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Apresentação 
 
 
 Este número da série “Textos de Apoio ao Professor de Física” é destinado a professores de 

Física que atuam no Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA. Este 

material é fruto do trabalho de conclusão do Mestrado Profissional em Ensino de Física realizado por 

Wilson Leandro Krummenauer intitulado “O movimento circular uniforme para alunos da EJA que 

trabalham no processo de produção do couro” sob orientação da Profa. Drª. Sayonara Salvador 

Cabral da Costa e co-orientação do Prof. Dr. Fernando Lang da Silveira.  

 

A proposta aqui apresentada foi aplicada a uma turma de 40 alunos do Ensino Médio da 

modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA - no Colégio Luterano Arthur Konrath, situado na 

cidade de Estância Velha, RS. Os alunos desta modalidade caracterizam-se por serem alunos 

trabalhadores do setor coureiro e calçadista na cidade. A aplicação da proposta ocorreu durante o 

segundo semestre de 2008. 

 

 Neste material de apoio são disponibilizados textos, roteiros, listas de exercícios e testes que 

foram utilizados na aplicação da proposta de ensino bem como a metodologia utilizada. 

 

 Pretende-se que o material apresentado sirva de referência para professores de Física da 

EJA que pretendam trabalhar o conteúdo programático relacionando-o com as experiências 

profissionais dos educandos. 
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Introdução 
 

O ensino de Física na Educação de Jovens e Adultos (EJA) requer estratégias diferenciadas 

das utilizadas no ensino regular, pois o tempo de ensino é muito reduzido e há necessidade de 

revisar conhecimentos básicos do Ensino Fundamental. Em geral, os alunos desta modalidade não 

têm por objetivo fazer estudos posteriores em nível universitário e aquilo que eles aprenderem nesta 

etapa deverá lhes ser útil por toda a vida. 

  

Geralmente, as propostas de ensino aplicadas na EJA são desconectadas do contexto em 

que o aluno está inserido, sobretudo, na região do Vale do Rio dos Sinos — no capítulo 2.3 

comentaremos os resultados de um questionário aplicado a professores de Física desta região. Não 

há uma proposta específica relacionada com características profissionais da região da qual o aluno 

faz parte.  Quem trabalha com a EJA percebe que necessita utilizar metodologias próprias, criar 

propostas de ensino que considerem as vivências e experiências dos alunos adultos. 

 

 Como já foi comentado, o aluno da EJA é um aluno que foi excluído do processo do ensino 

regular, pois por algum motivo, seja ele pedagógico ou sócio-econômico, levou à evasão do mesmo. 

Propostas desarticuladas com o contexto e as dificuldades de aprendizagem identificadas com este 

perfil de aluno levam à repetência ou evasão. Nesse sentido, ao encontro do que propõe Freire 

(2001), entendemos que se faz necessário ensinar Física na EJA através de uma metodologia que 

parta do cotidiano do aluno trabalhador considerando, sobretudo, suas vivências pessoais e 

profissionais. Em particular, nos propomos neste projeto a ensinar Física com esse enfoque. 

  
A escolha pelo tema Cinemática e Dinâmica do Movimento Circular Uniforme aconteceu a 

partir dos conhecimentos prévios do grupo de alunos relativos ao seu contexto profissional, tendo 

como intuito propiciar maior eficiência no processo de ensino e de aprendizagem.  

 

Com isso, pretendeu-se tornar a Física significativa e relevante para o educando, uma Física 

aplicada e presente no seu cotidiano, permitindo que o aluno pudesse fazer relações e analogias 

entre situações presenciadas no seu trabalho e os conteúdos trabalhados nas aulas.  

 

 Acreditamos que propostas de ensino contextualizado podem valer não apenas para a 

disciplina de Física, podendo ser elaboradas interdisciplinarmente um mesmo tema em comum. 

Desenvolvemos uma proposta a partir de experiências profissionais dos alunos, cujo tema gerador 

também poderia ser utilizado para trabalhar a Química, já que esta ciência está presente em todas as 

etapas da produção do couro. A Biologia poderia trabalhar o tema do reaproveitamento da água 

utilizada pelos curtumes, bem como o tema do impacto ambiental causado pelas indústrias coureiras 

no solo. A História poderia trabalhar temas referentes ao histórico das indústrias desta área na região 

do Vale do Rio dos Sinos. Enfim, acreditamos que propostas contextualizadas podem ser efetivadas 
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com um tema gerador específico para cada realidade local, favorecendo assim, o interesse e a 

motivação para o estudo e facilitando a ocorrência da aprendizagem significativa. 

 

 Os roteiros aqui apresentados podem ser utilizados em outras realidades e contextos, para 

tanto devem ser feitas adaptações no material. Também salientamos que a proposta pode também 

ser aplicada ao Ensino Médio regular, e não apenas na EJA. Ao invés de relacionar o movimento 

circular uniforme aos processos industriais do couro ou com outros processos industriais, pode-se 

trabalhar com adolescentes propostas relacionadas a outros contextos, como por exemplo, 

brinquedos que executam movimentos circulares em um parque de diversão, trabalhando assim, os 

mesmos conceitos aqui apresentados num outro contexto. 

 

 



Teorias de Aprendizagem 
 

Esta pesquisa usou como referencial teórico as idéias de David Ausubel e Joseph Novak e de 

Paulo Freire. Estes teóricos apresentam concepções que são concordantes com o objetivo da 

proposta aqui apresentada: 

• a estrutura cognitiva preexistente (Ausubel et al., 1980) é importante e fundamental no 

processo ensino-aprendizagem; 

• o conteúdo de Física deve ser significante e relevante para o educando; 

• o professor também é um aprendiz: “não há docência sem discência” (Freire, 2001). 

 

Do ponto de vista pedagógico, a pesquisa foi fundamentada nas idéias de Paulo Freire, 

conhecido mundialmente pelo seu método na alfabetização de adultos. Portanto, suas idéias são uma 

ótima referência na Educação de Jovens e Adultos. Do ponto de vista psicológico o trabalho 

aproveitou-se da teoria de aprendizagem de David Ausubel e seu colaborador, Joseph Novak, para 

uma aprendizagem significativa a partir de subsunçores existentes na estrutura cognitiva dos 

educandos. Um “subsunçor” é um conceito ou uma idéia já existente na estrutura cognitiva do aluno, 

conceito esse que servirá de “ancoradouro para a nova informação” (MOREIRA; OSTERMANN, 

1999), adquirindo desta maneira significado para o aluno. A aprendizagem significativa preconizada 

por Ausubel ocorre quando “a nova informação adquire significado por interação com conceitos ou 

proposições relevantes preexistentes na estrutura cognitiva” (op. cit. p. 62), sendo que esta relação 

deve ocorrer de maneira não-literal e não-arbitrária.  

 

A aprendizagem significativa contrasta, fundamentalmente, com a aprendizagem mecânica, 

na medida em que, na primeira, a nova informação interage com algum subsunçor, enquanto que na 

segunda, não há nenhuma interação entre a nova informação e os conceitos ou proposições 

preexistentes na estrutura cognitiva do aluno. Um exemplo de aprendizagem mecânica é a 

memorização de um conteúdo sem qualquer fundamentação que lhe dê significado. 

  

Existem algumas condições essenciais para a ocorrência da aprendizagem significativa. O 

professor deve averiguar os conhecimentos prévios dos alunos e ensinar a partir destes 

conhecimentos. Uma condição fundamental para a ocorrência da aprendizagem significativa é que o 

material utilizado esteja relacionado com a estrutura cognitiva do aluno, de maneira não-literal e não-

arbitrária, desta forma o material será considerado potencialmente significativo. Independente de o 

material ser potencialmente significativo ou não, para ocorrer a aprendizagem significativa o aprendiz 

deve ter predisposição em aprender de forma significativa, para tanto o aluno não pode ter a intenção 

de memorizar ou decorar o material, tal postura levará à aprendizagem mecânica, isto é, sem 

nenhuma relação da nova informação com a estrutura cognitiva do aprendiz. 
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Para facilitar a aprendizagem significativa, Ausubel preconiza os organizadores prévios, que 

são materiais a serem propostos antes da utilização do material de aprendizagem, servindo de ponte 

entre o conhecimento prévio e o material que pretendemos que seja potencialmente significativo. 

 

Para Ausubel a assimilação do significado antigo e novo é o resultado decorrente da 

interação ocorrida entre a nova informação e a estrutura preexistente na estrutura cognitiva do aluno. 

A assimilação é um processo contínuo no qual uma nova informação é assimilada sob um subsunçor, 

ocorrendo mudanças na aprendizagem significativa. A assimilação entre a nova informação e o 

subsunçor obedece uma certa subordinação, ou seja, o novo conceito é subordinado ao 

conhecimento preexistente, essa aprendizagem Ausubel chama de subordinada.  

 

Quando um novo conceito é mais geral do que os conceitos preexistentes e passa a assimilá-

los a partir destes, ocorre a chamada aprendizagem superordenada. Já a aprendizagem combinatória 

ocorre quando os conceitos não estabelecem uma relação de subordinação ou de superordenação 

com a estrutura cognitiva preexistente, mas estabelecem relação não com um conceito específico 

relacionando-se com um conteúdo geral. Nesse sentido, Moreira (op. cit. p. 55) salienta: “A nova 

proposição não pode ser assimilada por outras já estabelecidas na estrutura cognitiva nem é capaz 

de assimilá-las. Esta situação dá origem ao aparecimento de significados combinatórios, ou à 

aprendizagem combinatória”. Um conceito geralmente presente na aprendizagem subordinada é a 

diferenciação progressiva, quando um novo conceito é aprendido por um processo de interação e 

ancoragem em um subsunçor, este por sua vez também se modifica, adquire novos significados e se 

diferenciando progressivamente. Em outra publicação, Moreira (2003, p. 160) comenta: 

 

...quando um novo conceito ou proposição aprendido por subordinação, i. 
e, por um processo de interação e ancoragem em um conceito subsunçor, 
este também se modifica. A ocorrência desse processo uma ou mais vezes 
leva à diferenciação progressiva do conceito subsunçor. Na verdade este é 
um processo quase sempre presente na aprendizagem significativa 
subordinada. 

 

Na aprendizagem superordenada e na combinatória, conceitos ou proposições estabelecidos 

na estrutura cognitiva são relacionados entre si, ou seja, novos conceitos são adquiridos e as 

informações da estrutura cognitiva preexistente reorganizam-se adquirindo novos significados. Este 

tipo de relação Ausubel denomina reconciliação integrativa. A reconciliação integrativa se dá pelo 

estabelecimento de relações entre conceitos já existentes na estrutura cognitiva, isto é, ocorre uma 

relação entre os subsunçores. Os subsunçores reorganizam-se e adquirem novos significados a partir 

destas novas relações. 

 

A principal contribuição de Novak à teoria de aprendizagem significativa são os mapas 

conceituais, que são diagramas de relação hierárquica entre conceitos que refletem a estrutura de 

conceitos de certo conhecimento. Construir tais diagramas e refazê-los após análise e discussão são 

processos que facilitam a aprendizagem significativa. Os mapas conceituais também podem ser 
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utilizados como instrumentos de avaliação, pois através dos mesmos é possível analisar e perceber a 

ligação que o aluno faz entre conceitos, dando uma noção de como está organizada a estrutura 

cognitiva do aluno sobre um determinado assunto. Para Moreira (2006, p.19):  

na avaliação através de mapas conceituais a principal idéia é a de avaliar o 
que o aluno sabe em termos conceituais, isto é, como ele estrutura, 
hierarquiza, diferencia, relaciona, discrimina, integra, conceitos de uma 
determinada unidade de estudo, tópico, disciplina, etc.. 
 

Na Figura 1 apresentamos um mapa conceitual que construímos para representar a teoria da 

aprendizagem significativa de David Ausubel. 

 

Já Paulo Freire sempre se preocupou com as questões sociais do educando e o verdadeiro 

papel do professor diante de alunos “oprimidos”1. A experiência do aluno é o ponto de partida do que 

Freire (2000) chama de “educação problematizadora”, isto é, uma educação que leva em 

consideração o contexto em que vive o aluno a fim de conhecê-lo e modificá-lo. No mesmo sentido 

Ausubel (1976) deixa clara a importância de conhecermos o que o aluno já sabe para, levando em 

consideração e tomando o conhecimento prévio como ponto de partida, modificar esse conhecimento: 

“O fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe”. 

 

A partir do seu entendimento de educação, Freire (2000) lança a idéia de “tema gerador”, um 

tema da realidade do aluno, que orienta o conteúdo programático a ser desenvolvido. O tema gerador 

é escolhido através de pesquisas que o educador faz na comunidade onde estão inseridos os alunos 

e deve partir de algo relevante para eles. Essa fase do processo, Freire chama de “investigação 

temática”.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Freire, em Pedagogia do Oprimido, faz uma discussão filosófica-política sobre a relação de dominação em 
nossa sociedade, que ele chama de relação opressor-oprimido. 
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Durante a aplicação do projeto o professor se coloca na condição de “educador-educando” 

pois aprende com os alunos e a comunidade. Sobretudo na Educação de Jovens e Adultos o 

professor não pode se colocar numa posição de dono absoluto do conhecimento ou como objeto 

principal do processo, pois o aluno também traz suas vivências e conhecimentos que serão 

compartilhados. O educador tem o conhecimento específico, mas que é um conhecimento relativo, 

assim como o conhecimento do aluno que também é relativo. Nesse sentido Freire (2003, p. 29) 

destaca: 

Por isso, não podemos nos colocar na posição do ser superior que ensina 
um grupo de ignorantes, mas sim na posição humilde daquele que 
comunica um saber relativo a outros que possuem outro saber relativo. (É 
preciso saber reconhecer quando os educandos sabem mais e fazer com 
que eles também saibam com humildade).  

 
   
 Outro pressuposto apontado por Freire é que o ser humano é eternamente inacabado. O 

homem deve se colocar como sujeito de sua própria educação e não como objeto dela.  A educação 

é contínua e visa à promoção humana, “a educação tem caráter permanente” (op. cit. p. 28). 

 
 Freire vê a educação na América Latina como sendo vertical, na qual o professor se coloca 

como o dono absoluto do conhecimento, aquele que ensina a outros que não possuem 

conhecimento. Sob este aspecto, o professor acredita que quanto mais informação ele transmite ao 

aluno mais o aluno aprende, nesse processo o aluno recebe passivamente e sem reflexão o 

conhecimento. Esta visão equivocada de educação Freire chama de “consciência bancária” na qual 

se acredita que “quanto mais se dá mais se sabe” (op. cit. p. 38). Este tipo de educação leva à 

aprendizagem mecânica, contrapondo-se à aprendizagem significativa proposta por Ausubel. 

 

 Na Figura 2 apresentamos nosso mapa conceitual para a teoria de aprendizagem de Paulo 

Freire. 
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Figura 2 – Um mapa conceitual para a teoria de aprendizagem de Paulo Freire. 
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Metodologia 
 
 Antes da aplicação propriamente dita da proposta realizou-se observações de aulas de Física 

na modalidade EJA na região do Vale do Rio dos Sinos, bem como aplicou-se um questionário para 

verificar a formação dos educadores e qual o referencial teórico que utilizam quando trabalham com 

adultos. 

 

Levando em conta os conhecimentos profissionais do setor coureiro dos alunos da turma com 

quem realizamos a proposta, o tema gerador convergiu para o processo de produção do couro. 

Dentre as atividades propostas, à luz dos referenciais teóricos, aplicamos inicialmente um teste, cujo 

conteúdo pretendia avaliar os conhecimentos prévios dos educandos sobre conceitos básicos de 

mecânica e de operações matemáticas.  

 

Para fazer a “ponte” entre os conhecimentos prévios manifestados pelos alunos e as novas 

informações que seriam abordadas em aula, promovemos também uma saída de campo com os 

educandos a um curtume2. Antes disso, elaboramos um texto sobre as etapas da produção do couro 

que foi trabalhado em aula. Classificamos esse texto como um dos organizadores prévios previsto por 

Ausubel, pois como já mencionamos anteriormente estes materiais introdutórios, propostos antes da 

utilização do material de aprendizagem, servem de ponte entre o conhecimento prévio e o material 

que pretendemos que seja potencialmente significativo. Então, a partir do conhecimento de todas as 

etapas da produção do couro, apresentamos aos alunos uma proposta dos conteúdos de mecânica 

que seriam abordados durante o projeto; os tópicos seriam, especificamente, a cinemática e a 

dinâmica no movimento circular uniforme, aplicadas ao processo de produção do couro. 

 

A aplicação do projeto teve duração de 4 (quatro) meses, com encontros semanais de duas 

horas-aula de duração, totalizando trinta horas. 

  

Os conceitos-chave abordados durante a aplicação do projeto foram: período, freqüência, 

velocidade linear, velocidade angular, aceleração centrípeta, as forças no movimento circular, a força 

resultante tangencial e a força resultante centrípeta. A partir do planejamento realizado, os tópicos de 

mecânica, sempre relacionados ao processo de produção do couro, foram abordados ao longo de 

aulas expositivas, incluindo atividades em grupos e individuais, apresentações de trabalhos, 

resolução de exercícios, elaboração de mapas conceituais e utilização de uma simulação 

computacional sobre o movimento circular uniforme. 

 

 O material didático utilizado nesse período foi variado. Devido a muitos alunos trabalharem 

em diferentes etapas da produção do couro, organizamos um pequeno texto — já citado — contendo 

todas as etapas do processo industrial, desde a chegada da pele ao estabelecimento até o 

                                                 
2 Indústria de beneficiamento e produção de peles e couros. 
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acabamento. A utilização deste texto serviu para dar uma visão geral do processo a todos os alunos. 

Foram disponibilizados aos alunos textos sobre o movimento circular uniforme e as forças exercidas 

sobre a pele durante o processo de produção do couro. Também foram elaborados roteiros para as 

atividades práticas e para as que foram realizadas no laboratório de informática. 

  

A informática foi utilizada como recurso didático através de apresentações de trabalhos em 

PowerPoint, bem como em uma atividade em duplas, utilizando uma simulação computacional 

desenvolvida no programa Modellus.  

 

Ao final da aplicação do projeto, solicitamos aos alunos que respondessem a um teste 

individual abordando conceitos de mecânica, aplicados e contextualizados ao processo de produção 

do couro. O teste inicial e o teste final foram independentes, tanto em conteúdo como em objetivos: o 

primeiro visava avaliar o conhecimento prévio dos aprendizes, enquanto o segundo almejava avaliar 

o conhecimento dos alunos referente aos conteúdos trabalhados durante a aplicação do projeto. 

 

A seguir, apresentamos os roteiros de todas as atividades desenvolvidas ao longo do projeto 

além  
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Atividade 1 – O teste inicial 
 

Teste aplicado aos alunos para avaliar o conhecimento prévio 
 
Nome:_________________________________________ 
Prof. Wilson L. Krummenauer 

Questão 1 
 

Na Física trabalhamos com dois tipos distintos de grandezas: escalares e vetoriais. 

Grandezas Escalares: são aquelas que ficam totalmente definidas quando conhecemos 

apenas seu valor associado com uma unidade de medida, ou seja, apenas é necessário um número 

para especificá-las. 

Grandezas Vetoriais: são grandezas que ficam totalmente determinadas quando 

conhecemos o seu módulo, associado com uma unidade de medida, sua direção e o seu sentido. 

Com base no conhecimento sobre grandezas escalares e vetoriais, em cada frase, 

considerando a palavra sublinhada, escreva “E” para grandeza escalar e “V” para grandeza vetorial. 

(    ) Uma garrafa de refrigerante possui um volume interno de 300 cm3. 

(    ) A temperatura em um forno é de 200°C. 

(    ) Um automóvel move-se com uma velocidade cujo valor é 60 km/h orientada de oeste para leste. 

(    )Um carregador empurra uma caixa para a esquerda com uma força horizontal de intensidade 

100N. 

(  ) A pressão em um pneu de automóvel é de 30 libras força por polegada quadrada. 

(    ) João engordou muito pois a balança ontem acusou que a sua massa era 103kg. 

(    ) A potência máxima desenvolvida pelo motor do meu novo carro é 120 cavalos-vapor.  

 
Questão 2 

 

Operar com grandezas escalares é bastante simples. Por exemplo, se uma pessoa possui um 

terreno de 2000 m2 e vende um lote de 500 m2, sabemos que ainda restará um lote de 1500 m2. 

Agora, operar com grandezas vetoriais não é tão trivial devemos considerar além do módulo (valor) 

também sua direção e sentido. As grandezas vetoriais são representadas por vetores, que, 

geometricamente, são representadas por flechas. O comprimento da flecha, numa escala apropriada, 

indica o módulo do vetor. Dois vetores têm a mesma direção quando estiverem sobre uma mesma 

reta ou sobre retas paralelas. Dois vetores terão o mesmo sentido quando tiverem a mesma direção e 

apontarem para o mesmo lado; já quando apontarem para lados opostos, terão sentidos diferentes. 

 

Por exemplo, os vetores ar  e b
r

 da figura abaixo apresentam a mesma direção, pois são 

paralelos, mas sentidos opostos, pois um aponta para a direita e o outro para a esquerda. Seus 

módulos também são diferentes, pois apresentam comprimentos diferentes. 

 

                                                          ar  
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                                                       b

r
 

                                
 
  

Já para somar dois vetores de direções diferentes podemos utilizar a ‘regra do 

paralelogramo’. Esta regra consiste em traçar os dois vetores de modo que suas origens coincidam. 

Traçamos um paralelogramo no qual os vetores ar  e b
r

 são os lados do paralelogramo, a diagonal cr  

que parte da origem dos vetores é a resultante dos vetores, ou seja, o vetor que resulta da soma dos 

dois vetores. 

 

bac
rrr

+=  
 

Com base no texto anterior, trace dois vetores ar  e b
r

 representando deslocamentos de 

módulos iguais a 8 cm e 6 cm, respectivamente, perpendiculares entre si, isto é, formando um ângulo 

reto. Trace também o vetor cr  que resulta da soma dos dois vetores. Após, calcule quanto vale o 

módulo (intensidade) do vetor resultante cr . Dica: lembre-se do Teorema de Pitágoras. 

 

Questão 3 
 

Com base no texto apresentado na questão 2, considere dois vetores ar  e b
r

 como mostra a 

figura abaixo.  

 

                                                      ar  

                                                             b
r

 

 

Assinale dentre as quatro alternativas abaixo aquela que está correta: 

a. Os vetores acima possuem mesmo módulo. 

b. Os vetores acima possuem a mesma direção mas sentidos opostos. 

c. Os vetores acima possuem a mesma direção e sentido mas módulos diferentes. 

d. Os vetores ar  e b
r

não apresentam nenhuma característica em comum. 
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Questão 4 
 

A Terra exerce uma força de atração sobre todos os corpos próximos a ela. Essa força é 

chamada de força ‘peso’ ou simplesmente peso do corpo. O valor do peso depende de dois fatores: 

da massa do corpo que está sendo atraído pela Terra e da aceleração da gravidade no local onde o 

corpo se encontra. A intensidade do peso de um objeto é o produto de sua massa pela intensidade da 

aceleração da gravidade no local onde o corpo se encontra. Como a Terra e a Lua, por exemplo, 

possuem gravidades diferentes, o peso de um determinado objeto na Terra e na Lua não será o 

mesmo, o que não acontece com a massa do objeto que, em qualquer lugar, será sempre a mesma. 

Como o peso é uma força, logo é uma grandeza vetorial e não pode ser confundido com a massa. A 

massa é medida em quilogramas (kg). A unidade de medida de força é o ‘newton’ (N). Ambas as 

unidades pertencem ao Sistema Internacional de Unidades de Medida. Por definição 1 N é a 

intensidade da força que, atuando na massa de 1 kg, imprime a essa massa a aceleração com valor 

de 1 m/s2.  

  

Tendo em vista o texto apresentado acima, responda às questões que seguem. 

a) Um mesmo objeto pode apresentar peso diferente em locais diferentes da Terra? Justifique 

sua resposta. 

 

b) Comente a afirmação: “se um objeto de 1 kg (por exemplo, uma pedra) for transportado da 

superfície da Terra para a superfície da Lua, o objeto pesará menos na Lua”. 

 

c) Um objeto possui peso cujo valor é de 100N na superfície da Terra. Quanto valerá o peso 

desse objeto num local onde o valor da aceleração gravitacional é ¼ do valor da aceleração 

da gravidade na superfície da Terra? 

 
Questão 5 
 

Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Encontramos no cotidiano diversas 

situações nas quais relacionamos duas grandezas, por exemplo, o preço de certo produto com a 

quantidade. Vamos supor que certa lata de óleo custasse R$ 2,00. Assim, teremos: 

Quantidade 
de latas Preço 

1 R$ 2,00 
2 R$ 4,00 
3 R$ 6,00 
4 R$ 8,00 

 

Note que se a quantidade de latas duplicar, o preço a pagar também duplica, dizemos, 

portanto, que as grandezas quantidade de latas e preço são diretamente proporcionais. 
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Em uma viagem, com trajetória definida, quanto maior for a velocidade do carro, menor será o 

tempo gasto para concluir o percurso. Neste caso, velocidade e tempo são grandezas inversamente 
proporcionais, pois se a velocidade duplicar, o tempo da viagem reduz pela metade. 

 

Sabemos que h1  corresponde a s600.3 . Portanto, s000.9  correspondem a quantas horas? 

 

 

Questão 6 
 

Para transportar certo volume de areia foram necessários 20 caminhões com 34m  de areia 

cada um. Se cada caminhão pudesse transportar 35m  de areia, quantos caminhões seriam 

necessários para fazer o mesmo serviço? 

 

 

Questão 7 
  
 Uma sentença matemática que contenha letras e números e expressa por uma igualdade é 

chamada equação. As letras que representam números desconhecidos são chamadas de variáveis 

ou incógnitas. 

 

A soma das idades de Antônio e Beto é 22 anos, sendo que Beto é 4 anos mais velho do que 

Antônio. Representando pela variável a  a idade de Antônio e pela variável b  a idade de Beto, 

escreva duas equações que relacionem as variáveis a  e b . 

 

A seguir, calcule a idade de cada um. 
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Atividade 2 – Texto sobre as etapas da produção do couro 
 

Etapas da produção do couro 
 
 

Todas as peles chegam ao curtume desidratadas pelo próprio processo de conservação no 

qual é utilizado sal. A primeira etapa do processo é chamada de ‘remolho’ e tem por finalidade repor o 

teor de água das peles e também, devido à própria centrifugação gerada pela rotação do fulão, 

eliminar impurezas contidas nos pêlos. A segunda etapa do processo, logo após o remolho, é 

chamada de ‘caleiro’ e consiste no inchamento da pele e retirada dos pêlos da mesma. Neste 

processo além da centrifugação utilizam-se substâncias alcalinas, cáusticas, para facilitar a retirada 

dos pêlos e para isso, geralmente, emprega-se a cal. A terceira etapa do processo é a 

‘desencalagem’, que tem por finalidade a eliminação do cálcio retido na pele na etapa do caleiro, 

como comenta Hoinacki (1989, p. 95): 

 
A cal, uma vez completado o caleiro, encontra-se na pele 
combinada à estrutura protéica, bem como depositada nas 
camadas externas e entre as fibras, como também em solução 
entre os constituintes da estrutura. 

 
 

 
A purga, quarta etapa do processo, é outra operação de limpeza no fulão, consistindo em 

tratar as peles com enzimas atuantes sobre alguns tipos de proteínas interfibrilares que não são 

desejáveis no processo de curtimento. Nesse sentido Hoinacki (1989, p. 98) destaca: 

 

A operação de purga consiste em tratar as peles com enzimas 
proteolíticas, provenientes de diferentes fontes, visando a 
limpeza da estrutura fibrosa. A operação de purga visa eliminar 
os materiais queratinosos degradados, submeter os materiais a 
certa digestão, as gorduras, a cisões, etc. 

 

O píquel é uma operação que prepara a pele para o curtimento; é a etapa que prepara as 

fibras da pele para uma penetração mais fácil dos agentes curtidores, neste processo “as peles são 

tratadas com soluções salino-ácidas” (Hoinacki, 1989, p. 103). 

 

O curtimento é a etapa final que consiste na transformação da pele do animal em couro. Esse 

processo é devido à reação de certos produtos químicos – taninos vegetais ou sais de cromo – com a 

proteína que constitui a pele.  

 

Na prática, o que diferencia uma etapa da outra é o tipo de produto químico a ser colocado 

com a pele no fulão e a freqüência com que o fulão rotaciona. Para cada fase necessita-se de uma 
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rotação com freqüência diferente. Para Hoinacki (1989) as freqüências indicadas para cada etapa do 

processo são: 

• 2 rpm para o remolho e o caleiro; 

• 5 rpm para a desencalagem e para a purga; 

• a partir de 8 rpm para o píquel e o curtimento. 

 

Em alguns casos, dependendo do tipo de fulão, a freqüência de rotação pode chegar, na fase 

do curtimento, a mais de 30 rpm. 

  

As etapas da produção do couro bem como os incrementos químicos utilizados em cada fase 

estão esquematizadas na Figura 1. 

 

O fulão 
 

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e 

Artefatos (Assintecal), existem mais de 5 mil fulões em funcionamento no Brasil, sendo que a maior 

parte deles está situada em indústrias coureiras do Rio Grande do Sul. 

 

Os fulões começaram a ser utilizados a partir do século XIX, porém, a partir da década de 50 

do século XX, passou a ocorrer uma preocupação maior com as forças que exercem sobre a pele no 

interior do fulão, ocorrendo alterações em dimensões e freqüências de rotação para diminuir o tempo 

de curtimento. 
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Figura 1 – Fluxograma das etapas do processo de produção do couro. 
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O fulão (ver Figura 3) é um recipiente, normalmente cilíndrico, com eixo de simetria 

posicionado na horizontal, girando em torno desse eixo graças a um motor que o aciona através de 

um sistema de polias acopladas por correias. Seu objetivo é transformar a pele animal em couro 

através de ação mecânica.  As peles, juntamente com água e produtos químicos adequados, são 

colocadas no interior do fulão. Durante a rotação do cilindro as forças exercidas sobre as fibras da 

pele diminuem o tempo das reações químicas; tais reações “são controladas pela difusão dos 

agentes químicos de processo na matriz fibrosa” (PRIEBE, 2007). 

 

Esse equipamento teve origem nos barris de vinho e, como esses, geralmente, são 

constituídos de madeira nobre, embora hoje já existam fulões de aço inoxidável.  O tamanho do fulão 

é muito variado, dependendo da carga total que se pretende introduzir no mesmo e da etapa do 

processo em que deseja utilizá-lo.  

 

 
Figura 3 – Foto de um fulão 

(disponível em http://maquitil.com/Marcarini/Portugues/ful3.htm - acessado em 20/05/2008). 
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Atividade 3 – Saída de campo ao curtume 
 
 Como cada aluno trabalha em um setor da indústria de beneficiamento de couro realizamos 

uma saída de campo a um curtume para que todos pudessem ter uma visão mais ampla de todo o 

processo de produção do couro, desde a chegada da pele à indústria até o seu acabamento. 

 

 Durante a visita em cada local que passamos o aluno que trabalha no setor explicou ao grupo 

em que consistia o seu trabalho e os produtos químicos que eram colocados no interior do fulão na 

etapa, bem como a freqüência de rotação do fulão na mesma etapa. 

 

 A Figura 4 apresenta a chegada do grupo ao curtume. 

 

 
Figura 4 – Foto da turma na visita ao curtume. 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – KRUMMENAUER, W. L.; COSTA, S. S. C.; 
SILVEIRA, F. L. v.21, n.4 

 24

Atividade 4 – Atividade lúdica sobre o Teorema de Pitágoras 
 
 A atividade a seguir foi desenvolvida com o objetivo de suprir as lacunas constatadas na 

aplicação do teste inicial pertinentes ao Teorema de Pitágoras. 

 
 

Roteiro da atividade lúdica sobre o Teorema de Pitágoras3 
 

Material:  

• Tabuleiro (ver Figura 5) 

• Marcadores (uma cor para cada jogador) 

• Dois dados 

• Cartões com perguntas (ver Figura 6) 

 

Como jogar: 
 
 Cada aluno coloca seu marcador junto ao círculo indicado por uma seta (ponto de partida e 

chegada do jogo). Os cartões das questões permanecem empilhados, com a face das perguntas 

voltadas para baixo, ao lado do tabuleiro. 

  

Na sua vez de jogar, cada aluno lança os dois dados. Os números obtidos representarão as 

medidas dos catetos de um triângulo retângulo. O número de círculos movidos pelo marcador será 

igual à parte inteira da respectiva hipotenusa. 

   

Se o marcador cair em um círculo preto, o jogador deve retirar um dos cartões, respondendo 

corretamente a pergunta o marcador avança mais um círculo. Se errar a pergunta o marcador 

retrocede um círculo. 

  

Ganhará o jogo aquele que primeiro completar uma volta completa no tabuleiro. 

                                                 
3 Referência: RÊGO, R. G. do; RÊGO, R. M. do. Matematicativa. João Pessoa: Editora Universitária, UFPB, 
2000. 
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Figura 5 – Tabuleiro do jogo. 
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Um triângulo retângulo 
pode ter um ângulo 

interno obtuso? 

 

Qual é o nome dado ao 
lado oposto ao ângulo 
reto em um triângulo 

retângulo? 

 

Em um triângulo 
retângulo a hipotenusa 
mede 10cm e um dos 

catetos mede 6cm. 
Quanto mede o outro 

cateto? 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           

Um triângulo retângulo 
pode ser eqüilátero? 

 

Um triângulo isósceles 
pode ter um ângulo reto?

 

Qual é o valor da soma 
dos ângulos internos de 

um triângulo? 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           

Quais são os nomes 
dados aos lados que 

formam o ângulo reto em 
um triângulo retângulo? 

 

Enuncie o Teorema de 
Pitágoras 

 

Em um triângulo 
retângulo a hipotenusa 

mede 5cm e um dos 
catetos mede 4cm. 

Quanto mede o outro 
cateto? 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Figura 6 – Cartões com as perguntas. 
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Figura 7 – Foto da atividade realizada em sala de aula. 

 

 
Figura 8 – Foto da turma realizando a atividade. 
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Figura 9 – Foto de um grupo realizando a atividade lúdica. 
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Atividade 5 – A cinemática do movimento circular uniforme 
 
 Os slides a seguir foram construídos no intuito de apresentar a cinemática do movimento 

circular uniforme sem se preocupar, por enquanto, com as forças envolvidas neste movimento. 

 

Cinemática do 
Movimento Circular 
Uniforme (MCU)

Prof. Wilson Leandro Krummenauer  
Figura 10 – Slide do título da apresentação. 

 

Definição

Uma partícula efetua um movimento 
circular quando sua trajetória é uma 

circunferência, por exemplo, um ponto na 
extremidade de um fulão em 

funcionamento.

 
Figura 11 – Slide apresentando a definição de movimento circular. 
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Se o valor (módulo) da velocidade 
permanecer constante será chamado 
Movimento Circular Uniforme (MCU).

MCU

 
Figura 12 – Slide que caracteriza o movimento circular uniforme. 

 

Vetor velocidade

No movimento circular uniforme o valor 
(módulo) da velocidade não varia, porém, 
a direção deste vetor varia continuamente.
A velocidade instantânea  é representada, 
em cada ponto da trajetória, por um vetor 
tangente a ela.

 
Figura 13 – Slide sobre o vetor velocidade. 
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Vetor velocidade na superfície do fulão

 
Figura 14 – Slide representando o vetor velocidade tangencial na superfície do fulão. 

 

Período (T)

É o tempo gasto para o fulão efetuar uma 
volta completa. Portanto, sua unidade de 
medida no Sistema Internacional de 
Unidades é o segundo [s].

 
Figura 15 – Slide apresentando a definição de período para o movimento do fulão. 

 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – KRUMMENAUER, W. L.; COSTA, S. S. C.; 
SILVEIRA, F. L. v.21, n.4 

 32

Freqüência (f)

Vamos supor que um fulão efetue 5 voltas 
completas em um intervalo de tempo de 
10 segundos. A freqüência desse 
movimento é o quociente entre o número 
de voltas efetuadas e o tempo gasto para 
efetuá-las.
Logo, a freqüência de rotação desse fulão
é 0,5 voltas/s.

 
Figura 16 – Slide apresentando a definição de freqüência para o movimento do fulão.  

 

1 volta/s é denominada 1 hertz, em 
homenagem ao físico alemão Heinrich
Hertz (1857 – 1894).
Portanto a freqüência f de rotação do fulão
no exemplo anterior é de 0,5 Hz.

Freqüência (f)

 
Figura 17 – Slide apresentando a definição de 1 hertz. 
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Como o fulão executou 5 voltas em 10s, 
podemos concluir que em 1 min ele 
efetuará 30 voltas. Portanto sua 
freqüência também pode ser expressa por 
30 rpm (rotações por minuto), logo:

Freqüência (f)

rpmHz 601 =

 
Figura 18 – Slide apresentando a comparação entre a unidade Hz e rpm. 

Relação entre T e f
Podemos encontrar o período do fulão
através de uma regra de três simples: se o 
fulão efetua meia volta a cada 1 s, então, 
o tempo gasto para efetuar uma volta 
completa é T.

0,5 volta 1 s
1 volta T

sT 2
5,0

1
==

 
Figura 19 – Slide apresentando o cálculo para encontrar o período de um fulão. 
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Percebemos que o período T é o inverso 
da freqüência f:

ou

Relação entre T e f

f
T 1
=

T
f 1
=

 
Figura 20 – Slide que apresenta a relação entre período e freqüência. 

 

Velocidade linear (v)

A distância percorrida por um ponto 
situado na periferia do fulão em uma volta 
completa é o comprimento da 
circunferência (2πR), logo o módulo da 
velocidade linear será dado por:

ou
T

Rv π2
= Rfv π2=

 
Figura 21 – Slide que apresenta o módulo da velocidade linear no movimento circular em função do 

período e da freqüência. 
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Velocidade angular (ω)

É o quociente entre o ângulo descrito (Δθ) 
por um ponto do fulão e o tempo (Δt) 
gasto para descrevê-lo.

tΔ
Δ

=
θω

 
Figura 22 – Slide que apresenta o módulo da velocidade angular. 

 

Para uma volta completa teremos:
Δθ = 2π rad

Já o intervalo de tempo de uma volta 
completa é o período T, logo:

ou

Velocidade angular (ω)

T
πω 2

= fπω 2=

 
Figura 23 – Slide que apresenta a relação entre o módulo da velocidade angular com o período e a 

freqüência. 
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Aceleração centrípeta (ac)
A aceleração responsável pela variação 
do vetor velocidade é denominada 
aceleração centrípeta (ac). Essa 
aceleração é sempre orientada para o 
centro da trajetória descrita. O valor da 
aceleração centrípeta é dada por:

R
vac

2

=

 
Figura 24 – Slide que apresenta o módulo da aceleração centrípeta em função do vetor velocidade 

linear. 

 

Aceleração centrípeta (ac)

 
Figura 25 – Slide que apresenta os vetores velocidade tangencial e aceleração centrípeta. 
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Atividade 6 – Lista de exercícios sobre a cinemática do movimento circular uniforme 
 
 

Lista de exercícios sobre a cinemática do movimento circular uniforme no fulão 
 

1. O fulão sempre executa um movimento uniforme? O que acontece com o módulo da 

velocidade angular durante o funcionamento do fulão? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Explique o significado de uma freqüência de 0,25 Hz para o movimento de um certo fulão. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. Na fase da purga, o fulão possui uma freqüência média de 6 rpm. 

a) Qual a freqüência média em Hz para esta etapa do processo? 

b) Qual o período do fulão, considerando essa freqüência média? 

c) Nesse caso, quantas voltas o fulão executa em 5 min? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. O diâmetro de um fulão mede 2 m. Sabendo que o mesmo executa 150 rotações em 5 min, 

calcule: 

a) a freqüência em rpm; 

b) a freqüência em hertz; 

c) o período; 

d) a velocidade linear de um ponto situado na periferia do fulão (adote π = 3,14); 

e) a velocidade angular do fulão (adote π = 3,14); 

f) a aceleração centrípeta. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

 

5. Um fulão cujo raio mede 1,5 m executa um movimento circular uniforme. Podemos afirmar 

que um ponto situado a 1 m do eixo de rotação do fulão e um ponto situado na periferia do 

fulão possuem a mesma velocidade angular? Justifique.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Atividade 7 – Texto sobre a dinâmica no movimento circular uniforme no fulão 
 

A força centrípeta exercida sobre as peles no fulão 
 
 

No capítulo anterior analisamos a aceleração centrípeta no movimento circular. Pela Segunda 

Lei de Newton, sabemos que a resultante de todas as forças exercidas sobre o corpo na direção 

radial à sua trajetória é responsável por esta aceleração. Esta força é chamada de força resultante 

centrípeta, cF
r

, que tem a mesma direção e sentido da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta 

tem direção radial e sentido para o centro da trajetória descrita. Como o módulo da aceleração 

centrípeta car  é dado pela expressão 
R
v 2

 e sendo m a massa da pele que gira no fulão, pela 

Segunda Lei de Newton temos: 

 

CC maF =  

 

como  
R
vac

2

=  

 

temos:  
R
vmFc

2

=  

 

Nesse sentido, Luz e Álvares (1992, p. 247) salientam: 

 

Para que um corpo descreva um movimento circular uniforme, deve atuar 

sobre ele uma força centrípeta, 
R
vmFc

2

= , que faz a velocidade do 

corpo mudar continuamente de direção. 

 

A Figura 26 representa os vetores velocidade vr  e aceleração centrípeta car .  Sendo que, 

pela Segunda Lei de Newton, a direção do vetor força resultante (força resultante centrípeta) será a 

mesma do vetor aceleração centrípeta.  
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Figura 26 – Os vetores velocidade linear e aceleração centrípeta. 

 
A força resultante centrípeta é o somatório de todas as forças que são exercidas sobre a pele, 

a cada instante, na direção radial à trajetória. A Figura 27 mostra as forças que são exercidas sobre a 

pele4 nos pontos A, B, C e D enquanto descreve a trajetória circular no fulão. Nesta figura 

representamos o peso da pele gmr
, a reação normal da parede do fulão N

r
 e a força de atrito 

F
r

entre a pele e a parede do fulão. 

                                                 
4 Na Figura G.2 estamos considerando a pele como uma partícula. 
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      A 
 AN

r
 

 
 
 
 gmr  
 BF

r
 DF

r
 

                                 B       DN
r

    D 
                                      BN

r
 

 
                                                       gmr  CN

r
      gmr  

 
  

        C 
 
                                                                             gmr  
 

Figura 27 – Forças que são exercidas sobre a pele no fulão. 
 

As forças representadas na Figura 27 são exercidas sobre a pele no fulão quando a pele já 

acompanha o movimento do mesmo, isto é, após a chamada rotação crítica5. Como a força centrípeta 

é a resultante das forças na direção radial a cada instante, a seguir discutimos qual é o módulo da 

força centrípeta em cada um dos quatro pontos indicados na Figura 27. 

No ponto A o módulo da força resultante centrípeta é dado por mgN + , pois ambas 

possuem a mesma direção e sentido, logo 
R
vmmgN A

2

=+ ; 

No ponto B o módulo da força resultante centrípeta é apenas dado por BN , já que BF  e mg  

são verticais e, portanto, não possuem componente radial. Logo 
R
vmN B

B

2

= . 

No ponto C o módulo da força resultante centrípeta é dado por mgN − , pois N e mg  

possuem mesma direção e sentidos opostos, logo 
R
v

mmgN C
2

=− ; 

No ponto D o módulo da força resultante centrípeta é dado apenas por DN , já que DF  e mg  

são verticais e, portanto, não possuem componente radial. Logo 
R
vmN D

D

2

= . 

                                                 
5 É chamada de rotação crítica a freqüência em que a pele passa a acompanhar o giro do fulão junto a sua 
parede.  
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Atividade 8 – Utilização de mapas conceituais como instrumentos de avaliação 
 

Segundo Moreira (2006), mapas conceituais são diagramas que expressam relações entre 

conceitos através de uma hierarquia na distribuição destes conceitos. São diagramas que procuram 

mostrar relações hierárquicas entre conceitos de um corpo de conhecimento que derivam da própria 

estrutura conceitual desse corpo de conhecimento. Podem ser utilizados como instrumentos de 

avaliação da aprendizagem, pois através dos conceitos e da organização da estrutura dos mesmos o 

professor terá condições de identificar, com uma boa aproximação, como o conteúdo está organizado 

na estrutura cognitiva do aluno. Nesse sentido, ao término da unidade sobre a cinemática e a 

dinâmica no movimento circular uniforme, solicitamos aos alunos que, em grupos, construíssem 

mapas conceituais do conteúdo trabalhado. Os mapas foram primeiramente construídos no papel e 

apresentados pelos autores de cada grupo para toda a turma. Após a apresentação e discussão de 

cada mapa, os grupos construíram uma versão final do seu mapa. Não existe “o mapa conceitual” 

sobre o movimento circular uniforme, mas “um mapa conceitual” de tal movimento (MOREIRA, 2006), 

então, cada grupo construiu o mapa conceitual que representava a sua estrutura organizacional e 

hierárquica. 

 

A seguir, apresentamos as versões iniciais e finais dos mapas conceituais de três grupos. 
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Figura 28 – Mapa conceitual inicial construído pelo grupo 1.
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Figura 32 – Mapa conceitual inicial construído pelo grupo 3
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Atividade 9 – Roteiro da atividade prática sobre a orientação do vetor velocidade 
 

Atividade prática sobre a direção do vetor velocidade 
 

 

ALUNO 1: _____________________________________________________ 

ALUNO 2: _____________________________________________________ 

Prof. Wilson L. Krummenauer 

 
Discussão inicial:  

 

Antes da realização dos experimentos, os alunos devem responder às seguintes perguntas: 

1. Qual a direção da velocidade de um objeto que tem um movimento circular?  

2. Qual o tipo de trajetória esperada quando o objeto em questão "escapa" deste movimento? 

 

 
Objetivos: 

• Justificar que a direção do vetor velocidade de um objeto, descrevendo movimento 

circular, é tangente à trajetória (curva) descrita por ele por meio de experimento que 

proporcione a observação da trajetória assumida pelo objeto quando “escapa” do 

movimento circular. 

• Reconhecer que após o “escape” da trajetória circular, a trajetória seguida é retilínea, 

conforme a primeira lei de Newton ou Lei da Inércia, desde que não haja outra força 

(resultante) sobre o corpo. 

 

 

Atividade I 
 

Material utilizado: 

 
 Uma borracha escolar e um barbante de aproximadamente 2m de comprimento para cada 

dupla. 

 

Procedimentos: 

 
 Levar os alunos ao pátio da escola e distribuir o material em duplas, um barbante e uma 

borracha. A borracha deverá ser presa a uma das extremidades do barbante. Em seguida um dos 

alunos da dupla deve segurar a outra extremidade do barbante e girar sobre sua cabeça (ver Figura 

34).  
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Figura 34 – Esquema do experimento (visão frontal). 

 

Quando a borracha chegar bem à frente do colega que está observando, a linha deverá ser 

solta e este deve observar a direção da trajetória da borracha. Após, o aluno que estava observando 

realizará o experimento e o que estava girando o barbante passará a observar a direção da trajetória 

da borracha depois que a linha é liberada. A Figura 35 representa a visão superior da atividade logo 

após o barbante ser solto, supondo a borracha girando no sentido horário. 

 

 
 

Figura 35 – Esquema do experimento (visão superior). 

 

 

 

Atividade II 

Material utilizado: 
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 Um anel com cerca de 30 cm de diâmetro, uma esfera pequena de aço ou uma bola de gude 

e tinta branca PVA. 

 

Procedimentos: 

 
 O anel deve ser deitado sobre uma superfície horizontal (por exemplo, um tampo de mesa), 

de maneira que não haja irregularidades na superfície para a esfera deslocar-se livremente. A esfera 

é coberta pela tinta e colocada em movimento rápido no interior do anel, junto à parede interna do 

mesmo. Portanto a esfera descreve, contra a parede, uma trajetória circular sobre o plano da mesa. 

Subitamente o anel é levantado e a esfera segue sem interferência do anel. Quando o anel é elevado, 

a esfera deixa um rastro de tinta na superfície da mesa marcando sua trajetória (ver Figura 36). 

 
Figura 36 – Esquema do experimento após o levantamento do anel. 

 

Avaliação 
 

 Após a realização das duas atividades os alunos serão reunidos e discutirão suas 

observações e conclusões sobre a pergunta: qual é a trajetória seguida por um corpo que estava em 

movimento circular quando "escapa" deste movimento? Os resultados obtidos estão de acordo com 

as premissas iniciais? 
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Atividade 10 – Roteiro de utilização de uma simulação computacional construída no programa 
Modellus 
 

 Para modelar a simulação de um movimento circular uniforme utilizamos as equações se 

encontram na janela “Model” da simulação. As equações bem como as condições iniciais encontram-

se na Figura 37. 

 

 
Figura 37 – Tela com as equações e condições iniciais. 

 

Roteiro de utilização da simulação computacional sobre “Movimento Circular Uniforme” 
 
Prof. Wilson L. Krummenauer 
 
Objetivos:  

 

• Compreender o significado de período e freqüência; 

• Operar com diferentes unidades de medida de freqüência; 

• Identificar os vetores: velocidade tangencial, força centrípeta e aceleração centrípeta. 
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Procedimentos: 

 

1. Para utilização do arquivo executável mov_circular.mdl (arquivo gerado pelo programa 

Modellus) é necessário que esteja instalado no computador o programa Modellus versão 2.5, 

o qual pode ser baixado na rede mundial de computadores através do site 

<http://phoenix.sce.fct.unl.pt/modellus>. 

 

2. Após a instalação do programa Modellus será possível executar o arquivo mov_circular.mdl. 

 

 
Figura 38 – Tela de abertura da simulação. 

 

3. A simulação consiste em apenas uma tela, na qual está representado um corpo (esfera 

verde) que executa um movimento circular uniforme. No canto superior direito está situado o 

controle da simulação, basta clicar sobre a seta de cor vermelha para iniciar a simulação. O 

avanço ou retrocesso podem ser controlados através deste dispositivo. 

 

 

4. Dê início à simulação e responda às seguintes perguntas: 

 

4.1. Qual o período de translação da esfera? (dica: utilize as teclas de controle para avançar ou 

retroceder a simulação). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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4.2. Qual a freqüência de translação, em hertz, desta esfera? E em rpm? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4.3. Qual grandeza física está sendo representada pelo vetor de cor azul? Justifique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4.4. Quais as grandezas físicas que poderiam ser representadas pelo vetor de cor vermelha? 

Justifique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4.5. Sabendo que a massa da esfera está representada na simulação pela variável m, na janela 

“Initial Conditions” altere a massa da esfera para “10 kg” e dê início à simulação. A seguir, altere 

novamente a massa para “20 kg” e inicie a simulação. O que ocorreu com o raio da trajetória em 

cada caso? Justifique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Figura 39 – Alunos realizando a atividade no laboratório de informática. 

 

 
Figura 40 – Alunos realizando a atividade no laboratório de informática. 
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Atividade 11 – O teste final 
 
ALUNO: _____________________________________________________ 

Prof. Wilson L. Krummenauer 

 
TESTE FINAL 

 

1. Que palavras você usaria para explicar a um colega o que você entendeu quanto aos 

conceitos de freqüência e período para o movimento de rotação de um fulão? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Um fulão, durante sua rotação crítica efetua 192 voltas num intervalo de tempo de 8 

minutos. Calcule: 

a) sua freqüência em rotações por minuto; 

b) sua freqüência em hertz; 

c) seu período em segundos. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Certo fulão na fase do curtimento possui uma freqüência de rotação de 0,25 Hz. Explique 

o significado desse valor. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Um fulão cujo raio mede 2 m possui uma freqüência de rotação de 15 rpm. Com base 

nesta informação, responda: 

a) Sabendo que 1 Hz corresponde a uma rotação completa efetuada em 1 s, qual a freqüência 

desse fulão em Hz? 
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b) Qual o período deste fulão em segundos? 

c) Qual a velocidade linear de um ponto situado na periferia do fulão? (adote π = 3,14) 

d) Qual a velocidade angular do fulão? 

e) Qual a aceleração centrípeta de um ponto situado na periferia do fulão? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. Nas figuras abaixo representamos uma roda-gigante girando, com velocidade angular 

constante, no sentido anti-horário. Represente os vetores velocidade e aceleração 

centrípeta nos pontos A, B, C e D na Figura 41 e na Figura 42 represente o vetor força 

resultante centrípeta em cada ponto. 

 
Figura 41. 
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Figura 42. 
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6. O movimento de translação que a Lua realiza em torno da Terra é aproximadamente 

circular e uniforme com uma velocidade linear de aproximadamente 1.000 m/s. Sabendo 

que a distância entre o centro da Terra e o centro da Lua é aproximadamente 384.405 

km, calcule a aceleração centrípeta da Lua. 

 

 
Figura 3 – Trajetória que a Lua descreve em torno da Terra (disponível em 

http://br.geocities.com/saladefisica8/cinematica/centripeta.htm - acessado em 08/10/2008). 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

7. Você consegue identificar onde a Física está presente no seu dia-a-dia? Caso afirmativo 

dê alguns exemplos. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Seja através de leituras ou buscando um curso técnico ou superior, quais suas 

expectativas de expandir o seu conhecimento científico? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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