional de 

Ensino de Física em textos de apoio ao professor e ao estudante, assim como roteiros de aula para o 

professor e roteiros oferecidos aos estudantes durante as aulas. O material foi dividido em três 

partes: 

1) Diferença de Potencial Elétrico e Corrente Elétrica: nesta atividade trabalhamos com leitura 

da bateria de telefones móveis, mostramos a utilidade de um disjuntor e dos fusíveis como 

dispositivos de proteção e exploramos os dois conceitos de diferença de potencial elétrico e 

intensidade de corrente elétrica; 

 

2) Resistência Elétrica: nesta atividade os estudantes medem a resistência elétrica de diferentes 

bastões de grafite, com diferentes espessuras e comprimentos. Também medem a 

resistência elétrica de dois chuveiros elétricos, um de 110 volts e outro de 220 volts, tanto na 

posição “quente” como na posição “morno”, de modo a medirem a potência dissipada por 

eles. Nestas atividades trabalhamos com os conceitos de resistência elétrica, dissipação de 

energia, potência dissipada, além de reforçar os conceitos de corrente elétrica e diferença de 

potencial elétrico. 

 

3) Energia e seu consumo:  Nesta a atividade os estudantes recebem uma tabela com 

dispositivos elétricos e o seu tempo de funcionamento de três residências diferentes e 

calcularam o consumo de cada dispositivo assim como o consumo total. Os estudantes 

também deveriam criar medidas de economia de consumo. Dentre os conceitos envolvidos 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/
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nesta atividade, além do conceito de trabalho, energia e potência, tínhamos   também a forma 

como a energia é transformada. 

A ideia é que o professor possa aplicar estes roteiros após se ter trabalhado os conceitos de 

carga elétrica e eletrização, pois são os conceitos introdutórios do estudo de eletricidade e são, 

portanto, pré-requisitos. Este material, em relação a outros, é um pouco menor, pois a ideia é que 

realmente seja aplicada na EJA.  

Tentamos elaborar um material compatível com a realidade encontrada nas escolas do Brasil, 

tanto das escolas públicas como privadas, com o objetivo de qualificar o ensino de Física nesta 

modalidade de ensino denominada EJA. Estes roteiros e textos foram aplicados em duas turmas de 

etapa 3 em semestres diferentes, de modo que houvesse melhora na sua elaboração. Espero que 

tanto o professor que utilizar este material como os estudantes consigam uma aprendizagem mais 

significativa do que teriam sem ele. 
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1. Introdução 

 

A modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA) surgiu no Brasil, desde a época 

do Brasil Império onde já existiam trabalhadores sendo alfabetizados em aulas noturnas e durante 

praticamente um século a necessidade de diminuir o analfabetismo no País levou vários governos, 

democráticos ou não, a lançarem diversos programas de educação para jovens e adultos analfabetos 

da nossa nação. 

O nosso estado, o município e a união possuem poucas unidades escolares com esta 

modalidade de ensino, ficando o oferecimento das vagas praticamente a cargo da iniciativa privada. 

Nestas, os estudantes têm a possibilidade de concluir o ensino fundamental em apenas cinco 

semestres e o ensino médio em três semestres, da mesma forma que as instituições públicas que 

oferecem esta modalidade de ensino. Portanto o tempo de estudo no EJA corresponde à metade do 

tempo dispendido no ensino regular. 

Alguns estados da federação demonstram um maior interesse nesta modalidade de ensino, 

são os casos dos estados de Rondônia que elaborou diretrizes para a EJA por área do conhecimento 

(ciências humanas, da natureza, códigos e linguagens e matemática) e também por componente 

curricular assim como o governo do estado de Pernambuco que elaborou os parâmetros curriculares 

para a educação de jovens e adultos. Em ambos os casos, há a preocupação em apresentar a Física 

de forma mais experimental e que a relacione com o cotidiano do adulto que está inserido nos cursos 

da EJA. Porém, aqui no Rio Grande do Sul, não há uma preocupação mais específica além das 

previstas na Legislação Federal. 

Para o ensino de Física nesta modalidade, é oferecida, em média, uma carga horária 

semanal de duas horas-aula. Em algumas instituições é oferecida uma carga horária de três horas-

aula semanais para esta componente curricular, totalizando para o primeiro caso, um mínimo de 36 

horas-aula por semestre e, no segundo, um total de 54 horas-aula. No caso da instituição onde foi 

aplicada esta proposta de mestrado, a componente curricular de Física possui duas horas-aula, ou 

dois períodos de aula por semana, totalizando uma média de 36 horas-aula por semestre letivo. 

Devido a este curto espaço de tempo, o professor de Física escolhe alguns tópicos que ele 

considera importantes para trabalhar com os jovens e adultos. Porém, com frequência, o método de 

ensino é o mesmo utilizado nas escolas de educação básica do ensino médio, apenas com um menor 

número de conteúdos. 

Na maioria das escolas não há uma proposta para a EJA que contextualize o conhecimento 

das componentes curriculares com a realidade encontrada pelo estudante no seu dia-a-dia. Em 

Física, é usual se ensinar os conceitos de velocidade, aceleração, força e energia, porém pouco se 

fala, por exemplo, das leis de trânsito e como essas leis estão associadas às leis da Física, em 

especial as leis da mecânica. Em Física Térmica, se enuncia os conceitos de calor e temperatura, as 
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leis da termodinâmica, mas dificilmente mostra-se a relação entre esses conceitos e leis com o 

cotidiano do estudante da EJA. 

Na maioria das aulas da EJA, há pouca relação entre a teoria e a prática, sendo esta uma das 

finalidades do Ensino Médio conforme o artigo 35, inciso IV da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação: “a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”.·. 

Apesar disso, na maioria das escolas, esta possibilidade de relacionar a teoria com a prática 

fica inviável pela falta de recursos que as instituições (tanto públicas como privadas) disponibilizam 

para as atividades didáticas. Muitas instituições exigem que seus professores utilizem materiais 

apostilados, na maioria dos casos, feitos por instituições que desconhecem a realidade dos 

estudantes da EJA. 

Dentro deste contexto, os estudantes da EJA acabam encontrando as mesmas dificuldades 

dos estudantes que cursam o Ensino Fundamental e Médio na idade adequada, devido ao método de 

ensino inadequado aplicado em sala de aula e ao curto espaço de tempo com que os conteúdos são 

abordados. 

Partindo das dificuldades enfrentadas na educação de jovens e adultos vem a motivação da 

elaboração deste material didático. Esta proposta tem o intuito de contextualizar os conceitos de 

Física abordados na parte de eletricidade, na última etapa do ensino médio da EJA, através do 

entendimento do funcionamento de alguns dispositivos elétricos comuns como o chuveiro elétrico, o 

disjuntor, o controle remoto, assim como de um circuito elétrico e a função de cada um dos seus 

componentes.   

Espera-se que junto a esta proposta de trabalho para a educação de jovens e adultos, surjam 

outros materiais didáticos com o intuito de contextualizar o ensino de Física nesta modalidade de 

ensino. 
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2. Textos de Apoio 

2.1. Diferença de Potencial e Corrente Elétrica 

 

Você sabe o que faz os dispositivos eletroeletrônicos funcionarem? 

 

Você já deve ter se perguntado qual seria a relação entre fios condutores da sua residência, 

pilhas, baterias, fios de alta tensão da rua, transformadores, disjuntores, fusíveis, choques elétricos, 

raios em dias de chuva. Todos estes dispositivos e fenômenos estão relacionados a um conceito da 

Física, o de carga elétrica. Apesar de não se saber ao certo o que seja a carga elétrica, sabemos 

muitas informações sobre esta propriedade da matéria.  

Sabe-se que existem dois tipos de carga elétrica: a positiva e a negativa, que cargas elétricas 

do mesmo tipo se repelem, ou seja, se afastam uma da outra e cargas de tipos diferentes se atraem, 

ou seja, se aproximam uma da outra. Sabe-se também que esta propriedade é quantizada, ou seja, 

todas as cargas elétricas são múltiplas de uma carga elétrica elementar que é a carga de um elétron
1
. 

Também sabemos que a quantidade total de carga elétrica de um sistema eletricamente isolado se 

mantém constante, este fato é denominado princípio da conservação da carga elétrica. 

Tanto numa descarga elétrica de um raio como nos fios condutores dos aparelhos elétricos e 

eletrônicos, essas cargas elétricas estão em movimento, este fluxo de cargas elétricas nos 

condutores é denominado na Física de corrente elétrica e será explicado nos parágrafos seguintes. 

Se você tentar ligar um celular sem estar conectado a uma bateria, ou um televisor sem 

conectá-lo à rede elétrica, provavelmente não obterá sucesso, pois não percorrerá, nestes 

dispositivos, o que denominamos de corrente elétrica. Define-se como corrente elétrica o movimento 

dos portadores de carga elétrica de um corpo. No caso dos condutores elétricos dos dispositivos 

eletrônicos que utilizamos, estes portadores de carga são denominados elétrons. O elétron é uma das 

partículas fundamentais constituintes dos átomos de qualquer elemento. Qualquer elétron tem carga 

negativa igual a menor carga possível. Portanto a carga de um elétron é a carga fundamental
1
. Nos 

condutores, alguns elétrons estão livres para se deslocarem ao longo dele, portanto uma corrente 

elétrica corresponde ao movimento destes elétrons ao longo de um condutor.  

Mas o que produz este movimento de cargas elétricas em um condutor? Como resposta 

temos a diferença de potencial (ddp), popularmente conhecida como voltagem ou tensão elétrica; 

sem esta diferença de potencial não existe corrente elétrica. Pilhas, baterias de automóvel e celular, e 

nossa rede elétrica, produzem de alguma forma esta diferença de potencial ou voltagem nos 

dispositivos eletroeletrônicos. A diferença de potencial que uma pilha ou bateria fornece a um circuito, 

assim como a fornecida pela rede de energia elétrica, é medida em volt (V). Como exemplo, em uma 

                                                           
1 O valor desta carga elétrica elementar foi medida pelo físico norte-americano Robert Millikan no 

início do século XX que é de 1,6 x 10
-19

 C (coulombs). 
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pilha é informada a diferença de potencial elétrico (ddp) entre os terminais positivo e negativo da 

mesma sendo de 1,5 volts. Em uma bateria de telefone móvel geralmente a bateria possui uma 

diferença de potencial de 3,7 volts e em uma bateria de automóvel a ddp entre os terminais positivo e 

negativo é de 12 volts.  

Para entendermos esta voltagem elétrica, podemos fazer a seguinte analogia: para que a 

água se desloque de uma caixa d’água para a torneira de sua casa é necessário uma diferença de 

altura entre a caixa e torneira. O que faz a água se deslocar da caixa d’água para a torneira é a 

diferença de potencial gravitacional entre a caixa d’água e a torneira, que fará a água descer para a 

torneira, devido a força gravitacional agindo sobre ela. O análogo elétrico é a diferença de potencial 

elétrico que existe entre os polos de uma pilha ou bateria ou de uma tomada da rede elétrica, que 

permitirá que os elétrons se desloquem no sentido do polo negativo para o positivo da pilha ou 

bateria. Ainda no análogo hidráulico de sua casa, caso a torneira esteja em uma altura maior que a 

caixa d’água, será necessário o auxílio de uma bomba d’água para que se possa deslocar a água do 

seu reservatório até a torneira. A bomba d’água é o análogo aos geradores de eletricidade, ou aos 

carregadores de bateria que levam as cargas no sentido contrário, carregando a bateria ou gerando a 

ddp necessária para o funcionamento dos dispositivos elétricos a eles conectados.  

Assim, para que haja o deslocamento de elétrons livres em um condutor sólido (fios e 

componentes de um circuito) é necessária uma diferença de potencial entre os dois pontos do 

circuito. 

Se você fizer a análise de uma pilha ou uma bateria, você vai observar em todas elas há um 

sinal de + e outro de -, que indicam o polo positivo ou negativo das mesmas. Convenciona-se que a 

corrente elétrica é o deslocamento de cargas positivas no sentido do maior potencial (polo positivo) 

para o menor potencial (polo negativo), assim como a água que se movimenta da região de maior 

altura para a de menor altura em relação ao solo. Na verdade num circuito elétrico quem está se 

movimentando são as cargas negativas (os elétrons) no sentido do potencial negativo para o positivo, 

mas este movimento das cargas negativas tem o mesmo efeito como se fossem cargas positivas 

movendo-se no sentido contrário. 

Já na rede elétrica a diferença de potencial é aplicada nas tomadas e pluges onde os 

aparelhos são conectados. Uma diferença de potencial é aplicada aos furos das tomadas através dos 

fios que conduzem a eletricidade desde as centrais geradoras, que no Brasil podem ser hidroelétrica, 

termoelétrica, eólicas, entre outras. Entre os padrões de tomadas aprovadas pelo INMETRO
2
 para o 

Brasil, um deles tem dois pinos nos plugues e, respectivamente dois furos nas tomadas: um neutro, 

cuja tensão não varia, e outro cuja tensão varia a uma taxa de 60 vezes por segundo (60 Hz). A 

diferença de potencial entre estes dois pinos pode  ser de 127 V ou 220 V, dependendo da região do 

país. O outro modelo de tomada tem três furos, sendo o furo central aterrado, ou seja, mantido no 

mesmo potencial da terra. Entre os outros dois furos na tomada temos aplicada uma diferença de 

                                                           
2 http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pluguestomadas/ e        
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pluguestomadas/cartilha.asp visitados em 03/03/2015. 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pluguestomadas/
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pluguestomadas/cartilha.asp
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potencial também de 127 V ou 220 V, dependendo da região do país. Esta diferença de potencial 

também varia a uma taxa de 60 Hz. Portanto, neste tipo de rede, temos corrente elétrica alternada, 

oriunda da oscilação dos elétrons contidos nos fios condutores das instalações elétricas das 

residências, assim como nos fios elétricos nas linhas de transmissão de energia. 

 

Definição de Corrente elétrica 

 

 A corrente elétrica é por definição o movimento ordenado dos portadores de carga elétrica e 

para que este movimento ocorra, é necessário que exista uma diferença de potencial entre os 

terminais da rede. Os portadores de carga elétrica são os elétrons livres no caso de um condutor 

sólido e os íons no caso de uma solução líquida e um gás. Existem dois tipos de corrente elétrica: a 

alternada (C.A) e a contínua (C.C). Na corrente elétrica contínua (C.C), o fluxo de carga elétrica se dá 

em apenas um sentido, geralmente é produzida por pilhas, baterias, fontes de tensão de computador. 

Na corrente elétrica alternada (C.A) o sentido do fluxo de carga inverte-se rapidamente, na mesma 

razão da variação da diferença de potencial, fazendo as cargas elétricas vibrarem em torno de uma 

posição relativa fixa, normalmente (no Brasil e em muitos Países) a taxa de 60 inversões de sentido a 

cada um segundo. 

 

Relação matemática para estimar a corrente elétrica média 

 

Para estimar a corrente elétrica média que percorre um dispositivo elétrico é necessário saber 

a quantidade de carga que atravessa uma seção transversal do fio e o intervalo de tempo necessário 

para esta quantidade de carga atravessar esta seção, isto pode ser representado pela equação 

abaixo: 

i =
ΔQ

Δt
                                                                                     (1) 

Onde,  

i = intensidade da corente elétrica(medida em ampere[A]) 

ΔQ = quantidade de carga que atravessa a seção transversal do fio 

(medida em coulombs[C]) 

Δt = intervalo de tempo(medido em segundos[s]) 

Podemos utilizar esta relação matemática para medir a corrente elétrica média que percorreu 

um telefone móvel durante sua utilização. Por exemplo, um celular que possui uma bateria com carga 
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total de 1000 mAh
3
 (miliamperes-hora) funciona sem ser desligado em média, por três dias (72 

horas). Para saber a sua corrente elétrica média, basta realizar o seguinte cálculo: 

i =
1000 mAh

72 h
≈ 13,9 mA ≈ 0,0139 A 

O símbolo ≈ significa aproximadamente, logo, estamos aproximando o resultado obtido, pois 

o valor encontrado tem mais casas decimais do que as apresentadas no cálculo acima. 

Portanto, nesta situação a corrente elétrica percorrida em média neste dispositivo eletrônico 

foi de 0,0139 A. 

Através das grandezas diferença de potencial e corrente elétrica, podemos também saber a 

potência de um dispositivo elétrico ou eletrônico. A potência sempre nos informa a relação de energia 

consumida ou utilizada por ele durante o funcionamento por unidade de tempo. Ela sempre é medida 

em watt (W) que, na verdade, significa uma energia de um joule utilizada ou transferida a cada um 

segundo. A relação matemática necessária para medir a potência do circuito é dada abaixo: 

𝐏𝐨𝐭ê𝐧𝐜𝐢𝐚 = 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 × 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐥é𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚 

𝐏 = 𝐔 ∙ 𝐢                                 (2) 

 A fórmula (2) nos dará a potência elétrica (energia/tempo) consumida por qualquer dispositivo 

elétrico no qual seja aplicada uma tensão (ddp) igual a U e por ele circular uma corrente elétrica i. 

Este dispositivo poderá ser um chuveiro elétrico que gera aquecimento, uma lâmpada que gera luz ou 

um motor que realiza algum tipo de trabalho. 

Como exemplo, podemos calcular a potência média de um telefone móvel utilizando a 

intensidade da corrente elétrica média do dispositivo e utilizando a ddp da bateria do celular que é de 

3,7 volts teremos: 

𝐏 = 𝟑, 𝟕 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐬 × 𝟎, 𝟎𝟏𝟑𝟗 𝐚𝐦𝐩𝐞𝐫𝐞 = 𝟎, 𝟎𝟓𝟏𝟒 𝐰𝐚𝐭𝐭 

 Esta seria a potência média de consumo do dispositivo em questão. 

 A partir desta equação também podemos determinar a corrente elétrica média que irá 

percorrer um dispositivo, quando conhecemos a sua potência média e a tensão de operação: 

       𝐢 =
𝐏

𝐔
                          (3) 

 

                                                           
3 1000 mAh seria a carga elétrica que possui uma bateria pois mA é a unidade de medida de corrente 

elétrica e h é a unidade de medida de tempo. Reorganizando a equação (1) temos que 𝑞 = 𝑖 ∙ 𝑡, que é 

a quantidade de carga da bateria em questão. Logo 1000 mAh corresponde a carga de 3600 

coulomb, pois 1000 mA x 1 h = 1 A x 3600 s = 3600 C 
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Dispositivos de Proteção 

 

Em nossas residências, como em qualquer rede elétrica, existem dispositivos de proteção 

denominados fusíveis e disjuntores, que servem para evitar danos dos dispositivos eletroeletrônicos, 

quando ocorre uma variação na rede, com correntes elétricas mais elevadas que os dispositivos 

suportariam. A principal causa dos danos causados aos dispositivos elétricos é devido ao 

superaquecimento de algum componente do dispositivo devido ao fenômeno chamado “Efeito Joule”, 

como veremos mais adiante. 

  Os dispositivos de proteção chamados de “fusíveis” são encontrados geralmente no interior 

dos equipamentos eletrônicos, tais como televisores, rádio, reprodutores de DVD etc, para que 

quando a corrente elétrica percorrida neste dispositivo for superior à máxima suportada por ele, haja 

o seu rompimento e consequentemente a interrupção da passagem de corrente por ele, evitando o 

dano em outros componentes do circuito. 

O disjuntor é conectado na rede elétrica da residência e não se danifica com a passagem de 

uma corrente elétrica superior a especificada nele, apenas se desarma (desconecta), impedindo a 

passagem da corrente elétrica nos componentes que estão conectados a ele. Estes dispositivos de 

proteção são caracterizados pela corrente elétrica máxima que poderá percorrer os condutores dos 

dispositivos elétricos e da rede a que eles estão conectados. 

Como exemplo, analisaremos a seguinte situação: em um chuveiro elétrico com potência 

elétrica de 5000 W submetida a uma voltagem de 127 V, circulará uma corrente elétrica média de: 

i =
P

U
=

5000 W

127 V
= 39,37 A 

 Logo, o disjuntor mais adequado para conectar ao chuveiro, que permitirá o seu 

funcionamento seguro será um de 40 A. 

Em uma sala com um televisor de 100 W e três lâmpadas de 60 W, todos eles podendo ser 

submetidos a uma voltagem de 127 V, a corrente elétrica média será calculada abaixo: 

itelevisor =  
P

U
=

100 W

127 V
= 0,8 A  

ilampada =  
P

U
=

60 W

127 V
= 0,47 A 

Logo, somando as correntes elétricas dos três, chegamos ao valor de 2,21 A, então um 

disjuntor de 3 A seria o mais adequado para o circuito desta sala. 
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2.2. Resistência Elétrica 

 

Por que dispositivos elétricos elevam sua temperatura? 

 

Quando utilizamos dispositivos elétricos percebemos uma elevação de temperatura em todos 

eles. Muitos deles utilizam este fenômeno para o seu funcionamento, como chuveiro elétrico, ferro de 

passar roupas, secador de cabelo, forno elétrico, aquecedor de ambientes etc., cuja única função é 

transformar energia elétrica em calor. Este fenômeno ocorre devido à transformação da energia 

elétrica em energia na forma energia térmica, efeito estudado por James P. Joule em 1840, e hoje é 

conhecido pelo seu nome, Efeito Joule. 

Associamos esta perda de energia elétrica em energia na forma de calor a uma propriedade 

que os condutores possuem denominada resistência elétrica. Podemos entender essa resistência 

elétrica como uma dificuldade a passagem de corrente elétrica. Logo, conforme esta definição, 

podemos dizer que, quando submetido a uma mesma diferença de potencial, quanto maior a 

resistência elétrica de um dispositivo, menor será a corrente elétrica que o percorre.  

Os dispositivos que utilizam esta propriedade para o seu funcionamento são denominados 

resistores. Ferro de passar roupas, chuveiro elétrico e forno elétrico possuem, no seu interior, um 

resistor. A passagem de corrente elétrica por um resistor resulta no seu aquecimento, ou seja, 

transformação de energia elétrica em energia interna do resistor, resultando em um aumento de sua 

temperatura. O fenômeno que leva a transformação de energia elétrica em energia interna (energia 

térmica) nos resistores é conhecido como Efeito Joule, por ter sido estudado e enunciado pela 

primeira vez pelo físico inglês James Prescott Joule (1840). 

 

Lei de ohm 

 

 O físico alemão Georg Simon Ohm, analisando vários materiais e submetendo-os a várias 

diferenças de potencial e medindo diferentes correntes elétricas, formulou a seguinte lei:  

Em um condutor, mantido à temperatura constante, a razão entre a diferença de potencial aplicada 

e a intensidade da corrente elétrica percorrida é constante. Denomina-se essa constante de 

resistência elétrica. 

Também podemos representar esta lei matematicamente: 

𝐑 =
𝐔

𝐢
                         (4) 

Onde R é a resistência elétrica, medida em ohm (Ω), U é a diferença de potencial elétrico, 

medida em volt (V) e i é a intensidade da corrente elétrica, medida em ampère (A). 
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Exemplo: Um chuveiro elétrico possui nas suas especificações as seguintes informações: 

 Potência 5500 W    

 Tensão 110 V    

 Corrente elétrica 50 A 

Considerando esses dados, encontre a resistência elétrica deste resistor. 

Resolução: 

Utilizando a equação (4), podemos medir o valor da resistência efetuando o cálculo abaixo: 

𝐑 =
𝟏𝟏𝟎 𝐕

𝟓𝟎 𝐀
= 𝟐, 𝟐 Ω 

 

Outros fatores que influenciam na resistência 

 

A resistência elétrica em um condutor depende de alguns fatores como o seu comprimento, 

que aumenta a resistência à medida que o mesmo aumenta, da sua área transversal (que depende 

da sua espessura), que diminui a resistência com o seu aumento e da resistividade que é uma 

propriedade do material associado à resistência elétrica. A resistividade depende do material e 

normalmente varia com a temperatura. Estes fatores podem ser expressos e relacionados na 

equação abaixo: 

𝐑 =  ∙
𝐥

𝐀
                                    (5) 

onde R é a resistência do condutor medida em ohm (Ω), l é o comprimento do condutor, em metro 

(m), A é a área da secção transversal, medida em metro quadrado (m²),  e  é a resistividade do 

material de que é constituído o condutor, medida em ohm-metro (Ω. m), que também pode variar 

com a temperatura.  

Quando se vai escolher um resistor, é necessário analisar todos esses fatores tanto quando 

se quer uma pequena resistência como quando se deseja uma grande resistência, lembrando que, 

como em nossas residências, a diferença de potencial elétrico é sempre a mesma, é necessário que 

os dispositivos possuam diferentes resistências para que funcionem adequadamente.  

Existem dispositivos que variam o comprimento do resistor para que se varie a resistência do 

dispositivo, aumentando ou diminuindo a intensidade da corrente elétrica que o percorre, variando 

assim a quantidade de energia elétrica transformada em calor por Efeito Joule e, consequentemente, 

a quantidade de calor gerado. São os casos do chuveiro elétrico, secadores de cabelo, ferro de 

passar roupas, etc. 
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Potência dissipada pelos resistores 

 

Todo resistor, quando percorrido por uma corrente elétrica, transforma energia elétrica em 

energia térmica através do efeito joule, resultando no seu aquecimento, ou seja, aumento de 

temperatura. Devido à diferença de temperatura, o resistor irá dissipar este excesso de energia 

térmica para o ambiente exterior por meio de condução de calor ou por irradiação. 

A radiação emitida por qualquer corpo devido à sua temperatura é conhecida por Radiação 

de Corpo Negro
4
. A quantidade total de energia térmica irradiada por um corpo, bem como a 

distribuição desta energia irradiada ao longo do espectro eletromagnético, depende apenas de sua 

temperatura. Para temperaturas não muito altas (abaixo de ~700 °C), quase toda energia irradiada 

pelo corpo será na região espectral correspondente ao infravermelho, ou seja calor. Neste caso este 

resistor irá funcionar como um aquecedor. Este é o caso dos aquecedores de ambiente, ferro de 

passar roupa, chuveiros elétricos, secadores de cabelo, etc. 

Quando a temperatura do resistor é muito alta (acima de 1500 °C), uma grande parte da 

energia térmica dissipada pelo resistor será na forma de radiação na faixa espectral visível. Neste 

caso este resistor irá funcionar como uma lâmpada, como as lâmpadas incandescentes, ainda hoje 

utilizadas na iluminação das residências. 

A potência dissipada por um resistor (energia elétrica convertida por segundo em energia 

térmica) depende do valor da resistência do dispositivo e da corrente elétrica que passa por ele, 

conforme a relação (6). Esta relação se obtém substituindo na ddp da equação (4) na equação (2), 

obteremos:  

𝐏 = 𝐑 ∙ 𝐢𝟐                         (6) 

onde P, é a potência dissipada pelo resistor, medida em watt (W), R é a resistência elétrica do 

dispositivo, medida em ohm (Ω), e i, a intensidade da corrente elétrica que percorre o aparelho, 

medido em ampère (A). 

 Outra maneira para determinar a potência dissipada, é substituirmos a intensidade da 

corrente elétrica na equação (3) pela intensidade da corrente elétrica da equação (4) e obteremos a 

equação (7) indicada abaixo:  

𝐏 =
𝐔𝟐

𝐑
                (7) 

onde P, é a potência dissipada pelo resistor, R é a resistência do resistor e U é a diferença de 

potencial elétrico, em volt (V). 

                                                           
4 Define-se um corpo negro como um corpo ou substância que absorve toda a radiação emitida nele. 

A radiação que será emitida por este corpo será totalmente originada da sua energia interna e a 

quantidade total de energia irradiada dependerá apenas de sua temperatura absoluta T[K]. 
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Se considerarmos o chuveiro do exemplo deste texto, podemos estimar a potência dissipada 

por ele através da equação P = R ∙ i2: 

Dados: 

R = 2,2 Ω 

i = 50 A 

𝑃 = 2,2 Ω ∙ (50 𝐴)2 = 5500 𝑊 
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2.3. Energia Elétrica e o seu consumo 

 

Você sabe estimar o consumo de energia de cada dispositivo elétrico da sua casa? 

 

Quando recebemos nossa conta de energia elétrica, como a que está em anexo, temos 

diversas informações como o consumo mensal de energia nos últimos doze meses, o quanto de 

imposto é tarifado e a taxa de iluminação pública. Porém, não há indicado nesta conta o quanto cada 

dispositivo elétrico da sua casa consumiu realmente, e você sabe estimar isto? Se não souber, este 

texto vai auxiliá-lo a fazer esta estimativa. 

Na fatura de consumo de energia em anexo, o preço do quilowatt-hora
5
, já acrescido dos 

impostos, é de R$ 0,46, ou seja, cada kwh consumido nesta residência produzirá um custo final de 46 

centavos de real. Mas, mesmo com esta informação, não conseguiremos estimar o consumo de 

energia de cada dispositivo elétrico. Então, como fazer? 

Para estimar a energia elétrica
6
 consumida por um dispositivo elétrico são necessárias duas 

informações: a potência
7
 do dispositivo (que geralmente é dada em watt (W) ou quilowatt (kW ) e o 

tempo de funcionamento (preferencialmente em horas). Com estas duas informações podemos 

estimar o consumo de energia de um aparelho elétrico através da equação: 

𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐚 = 𝐏𝐨𝐭ê𝐧𝐜𝐢𝐚 × 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨 

ou, simbolicamente, 

𝐄 = 𝐏 × 𝐭      (8) 

No sistema internacional de unidades, a unidade de medida de energia assim como de 

trabalho é o joule (J). Porém, para as escalas de energia tipicamente utilizadas nas residências 

utiliza-se o kwh (quilowatt-hora). Um quilowatt-hora equivale a três milhões e seiscentos mil joules.   

                                                           
5
 medida da energia elétrica consumida pelas residências, corresponde a energia consumida em uma 

hora por um dispositivo cuja potência é de 1000 W. Unidade: kWh. 1kWh = 1000 W x 3600 s = 1000 
J/s x 3600 s = 3,6 x 10

6
 J = 3600 kJ = 3,6 MJ.  

6
 Def ine-se energia como a capac idade de real izar  trabalho de uma força, neste 

caso, a força em questão é a força e létr ica que, ao ser apl icada em uma carga 
e létr ica, produz um des locamento nela,  recebendo ela um acréscimo de energia,  
porém, nos casos c i tados também devemos considerar a energia in terna dos 
condutores que aumentam toda vez que a temperatura do condutor  também 
aumenta,  ocorrendo a transferênc ia de energia na forma de calor  entre o condutor  
e o ambiente em que e le está.  

7
 Define-se potência como a taxa de trabalho realizado por unidade de tempo, ou a taxa de energia 

convertida por unidade de tempo, ou seja, na rede elétrica mede a taxa de energia recebida ou 
perdida pelas cargas elétricas por unidade de tempo. Por exemplo, podemos considerar como 
potência a taxa de calor transferido por unidade de tempo entre a resistência do chuveiro e a água, 
para o caso de um chuveiro elétrico. 
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Se a potência do dispositivo estiver em watts, deveremos convertê-la para quilowatts. Como 

exemplo: um ferro de passar roupas possui uma potência de 1200 W(watts), para estimar seu 

consumo de energia, devemos converter esta potência para quilowatts, dividindo o 1200 W por 1000, 

resultando na medida 1,2 kW. 

Se o tempo de funcionamento do dispositivo é dado em minutos é necessário convertê-lo 

para horas. Suponha que o ferro de passar do item anterior, durante seu uso, funcione por 15 min 

(minutos). Para realizar a conversão para hora basta dividirmos o tempo dado em minuto por 60, 

logo, 15 divido por 60 que resulta em 0,25 h. 

Logo, para o caso deste ferro de passar a energia consumida nestes 15 minutos será 

calculada da seguinte maneira: 

E = 1,2 kW × 0,25 h = 0,3 kWh 

Podemos estimar o custo em reais deste dispositivo multiplicando a energia consumida pela 

tarifa em R$, ou seja: 

Custo = Tarifa (
R$

kWh
) × Energia(kWh) 

Logo, o custo em reais considerando a tarifa de R$ 0,46/kwh será de: 

Custo = R$
0,46

kWh
× 0,3 kWh ≈ R$ 0,14 
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2.4. Tópico especial 

 

Saiba mais sobre energia elétrica: efeito Joule 

 

Efeito Joule é o fenômeno em que a energia elétrica é transformada em energia 

térmica que é dissipada na forma de calor ou radiação. Para muitos dispositivos, como 

aquecedores de ambientes, chuveiros, secadores de cabalo, ferro de passar roupa, bem 

como lâmpadas incandescentes que produzem iluminação, esta conversão de energia 

elétrica em energia térmica, é a base de funcionamento destes dispositivos. No entanto, na 

maioria dos demais dispositivos, como motores elétricos, transformadores, etc., esta 

geração de energia térmica é indesejável, correspondendo a uma perda de ene rgia. Mesmo 

nos fios condutores que levam a eletricidade até cada residência e depois até cada um dos 

dispositivos também apresentam alguma resistência elétrica e, portanto, irão gerar perdas 

de energia devido ao Efeito Joule.  

Podemos determinar o quanto de energia está sendo perdida ou dissipada 

determinando a potência dissipada pelo dispositivo ou condutor percorrido por corrente 

elétrica dada pela equação abaixo:  

𝐏 = 𝐑 ∙ 𝐢𝟐        (6) 

Pode-se concluir através desta equação que quanto maior a intensidade da corrente 

elétrica que circula em uma rede elétrica, maiores serão as perdas de energia pelo Efeito 

Joule..  

 

110 V ou 220 V? 

 

Um dos questionamentos mais comuns das pessoas é qual seria a diferença entre uma rede 

110 volts e de uma de 220 volts? Um dispositivo na rede 220 volts é mais econômico que um de 110 

volts? (Atualmente, a maioria das grandes cidades do Brasil a tensão das redes elétricas residenciais 

é de 127 V.) Para o primeiro questionamento, podemos dizer a principal diferença entre as duas 

redes é que um mesmo aparelho elétrico, com mesma potência, será percorrido com uma corrente 

elétrica menor na rede de 220 volts do que um na rede de 110 volts; neste caso seria exatamente a 

metade. Como exemplo, podemos utilizar dois chuveiros de 5500 watts de potência, porém, um deles 

produzido para uma rede 220 V e outro para uma rede de 110 V. O chuveiro de 110 volts será 

percorrido por uma corrente elétrica média de 50 A, enquanto o chuveiro de 220 volts será percorrido, 

em média, por uma corrente elétrica de 25 A. Estimando-se as resistências de cada um teremos que 

o resistor do chuveiro de 110 V possui uma resistência de 2,2 ohms e o resistor de 220 V possui uma 

resistência de 8,8 ohms, ou seja, uma resistência quatro vezes maior, mas será percorrido pela 
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metade da corrente elétrica. Na questão economia de energia, um chuveiro de 5500 W, tanto 110 V 

como 220 V dissipará a mesma energia, logo o consumo de energia será o mesmo. Porém, como a 

intensidade da corrente elétrica do chuveiro de 110 volts é o dobro da intensidade da do chuveiro de 

220 volts, a potência dissipada na rede de 220 V será quatro vezes menor e, portanto, a longo prazo, 

tem-se uma perda menor de energia e também uma conservação maior dos componentes e dos 

aparelhos elétricos na rede de 220 volts, portanto, mais economia. 
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3. Roteiros para o professor 

 

3.1. Atividade Um: Compreendendo o conceito de Corrente Elétrica e Diferença de 

Potencial 

 

Objetivo geral da atividade 

Ao final desta atividade o estudante deverá compreender o conceito de corrente elétrica, sua 

relação com a diferença de potencial e com o seu cotidiano. 

Objetivos específicos 

Ao final desta atividade o aluno deverá: 

 compreender o conceito de corrente elétrica, diferença de potencial e potência; 

 relacionar a necessidade de uma ddp entre os terminais de um circuito para a existência de 

uma corrente elétrica; 

 identificar corretamente, nas etiquetas de pilhas, baterias de telefones móveis e dispositivos 

domésticos, grandezas como corrente elétrica, carga elétrica total, diferença de potencial e 

potência; 

 estimar a intensidade da corrente elétrica média em um telefone móvel durante seu 

funcionamento; 

 identificar em sua residência os disjuntores e a corrente elétrica máxima que estes disjuntores 

suportam. 

Tempo de Aula para esta atividade 

De 3 a 4 períodos de aula, sendo cada período com duração de 45 minutos. 

Aula um 

Momento Inicial: 25 minutos 

O professor faz uma exposição sobre o conceito de corrente elétrica, explicitando que pilhas, 

baterias e fontes de tensão produzem um campo elétrico nos condutores, o que provoca um fluxo de 

elétrons livres no mesmo (Máximo e Alvarenga, 2010). 

Sugere-se que o professor relembre aos estudantes as propriedades principais da carga 

elétrica, que podem ser positiva, negativa, que a quantidade de um sistema isolado é conservada, 

que todas as cargas são múltiplas de uma carga elétrica elementar(e) que é a carga de um elétron e 
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que dois corpos carregados podem ser atraídos ou repelidos (Gaspar, 2008). Também reforçe aos 

alunos a diferença entre um condutor
8
 e um isolante

9
. 

No caso da escola possuir um projetor e computador com internet, faça uma breve 

apresentação e utilize o simulador do circuito elétrico do PhET  da Universidade Colorado, Boulder. 

Acesse o link http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab e monte 

um circuito conforme a figura 1. 

 

Figura 1: Circuito elétrico simples com a bateria desconectada do circuito 

Destaque ao estudante que sem a diferença de potencial produzida pela bateria, não haverá 

movimento dos portadores de carga. Também é importante relatar ao estudante que as bolinhas são 

apenas uma representação dos elétrons e não os próprios na realidade. 

Conecte o fio na bateria e mostre aos seus alunos o que ocorre, conforme a figura 2: 

 

Figura 2: Circuito elétrico simples com a bateria conectada ao circuito 

                                                           
8 Qualquer material que dispunha de partículas carregadas que possam fluir facilmente através do 

material, quando uma força elétrica estiver atuando sobre elas (Hewitt, 2002). 

9 Um material que não dispõe de partículas livres, através do material, quando uma força elétrica 

estiver atuando sobre elas (Hewitt, 2002). 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab
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Neste mesmo simulador é possível explorar o voltímetro e o amperímetro do circuito virtual, 

para mostrar as medidas da ddp e da intensidade de corrente elétrica.  

Segundo Momento: 25 minutos 

Entregue o texto Você sabe o que faz os dispositivos eletroeletrônicos funcionarem? 

sobre corrente elétrica e peça aos estudantes que  o leiam com atenção. Ande pela sala de aula e 

acompanhe a leitura com os estudantes, identificando suas dúvidas. Se possível o texto poderia ser 

entregue aos alunos na aula anterior com a recomendação seja lido em casa. Assim haveria mais 

tempo para discutir o texto em aula com os estudantes. 

Caso ache necessário, dê exemplos de situações além das citadas no texto onde eles 

possam estimar a intensidade de corrente elétrica média percorrida no dispositivo de exemplo. Cite 

baterias de automóveis, de telefones móveis e de notebooks, fale sobre os fusíveis dos dispositivos 

elétricos, das tomadas das casas onde são indicadas as intensidades de corrente elétrica máxima 

que eles suportam. 

Aula dois 

Momento Inicial: 5 minutos 

Apresente aos alunos a proposta da aula, tire algumas dúvidas da leitura do texto da aula 

anterior e separe-os em duplas, trios ou grupos de quatro integrantes e entregue-lhes o roteiro 

compreendendo a corrente elétrica da atividade da aula e os auxilie na realização da mesma. 

Segundo Momento: 40 minutos 

Auxilie os estudantes a realizarem a tarefa exposta no roteiro, esclarecendo suas dúvidas se 

houver. Neste roteiro, há uma atividade para realizar em casa; deixe claro que esta atividade é 

importantíssima para a aula seguinte, onde serão discutidos os conceitos desta aula e também as 

dúvidas dos estudantes.   

Aula três 

Duração: 45 minutos 

Nesta aula os alunos podem ficar em círculo e eles devem expressar e discutir suas dúvidas 

sobre a atividade realizada, sobre os conceitos estudados na aula, tente identificar se os estudantes 

já sabem identificar e diferenciar as grandezas trabalhadas. Faça um resumo dos conceitos 

estudados nas aulas anteriores, dando exemplos do que foi trabalhado por eles. 

Observação Importante: Esta atividade foi prevista para ser realizada em três períodos, Se o 

professor achar necessário ou tiver disponibilidade de tempo poderá reelaborar a programação 

aumentando o número de períodos. 
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3.2. Atividade Dois: Compreendendo o conceito de Resistência Elétrica 

 

Objetivo geral da Atividade 

Ao final desta atividade o estudante deverá enunciar o conceito de resistência elétrica e suas 

relações com o seu dia a dia. 

Objetivos específicos 

Ao fim das tarefas o estudante da educação de jovens e adultos (EJA) deverá: 

 compreender o conceito de resistência elétrica e sua relação com a corrente elétrica e 

diferença de potencial; 

 identificar os fatores que influenciam na medida da resistência elétrica; 

 utilizar dispositivos de medida da resistência como um multímetro. 

Tempo necessário para realização da atividade 

Esta atividade prevê uma duração de quatro períodos de 45 minutos. 

Material Utilizado 

 5 resistores de chuveiro de 110 V e 5 resistores de 220 V; 

 5 multímetros para a medida da resistências; 

 5 bastões de grafite de 0.5 mm; 

 5 bastões de grafite de 0.7 mm; 

 5 bastões de grafite de 1.5 mm. 

Aula um 

Primeiro momento: 25 minutos 

O professor faz uma introdução resumida do conceito de resistência elétrica. É importante 

relacionar a resistência elétrica como a oposição que um condutor oferece a passagem de corrente 

elétrica (Máximo e Alvarenga, 2010). Também destaque ao estudante a diferença entre resistência e 

resistor, enuncie a lei de Ohm para um resistor e mostre os fatores que influenciam na resistência de 

um condutor. 

Você também pode destacar o fato de um condutor com resistência transformar energia 

elétrica em energia térmica, fenômeno conhecido como Efeito Joule e que resulta em uma potência 

dissipada pelo resistor (Energia elétrica é convertida em calor ou luz). 

A demonstração destes conceitos podem ser reforçados com a apresentação de simuladores 

dos PhET, mostrados a seguir.   
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A figura 3 mostra o simulador para a demonstração do conceito de resistência elétrica, 

acesse o link http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/battery-resistor-circuit e veja como utilizá-lo. 

 

Figura 3: Ilustração do simulador do link http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/battery-

resistor-circuit 

Com este simulador você pode variar a resistência do condutor e analisar a sua relação com 

a diferença de pontencial e com a intensidade da corrente elétrica percorrida por ele.  

Com o segundo simulador, ilustrado na figura 4, você pode demonstrar a relação entre ddp, 

resistência e intensidade de corrente elétrica na lei de ohm. O link para esta simulação é 

http://phet.colorado.edu/sims/ohms-law/ohms-law_pt_BR.html. 

 

Figura 4: Imagem do simulador do link: 

http://phet.colorado.edu/sims/ohms-law/ohms-law_pt_BR.html. 

 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/battery-resistor-circuit
http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/battery-resistor-circuit
http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/battery-resistor-circuit
http://phet.colorado.edu/sims/ohms-law/ohms-law_pt_BR.html
http://phet.colorado.edu/sims/ohms-law/ohms-law_pt_BR.html
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Neste simulador você pode alterar os valores de ddp e resistência elétrica e analisar o 

comportamento da equação mostrada na figura. 

No terceiro simulador, ilustrado pela figura 5, você demonstrará os fatores que influenciam na 

resistência de um condutor. É enfatizado a relação entre resistividade (propriedade do material) e 

resistência (propriedade de um resistor em particular).   Acesse o link 

http://phet.colorado.edu/sims/resistance-in-a-wire/resistance-in-a-wire_pt_BR.html. 

 

Figura 5: Imagem do simulador do link  

http://phet.colorado.edu/sims/resistance-in-a-wire/resistance-in-a-wire_pt_BR.html 

Neste simulador você pode variar a resistividade do material, o comprimento do fio e a área 

da secção transversal do fio e visualizar o que acontece no condutor na parte inferior da figura e na 

equação indicada na figura 5. 

Segundo momento: 20 minutos 

Deixe este espaço de tempo da aula para que os estudantes leiam o texto sugerido para 

relembrar os conceitos trabalhados nesta aula, acompanhe a leitura e procure sanar algumas dúvidas 

individuais que venham a surgir. 

Aula dois 

Primeiro momento: 10 minutos 

Discuta as dúvidas do estudante sobre o texto Por que os dispositivos elétricos elevam 

sua temperatura distribuido na aula anterior, relembre o que já foi estudado, separe os alunos em 

http://phet.colorado.edu/sims/resistance-in-a-wire/resistance-in-a-wire_pt_BR.html
http://phet.colorado.edu/sims/resistance-in-a-wire/resistance-in-a-wire_pt_BR.html
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pequenos grupos e entregue o roteiro de atividades: Compreendendo o conceito de resistência 

elétrica. 

Segundo momento: 35 minutos 

 Auxilie os estudantes na realização da atividade e na utilização do multímetro para a medida 

da resistência elétrica dos bastões de grafite e dos resistores de chuveiro. 

Aula Três 

Primeiro momento: 20 minutos  

 Os estudantes continuarão e finalizarão os roteiros que receberam na aula anterior. 

Segundo momento: 25 minutos 

Os alunos deverão expressar suas dúvidas sobre os conceitos trabalhados, fazer perguntas 

sobre o texto e sobre as atividades dos roteiros. 

Observação: caso os alunos tenham muitas dúvidas, você poderá reservar mais uma aula 

para sanar as mesmas. 
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3.3. Atividade três: estimando o consumo de energia elétrica de sua residência 

 

Objetivo geral da atividade 

Ao final desta atividade o estudante deverá estimar o consumo de energia da sua casa e 

também identificar formas de economizar o consumo de energia. 

Conceitos  

Energia, Trabalho, Potência, Corrente Elétrica, Diferença de Potencial, Resistência Elétrica. 

Objetivos específicos 

 Ao final da atividade cada aluno deverá: 

 compreender o conceito de trabalho e de energia consumida por um dispositivo; 

 identificar os fatores que determinam o consumo de energia de um dispositivo elétrico. 

Tempo de duração da atividade 

 Esta atividade tem uma duração de 4 períodos de aula de 45 minutos cada 

Aula um 

 Primeiro Momento: 30 minutos 

Faça uma apresentação sobre o conceito de trabalho, potência e energia, e como estas 

grandezas se relacionam com a corrente elétrica, diferença de potencial e resistência dos 

dispositivos.  através de slides, ou na lousa, mostrando como estimar a energia elétrica consumida 

por cada dispositivo elétrico. Demonstre também como calcular o custo em reais do consumo de cada 

dispositivo e estimar o custo mensal. 

Como você já trabalhou potência nas atividades anteriores, relacione-a com o que será 

trabalhado na atividade desta aula. Ressalte novamente o efeito joule, onde a energia elétrica é 

transformada em energia interna e é dissipada na forma de calor ou radiação em dispositivos como 

chuveiro elétrico, ferro de passar roupas, aquecedores e demais dispositivos da residência, bem 

como nos fios condutores da rede elétrica. 

Outro fator importante e necessário lembrar aos estudantes é a outra forma de transformação 

de energia que ocorre nas residências: a transformação de energia elétrica em energia luminosa. 

Explique aos estudantes que as lâmpadas incandescentes funcionam como um corpo negro na 

emissão de luz. 

Apresente aos estudantes o simulador de energia elétrica da CEEE (acesse o link: 

http://www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/ListSimulacaoConsumo.aspx e mostre como 

calcular o consumo de energia através dele. 

http://www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/ListSimulacaoConsumo.aspx
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Segundo momento: 15 minutos 

 Entregue o texto sobre o consumo de energia juntamente com uma conta de energia elétrica 

em anexo. Sugiro que se utilize como modelo uma fatura da região onde os estudantes moram, o que 

contextualiza mais as estimativas de custo. Passe pelas classes para auxiliar os estudantes na leitura 

do texto e sanar suas dúvidas sobre o texto. 

Aula dois 

Duração: 45 minutos 

 Divida a turma em grupo com quatro integrantes cada, entregue o roteiro: Estimando o 

consumo de energia de atividades e lembre-se que há três roteiros diferentes, com situações e 

dispositivos elétricos diferentes. Supervisione-os durante a atividade auxiliando nas suas dúvidas 

quando possível. 

Aula Três 

Duração: 45 minutos  

Nesta aula, os alunos nos mesmos grupos da aula anterior, recebem novos roteiros, 

diferentes dos que estavam analisando naquela aula. Execute o mesmo procedimento da aula 

anterior. 

Aula quatro 

Duração: 45 minutos 

 Nesta aula, os estudantes irão relatar o consumo mensal das duas situações que receberam 

nos roteiros e quais as medidas de economia que tomaram em cada situação. 
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4. Roteiro para os estudantes 

4.1. Atividade um: Compreendendo o conceito de Corrente Elétrica 

 

Objetivo Geral  

Compreender o conceito de corrente elétrica e como ela é originada. 

Objetivos Específicos  

Compreender a relação física entre diferença de potencial e corrente elétrica e relacionar 

estes conceitos com o seu cotidiano. 

Atividade um: 

a) Pegue seu aparelho de telefone móvel, desligue e retire sua bateria. Tente religá-lo sem a 

bateria, por que você não consegue ligá-lo com êxito? O que a bateria possui que permite o 

funcionamento do celular?  

b) Identifique na bateria do seu celular a sua carga total e a diferença de potencial que ela 

submete o circuito do telefone móvel e anote na tabela abaixo. 

c) Na mesma tabela, coloque na coluna indicada o tempo de duração (em horas) médio da 

carga total da bateria. 

d) Complete a última coluna da tabela calculando a intensidade de corrente elétrica média 

utilizando a equação (1) do texto recebido por você. 

e) Utilzando o resultado que você encontrou no item d) e a diferença de potencial da bateria do 

celular, calcule a potência média utilizada por este dispositivo celular. 

Tabela 1 

Aparelho Carga Total Diferença de Potencial Tempo de duração da carga da bateria Corrente elétrica 

média do celular 

     

     

     

     

 

Responda: 

1. Analisando os dados da tabela 1, o que você pode concluir da relação entre diferença de 

potencial, corrente elétrica, quantidade de carga e tempo de funcionamento? 

2. Discuta com seus colegas de grupo, qual a relação entre como é utilizado o dispositivo e a 

intensidade da corrente elétrica percorrida em média nele? 
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Tarefa Dois 

Na tabela 2 há uma relação de aparelhos que estão em uma peça de uma determinada 

residência. 

Tabela 2 

Aparelho Potência Diferença de Potencial Corrente elétrica Média 

Televisor 150 W 127 V  

Lâmpada 60 W 127 V  

Lâmpada 100 W 127 V  

Computador 500 W 127 V  

Ferro de Passar 1200 W 127 V  

 

a) Complete a última coluna com as correspondentes intensidades máximas de corrente elétrica 

que poderiam percorrer os dispositivos elétricos da primeira coluna da tabela 2. 

b) Qual seria o disjuntor mais adequado para esta peça para que todos os dispositivos 

funcionem ao mesmo tempo sem o risco de uma intensidade de corrente elétrica superior ao 

que eles suportam danificá-los? 

Para fazer em casa 

Procure verificar na sua casa onde fica a caixa de disjuntores e observe e anote o 

pedido: 

1. Quantos disjuntores possuem? 

2. Qual é o valor da intensidade de corrente elétrica que disjuntor da chave geral pode suportar? 

3. Qual é o valor da intensidade da corrente elétrica que o disjuntor do chuveiro elétrico pode 

suportar? 

4. Faça uma estimativa de qual seria a corrente elétrica máxima se todos os dispositivos 

estiverem conectados ao mesmo tempo e compare com o valor da intensidade de corrente 

elétrica do disjuntor da chave geral. 
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4.2. Atividade Dois: Compreendendo a Resistência Elétrica 

 

Objetivo da Atividade  

Ao final destas atividades você deverá ter compreendido o conceito de resistência e suas 

relações que determinam sua medida. 

Para esta atividade o seu grupo utilizará: 

 dois chuveiros elétricos: um de 127 V e outro de 220 V 

 um multímetro; 

 bastões de grafite. 

Atividade Um 

Você recebeu pequenos bastões de grafite com diferentes comprimentos e espessuras. Com 

a ajuda de um multímetro, meça a resistência elétrica de cada um deles e anote na tabela abaixo. 

Espessura Comprimento Resistência 

0,5 mm 2 cm  

0,5 mm 5 cm  

0,7 mm 2 cm  

0,7 mm 5 cm  

   

   

 

a) Para bastões de mesma espessura, quando o comprimento do bastão é maior, o que 

acontece com o valor da resistência medida? 

b) Para bastões de mesmo comprimento, quando a espessura do grafite é maior, o que 

acontece com o valor da resistência medida?  

c) Que conclusões você tem com as medidas realizadas? 

Atividade dois 

a) Coloque os dois chuveiros na posição inverno meça com o multímetro a sua resistência 

elétrica. Não esqueça de desconectar da rede elétrica. Anote as medidas. 

b) Coloque os dois chuveiros na posição verão e meça com o multímetro as suas resistências 

elétricas e anote os valores medidos. 

c) Sabendo a voltagem da rede e a potência do chuveiro na posição inverno, determine a 

resistência do resistor do chuveiro. Que expressão você utilizou para este cálculo? Este valor 

confere com os dados obtidos pelo multímetro? 

d) Utilizando o valor da resistência medida anteriormente determine novamente a potência deste 

chuveiro quando for submetido à diferença de potencial indicada no próprio dispositivo. 

e) Determine a intensidade de corrente elétrica em cada caso.  
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Perguntas 

a) Quais as conclusões que você obteve com os resultados obtidos nas medidas realizadas nas 

duas atividades? 

b) Qual é a relação entre resistência e corrente elétrica? 

Para fazer em casa 

a) A partir da potência elétrica declarada pelos fabricantes e da tensão na rede de sua casa, 

analise e estime a resistência elétrica dos resistores dos aparelhos de sua residência como o 

ferro de passar roupas, aquecedor elétrico, secador de cabelo e lâmpadas incandescentes. 

Determine também a corrente elétrica média que percorre estes dispositivos. 

b) Além dos dispositivos citados no item um, tente identificar outros dispositivos resistivos em 

sua casa e realize o mesmo procedimento do item anterior. 
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4.3. Atividade Três: Compreendendo como calcular o consumo de energia 

 

4.3.1.  Estimando o Consumo de Energia 

Objetivo geral:  

Estimar o consumo de energia de uma residência. 

Objetivos Específicos:  

Saber calcular a energia de cada dispositivo e conscientizar-se da necessidade de 

economizar no seu consumo. 

Grupo 1 

Você mora com seu parceiro (a) em uma residência de um dormitório com uma 

cozinha, uma sala, um banheiro e uma área de serviço. Nesta residência há os seguintes 

dispositivos elétricos: 

uma geladeira com potência nominal de 250 W, uma televisão de 29 polegadas com 

potência nominal de 120 W, uma televisão de 20 polegadas com potência nominal de 70 W, 

cinco lâmpadas incandescentes com potência nominal de 60 W cada uma, um computador 

com monitor com potência nominal de 500 W(cpu+monitor), um secador de cabelo com 

potência nominal de 1200 W, um chuveiro com potência de 5500 W, uma máquina de lavar 

roupas de 1000 W. 

Na tabela abaixo, estes aparelhos estão separados por potência e tempo de 

funcionamento. 

 Aparelho Potência Tempo  

de 

 Funcionamento 

diário 

Consumo 

diário 

de energia 

(kWh) 

Consumo mensal  

de  

energia 

(kWh) 

Custo 

Mensal 

(R$) 

Geladeira 250 W 24 h    

Televisor 29´ 120 W 6 h    

Televisor 20´ 70 W 2 h    

Lâmpada da Sala 60 W 6 h    

Lâmpada do Quarto 60 W 2 h    

Lâmpada do Banheiro 60 W 1 h    

Lâmpada da Cozinha 60 W 4 h    

Lâmpada da área de serviço 60 W 2 h    

Computador  500 W 3 h    

Secador  1200 W 15 min    

Chuveiro Elétrico 5500 W 40 min    

Máquina de lavar roupas 1000 W 1 h    

Total em R$      
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Responda: 

a) Escolha quatro aparelhos com potência considerável e reduza o tempo de 

funcionamento de cada um deles. Estime qual seria o consumo de energia após estas 

alterações. 

b) Qual seria a economia de energia considerando as alterações que realizaste no item 

anterior. Qual seria a economia mensal, em reais, com esta medida? 

c) Faça o mesmo procedimento que você realizou no item a) para quatro aparelhos de baixa 

potência. 

d) Realize o mesmo procedimento do item b) para os dispositivos escolhidos no item c). 

e) O que você pode concluir sobre a relação entre as potências dos dispositivos, o seu tempo de 

funcionamento e o consumo de energia? 
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4.3.2.  Estimando o Consumo de Energia 

Objetivo geral: Estimar o consumo de energia de uma residência. 

Objetivos Específicos: saber calcular a energia de cada dispositivo e conscientizar-se da 

necessidade de economizar no seu consumo. 

Grupo 2 

Você é casado e tem um filho, todos moram em uma casa de dois dormitórios com um banheiro, 

uma sala de estar, uma cozinha e uma área de lavanderia. Na sua residência existem os 

seguintes aparelhos elétricos: 

um chuveiro elétrico de 5500 W, uma geladeira duplex de 500 W, 6 lâmpadas incandescentes 

de 60 W cada uma, dois televisores de tubo de 20 polegadas com potências de 90 W, um 

televisor led de 42 polegadas com potência de 165 W, uma torradeira elétrica com potência de 

800 W, um liquidificador com potência de 200 W, um computador de 300 W de potência, um 

forno elétrico com potência de 1500 W, um secador de cabelo de potência de 1000 W, uma 

lavadora de roupas de potência de 1000 W, uma secadora de roupas com potência de 3500 W, 

um dvd player com potência de 30 W, dois condicionadores de ar com potência de 1400 W. 

Na tabela abaixo, estes aparelhos estão separados por potência e tempo de funcionamento.   

Aparelho Potência Tempo 

de 

Funcionamento 

Consumo 

de energia 

(kWh) 

Consumo 

mensal 

de energia 

(kWh) 

Custo 

Mensal 

(R$) 

Geladeira 500 W 24 h p/ dia    

Televisor 20´ 2 x 90 W 6 h p/ dia    

Televisor Led 42´ 165 W 6 h p/ dia    

Lâmpada da Sala 60 W 6 h p/ dia    

Lâmpada dos Quartos 2 x 60 W 6 h p/ dia    

Lâmpada do Banheiro 60 W 2 h p/ dia    

Lâmpada da Cozinha 60 W 6 h p/ dia    

Lâmpada da área de serviço 60 W 2 h p/ dia    

Computador  300 W 3 h p/ dia    

Secador de Cabelo 1000 W 15 min p/ dia    

Chuveiro Elétrico 5500 W 1 h p/ dia    

Máquina de lavar roupas 1000 W 1,5 h p/ dia    

Torradeira 800 W 15 min p/ dia    

Forno Elétrico 1500 W 2 h p/ semana    

Liquidificador  200 W 30 min p/ dia    

Secadora de Roupas 3500 W 3 h p/ dia    

DVD Player 30 W 3 h p/ semana    

Ar-Condicionado 2 x 1400 W 6 h p/ dia    

Total em R$      
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Responda: 

a) Escolha quatro aparelhos com potência considerável e reduza o tempo de funcinamento 

de cada um deles. Estime qual seria o consumo de energia após estas alterações.  

b) Qual seria a economia de energia considerando as alterações que realizaste no item 

anterior. Qual seria a economia mensal, em reais, com esta medida? 

c) Faça o mesmo procedimento que você realizou no item a) para quatro aparelhos de baixa 

potência. 

d) Realize o mesmo procedimento do item b) para os dispositivos escolhidos no item c). 

e) O que você pode concluir sobre a relação entre as potências dos dispositivos, o seu tempo de 

funcionamento e o consumo de energia? 
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4.3.3.  Estimando o Consumo de Energia 

Objetivo geral: Estimar o consumo de energia de uma residência. 

Objetivos Específicos: saber calcular a energia de cada dispositivo e conscientizar-se da 

necessidade de economizar no seu consumo. 

Grupo 3 

Você reside em uma casa onde moram 5 pessoas. Neste lar há uma cozinha, dois 

banheiros, três dormitórios, uma lavanderia e uma sala de estar. Nesta casa são utilizados os 

seguintes aparelhos elétricos: 

dois chuveiros elétricos com potência de 5500 W cada um, oito lâmpadas incandescentes com 

potência de 60 W cada uma, uma geladeira duplex de 500 W, três televisores de tubo de 20 

polegadas com potências de 90 W, um televisor led de 42 polegadas com potência de 165 W, 

uma torradeira elétrica com potência de 800 W, um liquidificador com potência de 200 W, dois 

computadores de 300 W de potência cada um, um forno elétrico com potência de 1500 W, um 

secador de cabelo de potência de 1000 W, uma lavadora de roupas de potência de 1000 W, 

uma secadora de roupas com potência de 3500 W, três dvd player com potência de 30 W cada 

um, quatro ventiladores de teto com potência de 120 W cada um. 

Na tabela abaixo, estes aparelhos estão separados por potência e tempo de funcionamento.  

Aparelho Potência Tempo 

de 

Funcionamento 

Consumo 

de energia 

(kWh) 

Consumo 

mensal de 

energia  

(kWh) 

Custo 

Mensal 

(R$) 

Geladeira 500 W 24 h p/ dia    

Televisor 20´ 3 x 90 W 6 h p/ dia    

Televisor Led 42´ 165 W 6 h p/ dia    

Lâmpada da Sala 60 W 6 h p/ dia    

Lâmpada dos Quartos 3 x 60 W 6 h p/ dia    

Lâmpada do Banheiro 2 x 60 W 2 h p/ dia    

Lâmpada da Cozinha 60 W 6 h p/ dia    

Lâmpada da área de serviço 60 W 2 h p/ dia    

Computador 2 x 300 W 4 h p/ dia    

Secador de Cabelo 1000 W 45 min p/ dia    

Chuveiro Elétrico 2 x 5500 W 1 h p/ dia    

Máquina de lavar roupas 1000 W 2 h p/ dia    

Torradeira 800 W 30 min p/ dia    

Forno Elétrico 1500 W 3 h p/ semana    

Liquidificador 200 W 1 min p/ dia    

Secadora de Roupas 3500 W 2 h p/ dia    

DVD Player 3 x 30 W 3 h p/ semana    

Ventilador de teto 4 x 120 W 6 h p/ dia    

Total em R$      
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Responda: 

a) Escolha quatro aparelhos com potência considerável e reduza o tempo de funcinamento 

de cada um deles. Estime qual seria o consumo de energia após estas alterações. 

b) Qual seria a economia de energia considerando as alterações que realizaste no item 

anterior. Qual seria a economia mensal, em reais, com esta medida? 

c) Faça o mesmo procedimento que você realizou no item a) para quatro aparelhos de baixa 

potência. 

d) Realize o mesmo procedimento do item b) para os dispositivos escolhidos no item c). 

e) O que você pode concluir sobre a relação entre as potências dos dispositivos, o seu tempo de 

funcionamento e o consumo de energia? 
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n°. 1 Um Programa de Atividades sobre de Física para a 8ª Série do 1º Grau 

Rolando Axt, Maria Helena Steffani e Vitor Hugo Guimarães, 1990. 

 

n°. 2 Radioatividade 

Magale Elisa Brückmann e Susana Gomes Fries, 1991.  

  

n°. 3 Mapas Conceituais no Ensino de Física 

Marco Antonio Moreira, 1992. 

 

n°. 4 Um Laboratório de Física para Ensino Médio 

Rolando Axt e Magale Elisa Brückmann, 1993. 

 

n°. 5 Física para Secundaristas – Fenômenos Mecânicos e Térmicos 

Rolando Axt e Virgínia Mello Alves, 1994. 

 

n°. 6 Física para Secundaristas – Eletromagnetismo e Óptica 

Rolando Axt e Virgínia Mello Alves, 1995.  

    

n°. 7 Diagramas V no Ensino de Física 

Marco Antonio Moreira, 1996. 

 

n°. 8 Supercondutividade – Uma proposta de inserção no Ensino Médio  

Fernanda Ostermann, Letície Mendonça Ferreira, Claudio de Holanda Cavalcanti, 1997. 

 

n°. 9 Energia, entropia e irreversibilidade 

Marco Antonio Moreira, 1998. 

 

n°. 10 Teorias construtivistas 

Marco Antonio Moreira e Fernanda Ostermann, 1999. 

 

n°. 11 Teoria da relatividade especial 

Trieste Freire Ricci, 2000. 

 

http://www.if.ufrgs.br/ppgenfis/mostra_ta.php
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n°. 12 Partículas elementares e interações fundamentais 

Fernanda Ostermann, 2001. 

 

n°. 13 Introdução à Mecânica Quântica. Notas de curso 

Ileana Maria Greca e Victoria Elnecave Herscovitz, 2002. 

 

n°. 14 Uma introdução conceitual à Mecânica Quântica para professores do ensino médio  

Trieste Freire Ricci e Fernanda Ostermann, 2003. 

 

n°. 15 O quarto estado da matéria 

Luiz Fernando Ziebell, 2004. 

 

v. 16, n. 1 Atividades experimentais de Física para crianças de 7 a 10 anos de idade 

Carlos Schroeder, 2005. 

 

v. 16, n. 2 O microcomputador como instrumento de medida no laboratório didático de Física 

Lucia Forgiarini da Silva e Eliane Angela Veit, 2005. 

 

v. 16, n. 3 Epistemologias do Século XX 

Neusa Teresinha Massoni, 2005. 

 

v. 16, n. 5 Relatividade: a passagem do enfoque galileano para a visão de Einstein  

Jeferson Fernando Wolff e Paulo Machado Mors, 2005. 

 

v. 16, n. 6 Trabalhos trimestrais: pequenos projetos de pesquisa no ensino de Física  

Luiz André Mützenberg, 2005. 

 

v. 17, n. 1 Circuitos elétricos: novas e velhas tecnologias como facilitadoras de uma aprendizagem 
significativa no nível médio  

Maria Beatriz dos Santos Almeida Moraes e Rejane Maria Ribeiro-Teixeira, 2006. 

 

v. 17, n. 2 A estratégia dos projetos didáticos no ensino de física na educação de jovens e adultos 
(EJA)  

Karen Espindola e Marco Antonio Moreira, 2006. 

 

v. 17, n. 3 Introdução ao conceito de energia  

Alessandro Bucussi, 2006. 
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v. 17, n. 4 Roteiros para atividades experimentais de Física para crianças de seis anos de idade  

Rita Margarete Grala, 2006. 

 

v. 17, n. 5 Inserção de Mecânica Quântica no Ensino Médio: uma proposta para professores  

Márcia Cândida Montano Webber e Trieste Freire Ricci, 2006. 

 

v. 17, n. 6 Unidades didáticas para a formação de docentes das séries iniciais do ensino fundamental 

Marcelo Araújo Machado e Fernanda Ostermann, 2006. 

 

v. 18, n. 1 A Física na audição humana 

Laura Rita Rui, 2007. 

 

v. 18, n. 2 Concepções alternativas em Óptica 

Voltaire de Oliveira Almeida, Carolina Abs da Cruz e Paulo Azevedo Soave, 2007. 

 

v. 18, n. 3 A inserção de tópicos de Astronomia no estudo da Mecânica em uma abordagem 
epistemológica 

Érico Kemper, 2007. 

 

v. 18, n. 4  O Sistema Solar – Um Programa de Astronomia para o Ensino Médio 

Andréia Pessi Uhr, 2007. 

 

v. 18, n. 5 Material de apoio didático para o primeiro contato formal com Física; Fluidos 

Felipe Damasio e Maria Helena Steffani, 2007. 

 

v. 18, n. 6 Utilizando um forno de microondas e um disco rígido de um computador como laboratório 
de Física 

Ivo Mai, Naira Maria Balzaretti e João Edgar Schmidt, 2007. 

 

v. 19, n. 1 Ensino de Física Térmica na escola de nível médio: aquisição automática de dados como 
elemento motivador de discussões conceituais 

Denise Borges Sias e Rejane Maria Ribeiro-Teixeira, 2008. 

 

v. 19, n. 2 Uma introdução ao processo da medição no Ensino Médio 

César Augusto Steffens, Eliane Angela Veit e Fernando Lang da Silveira, 2008. 

 

 



49 
 

v. 19, n. 3 Um curso  introdutório à Astronomia para a formação inicial de professores de Ensino  
Fundamental, em nível  médio 

Sônia Elisa Marchi Gonzatti, Trieste Freire Ricci e Maria de Fátima Oliveira Saraiva, 2008. 

 

v. 19, n. 4 Sugestões ao professor de Física para abordar tópicos de Mecânica Quântica no Ensino 
Médio 

Sabrina Soares, Iramaia Cabral de Paulo e Marco Antonio Moreira, 2008. 

 

v. 19, n. 5 Física Térmica: uma abordagem histórica e experimental 

Juleana Boeira Michelena e Paulo Machado Mors, 2008. 

 

v. 19, n. 6 Uma alternativa para o ensino da Dinâmica no Ensino Médio a partir da resolução 
qualitativa de problemas 

Carla Simone Facchinello e Marco Antonio Moreira, 2008. 

 

v. 20, n. 1 Uma visão histórica da Filosofia da Ciência com ênfase na Física 

Eduardo Alcides Peter e Paulo Machado Mors, 2009. 

 

v. 20, n. 2 Relatividade de Einstein em uma abordagem histórico-fenomenológica 

Felipe Damasio e Trieste Freire Ricci, 2009. 

 

v. 20, n. 3 Mecânica dos fluidos: uma abordagem histórica 
Luciano Dernadin de Oliveira e Paulo Machado Mors, 2009. 

 

v. 20, n. 4  Física no Ensino Fundamental: atividades lúdicas e jogos computadorizados 

Zilk M. Herzog e Maria Helena Steffani, 2009. 

 

v. 20, n. 5 Física Térmica 

Nelson R. L. Marques e Ives Solano Araujo, 2009. 

 

v. 20, n. 6  Breve introdução à Fisica e ao Eletromagnetismo  

Marco Antonio Moreira, 2009. 

 

 

v. 21, n. 1 Atividades experimentais de Física à luz da epistemologia de Laudan: ondas mecânicas no 
ensino médio. 

Lizandra Botton Marion Morini,  Eliane Angela Veit, Fernando Lang da Silveira, 2010.   
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v. 21, n. 2 Aplicações do Eletromagnetismo, Óptica, Ondas, da Física Moderna e Contemporânea na 
Medicina (1ª Parte) 

Mara Fernanda Parisoto e José Túlio Moro, 2010. 

 

v. 21, n. 3 Aplicações do Eletromagnetismo, Óptica, Ondas, da Física Moderna e Contemporânea na 
Medicina (2ª Parte) 

Mara Fernanda Parisoto e José Túlio Moro, 2010. 

 

v. 21, n. 4 O movimento circular uniforme: uma proposta contextualizada para a Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) 

Wilson Leandro Krummenauer, Sayonara Salvador Cabral da Costa e Fernando Lang da 
Silveira, 2010. 

 

v. 21, n. 5 Energia: situações para a sala de aula 

Marcia Frank de Rodrigues, Flávia Maria Teixeira dos Santos e Fernando Lang da Silveira, 
2010. 

 

v. 21, n. 6 Introdução à modelagem científica. 

Rafael Vasques Brandão, Ives Solano Araujo e Eliane Angela Veit, 2010. 

 

v. 22, n. 1 Breve introdução à Lei de Gauss para a eletricidade e à Lei de Àmpere-Maxwell 

Ives Solano Araujo e Marco Antonio Moreira, 2011. 

 

v. 22, n. 4 Visões epistemológicas contemporâneas: uma introdução 

Marco Antonio Moreira e Neusa Teresinha Massoni, 2011. 

 

v. 22, n. 5 Introdução à Física das Radiações 

Rogério Fachel de Medeiros e Flávia Maria Teixeira dos Santos, 2011. 

 

v. 22, n. 6  O átomo grego ao Modelo Padrão: os indivisíveis de hoje. 

Lisiane Araujo Pinheiro, Sayonara Salvador Cabral da Costa e Marco Antonio Moreira, 
2011. 

 

v. 23, n. 1 Situações-problema como motivação para o estudo de Física no 9o ano 

Terrimar I. Pasqualetto , Rejane M. Ribeiro-Teixeira e Marco Antonio Moreira, 2012. 

 

v. 23, n. 3 Universo, Terra e Vida: aprendizagem por investigação 

Roberta Lima Moretti, Maria de Fátima Oliveira Saraiva e Eliane Angela Veit, 2012. 
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v. 23, n. 4 Ensinando Física através do radioamadorismo 

Gentil César Bruscato e Paulo Machado Mors, 2012. 

 

v. 23, n. 5 Física na cozinha 

Lairane Rekovvsky, 2012. 

 

v. 23, n. 6  Inserção de conteúdos de Física Quântica no Ensino Médio através de uma unidade de 
ensino potencialmente significativa  

Adriane Griebeler e Marco Antonio Moreira, 2013. 

 

v. 24, n. 1 Ensinando Física Térmica com um refrigerador 

Rodrigo Poglia e Maria Helena Steffani, 2013. 

 

v. 24, n. 2 Einstein e a Teoria da Relatividade Especial: uma abordagem histórica e introdutória  

Melina Silva de Lima, 2013. 

 

v. 24, n. 3 A Física dos equipamentos utilizados em eletrotermofototerapia 

Alexandre Novicki, 2013. 

 

v. 24, n. 4 O uso de mapas e esquemas conceituais em sala de aula 

Angela Denise Eich Müller e Marco Antonio Moreira, 2013. 

 

v. 24, n. 5 Evolução temporal em Mecânica Quântica: conceitos fundamentais envolvidos 

Glauco Cohen F. Pantoja e Victoria Elnecave Herscovitz, 2013. 

 

v. 24, n. 6 Aprendizagem significativa em mapas conceituais 

Marco Antonio Moreira, 2013. 

 

v. 25, n. 1 Introdução ao uso de tecnologias no Ensino de Física experimental dirigida a licenciandos 
de Física 

Leandro Paludo, Eliane Angela Veit e Fernando Lang da Silveira, 2014. 

 

v. 25, n. 2 Uma proposta para a introdução dos plasmas no estudo dos estados físicos da matéria no 
Ensino Médio 

Luis Galileu G. Tonelli, 2014. 

 

 



52 
 

 

 

 

 

v. 25, n. 3  Abordagem de conceitos de Termodinâmica no Ensino Médio por meio de Unidades de 
Ensino Potencialmente Significativas 

Marcos Pradella e Marco Antonio Moreira, 2014. 

 

v. 25, n.4 Arduino para físicos: uma ferramenta prática para a aquisição de dados automáticos 

Rafael Frank de Rodrigues e Silvio Luiz Souza Cunha, 2014. 

 

v. 25, n.5   Ensino de conceitos básicos de eletricidade através da análise do consumo de energia 
elétrica na escola. 

Adroaldo Carpes de Lara, Ives Solano de Araújo e Fernando Lang da Silveira 

 

v.25, n.6   Pequenos projetos de Física no ensino não formal 

Camila Lima dos Reis e Maria Helena Steffani 

 

v.26, n.1 O Ensino de Eletricidade para a Educação de Jovens e Adultos. 

Rodrigo Lapuente de Almeida e Silvio Luiz de Souza Cunha 
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