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Este tutorial é parte do produto educacional

desenvolvido no programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física PNPEF do Polo5

SBF). O produto educacional é um site dispon

Ambiente Virtual de Aprendizagem em Física 

laboratório virtual. O objetivo do produto é 

interativa através da  realização de experimentos virtuais 

experimentos concretos em escolas do ensino médio que não tem laboratórios (físicos) instalados ou não 

equipados de forma a garantir aulas

exemplificar professores e alunos no uso dos aplicativos disponibilizados para o ensino de Física e possui 

inicialmente os seguintes appets: 

 

n Applet

1 Sistema Massa Mola; 
2 Força de Atrito e Lei de Hooke

3 Movimento Uniforme e Acelerado

4 Queda Livre

5 Pêndulo Simples

6 Integral Numérica

7 Campo Elétrico

8 Potencial Elétrico

9 Átomo de Bohr

10 Propagação de Ondas

Tabela
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TUTORIAL 

 

 
 

é parte do produto educacional Ambiente Virtual de Aprendizagem em Física 

desenvolvido no programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física PNPEF do Polo5

to educacional é um site disponibilizado no endereço www.educfisica.com.br 

Ambiente Virtual de Aprendizagem em Física desenvolvido na linguagem de programação Java na forma de um 

do produto é explorar tópicos de física usando como recurso

realização de experimentos virtuais que tem como propósito suprir a realização de 

experimentos concretos em escolas do ensino médio que não tem laboratórios (físicos) instalados ou não 

equipados de forma a garantir aulas práticas de física na modalidade virtual. Este Tutorial objetiv

exemplificar professores e alunos no uso dos aplicativos disponibilizados para o ensino de Física e possui 

Applet Tipo 

Sistema Massa Mola;  Interativo 

Força de Atrito e Lei de Hooke Interativo 

Movimento Uniforme e Acelerado Interativo 

Queda Livre Interativo 

Pêndulo Simples Interativo 

Integral Numérica Interativo 

Campo Elétrico Interativo 

Potencial Elétrico Interativo 

tomo de Bohr Interativo 

Propagação de Ondas Visualização 
 

Tabela 1 Relação dos Applets desenvolvidos 

onal em Ensino de Física MNPEF 

 

Ambiente Virtual de Aprendizagem em Física (AVA) 

desenvolvido no programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física PNPEF do Polo5 (UNIR - 

ibilizado no endereço www.educfisica.com.br e consiste de um 

rogramação Java na forma de um 

explorar tópicos de física usando como recurso a simulação 

tem como propósito suprir a realização de 

experimentos concretos em escolas do ensino médio que não tem laboratórios (físicos) instalados ou não 

práticas de física na modalidade virtual. Este Tutorial objetiva orientar e 

exemplificar professores e alunos no uso dos aplicativos disponibilizados para o ensino de Física e possui 
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1. APPLET SISTEMA MASSA MOLA
 

Na figura acima está à página principal deste Applet. O programa

oscilador amortecido em aulas de física permitido a determinação do tipo de amortecimento

simular deve-se digitar no programa o valor para a variável (R) que corresponde à variável (b) da 

equação do oscilador amortecido.

    )cos(xx(t) m ϕ+=
−

wte m

bt

 (1) 

  Pode ser estudado também o tempo de decaimento da velocidade para diferentes valores de 

massa (m), resistência (R) e Amplitude (Amplitude). Além das interações com essas variáveis, o 

usuário (professor ou aluno) poderá usa

TextArea do applet conforme o indicado

simulação pode ser copiado.  Caso o programa seja usado na resolução de exercícios, o professor 

poderá ocultar as variáveis do programa temporariamente usando o objeto Choice indicado na figura 

anterior neste objeto é possível selecionar opções neste caso a opção é (Ocultar Parâmetros) do 

Applet. 

 

Figura 1.1 Tela do Applet Sistema Massa Mola
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APPLET SISTEMA MASSA MOLA 

Na figura acima está à página principal deste Applet. O programa poderá ser usado para estudar 

oscilador amortecido em aulas de física permitido a determinação do tipo de amortecimento

se digitar no programa o valor para a variável (R) que corresponde à variável (b) da 

ido. 

 

Pode ser estudado também o tempo de decaimento da velocidade para diferentes valores de 

massa (m), resistência (R) e Amplitude (Amplitude). Além das interações com essas variáveis, o 

usuário (professor ou aluno) poderá usar os dados fornecidos pelo programa contido no objeto 

o indicado na figura anterior, é neste objeto os dados produzidos

.  Caso o programa seja usado na resolução de exercícios, o professor 

ocultar as variáveis do programa temporariamente usando o objeto Choice indicado na figura 

anterior neste objeto é possível selecionar opções neste caso a opção é (Ocultar Parâmetros) do 

do Applet Sistema Massa Mola 
 

onal em Ensino de Física MNPEF 

 

poderá ser usado para estudar um 

oscilador amortecido em aulas de física permitido a determinação do tipo de amortecimento. Para 

se digitar no programa o valor para a variável (R) que corresponde à variável (b) da 

Pode ser estudado também o tempo de decaimento da velocidade para diferentes valores de 

massa (m), resistência (R) e Amplitude (Amplitude). Além das interações com essas variáveis, o 

r os dados fornecidos pelo programa contido no objeto 

os dados produzidos pela 

.  Caso o programa seja usado na resolução de exercícios, o professor 

ocultar as variáveis do programa temporariamente usando o objeto Choice indicado na figura 

anterior neste objeto é possível selecionar opções neste caso a opção é (Ocultar Parâmetros) do 
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2. APPLET QUEDA LIVRE
 
 

O applet queda livre pode ser usado tanto para simular um movimento de queda livre e queda 

com resistência do ar e também para resolver problemas de física relacionados à queda de corpos. No 

caso da queda livre as equações são: 

vytysmga +=−=−= )(  ;/8,9 0
2

Para os casos de queda com resistência do ar temos as equações, são:

 tempodo função em posiçãoA  -3

)(   limite  Velocidade -2

aresistênci com Velocidade-1

tv =

Os valores calculadas numericamente pelo Applet 

 
Figura 2.1 Tela do Applet  Queda Livre e Lançamento
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APPLET QUEDA LIVRE E LANÇAMENTO 

de ser usado tanto para simular um movimento de queda livre e queda 

com resistência do ar e também para resolver problemas de física relacionados à queda de corpos. No 

caso da queda livre as equações são:  

yavvgtvtvgttv ∆=−−=− 2   ;)(      ;2/ 2
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calculadas numericamente pelo Applet  Queda  Livre  estão nas figura

Queda Livre e Lançamento 
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de ser usado tanto para simular um movimento de queda livre e queda 

com resistência do ar e também para resolver problemas de física relacionados à queda de corpos. No 

y∆  

(3)

 

figuras a seguir. 
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Variáveis de interação do programa:
 

1) TextÁrea parte inferior da tela

2) Velocidade inicial (V0); 

3) Resistência do ar (R); 

4) Posição inicial em x (X0)

5) Posição inicial em y (y0);

6) Tempo de Execução (Tempo Exec)

7) Ângulo de lançamento (Ângulo

 
 
Obs.: O ângulo de lançamento pode ser de 0 a 360° e o valor pode ser digitado na opção (Ângulo) 

(ver figura acima) ou pode ser usado o mouse para girar o cursor como mostrado A Figura 

 
 

8)  Objeto Choice (Lado direito da tela)
 

Este objeto serve para selecionar as variáveis que queremos temporariamente

 
9)  Objeto Scrollbar 

 
O objeto Scrollbar indicado na figura a cima contem um cursor deslizante que pode ser acionado 

com o mause para selecionar as opções de sensor1, sensor2, sensor3, sensor4

Obs.: Se o sensor1 estiver selecionado a ação do mause vai arrastar o sensor 1 para o local 

desejado na tela, o mesmo acontece para as outras opções. Os sensores posicionados na tela 

servem para colher informações relacionadas à posiçã

tempo(s), o valor de x(m) e o valor de y(m).

 

10)  Condição de parado do programa
 
A condição de parado do programa (Cond.de Parada). Serva para interromper a execução do 

applet nas seguintes situações: 

a) Se for digitado um valor diferente de zero no campo 1 indicado na figura 

do applet será interrompido quando o valor de x atingir esse valor 

b) Se for digitado um valor diferente de zero no campo 2 indicado na figura 

do applet será interrompido quan
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ariáveis de interação do programa: 

TextÁrea parte inferior da tela 

Posição inicial em x (X0) 

Posição inicial em y (y0); 

Tempo de Execução (Tempo Exec) 

ento (Ângulo) 

Obs.: O ângulo de lançamento pode ser de 0 a 360° e o valor pode ser digitado na opção (Ângulo) 

(ver figura acima) ou pode ser usado o mouse para girar o cursor como mostrado A Figura 

Objeto Choice (Lado direito da tela) 

o serve para selecionar as variáveis que queremos temporariamente

O objeto Scrollbar indicado na figura a cima contem um cursor deslizante que pode ser acionado 

com o mause para selecionar as opções de sensor1, sensor2, sensor3, sensor4

Obs.: Se o sensor1 estiver selecionado a ação do mause vai arrastar o sensor 1 para o local 

desejado na tela, o mesmo acontece para as outras opções. Os sensores posicionados na tela 

servem para colher informações relacionadas à posição indicada pelo sensor tais como: o 

tempo(s), o valor de x(m) e o valor de y(m). 

Condição de parado do programa 

A condição de parado do programa (Cond.de Parada). Serva para interromper a execução do 

applet nas seguintes situações:  

alor diferente de zero no campo 1 indicado na figura 

do applet será interrompido quando o valor de x atingir esse valor  

Se for digitado um valor diferente de zero no campo 2 indicado na figura 

do applet será interrompido quando o valor de y atingir esse valor  

Figura  2.2 Seletor manual para o âng
lançamento) 
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Obs.: O ângulo de lançamento pode ser de 0 a 360° e o valor pode ser digitado na opção (Ângulo) 

(ver figura acima) ou pode ser usado o mouse para girar o cursor como mostrado A Figura 2.2. 

o serve para selecionar as variáveis que queremos temporariamente 

O objeto Scrollbar indicado na figura a cima contem um cursor deslizante que pode ser acionado 

com o mause para selecionar as opções de sensor1, sensor2, sensor3, sensor4, Desenhar e Apagar. 

Obs.: Se o sensor1 estiver selecionado a ação do mause vai arrastar o sensor 1 para o local 

desejado na tela, o mesmo acontece para as outras opções. Os sensores posicionados na tela 

o indicada pelo sensor tais como: o 

A condição de parado do programa (Cond.de Parada). Serva para interromper a execução do 

alor diferente de zero no campo 1 indicado na figura 2.3 a execução 

 

Se for digitado um valor diferente de zero no campo 2 indicado na figura 2.3 a execução 

 

manual para o ângulo de 

 



 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Mestrado Nacional Profissi

Ambiente Virtual de Aprendizagem em Física
Tutorial

 

c) O campo 3 indicado na figura 

atinge o valor indicado 

(200) para evita a interrupção desnecessária.  

 

11) Desenhar Nesta Opção é possível desenhar na tela antes de simular um lançamento como 

mostra a figura 2.4. Os resultados das simulações feitas neste Applets estão nas figuras a 

baixo: 

Figura 2.3 Objetos usados para acionar a parada do appet 
Queda Livre

Figura 2.4 Simulação de Lançamento horizontal 
usando os sensores horizontais 
 

Figura 2.6 Simulação de Lançamento 
desenho 
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O campo 3 indicado na figura 2.3 interrompe a execução do applet quando a velocidade v

atinge o valor indicado no campo3. Por esse motivo este campo esta com um valor alto 

(200) para evita a interrupção desnecessária.   

 

 

 

 

 

 

 

Desenhar Nesta Opção é possível desenhar na tela antes de simular um lançamento como 

. Os resultados das simulações feitas neste Applets estão nas figuras a 

Objetos usados para acionar a parada do appet 

 

Figura 2.5 Simulação de Lançamento horizont
usando os sensores verticais
 

Simulação de Lançamento horizontal 

 

o de Lançamento com um 
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interrompe a execução do applet quando a velocidade vy 

. Por esse motivo este campo esta com um valor alto 

Desenhar Nesta Opção é possível desenhar na tela antes de simular um lançamento como 

. Os resultados das simulações feitas neste Applets estão nas figuras a 

de Lançamento horizontal 
usando os sensores verticais 
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Para facilitar o entendimento pelos alu

programa a possibilidade de ser feito um desenho antecipada na tela antes da simulação.

 

Exemplo de solução de problema em física usando o simulador.
 
 
Problemas com Lançamento: 

Uma pedra é projetada sobre um rochedo íngreme de altura h 

com uma velocidade inicial de 42,0 m/s direcionada com um 

ângulo de 60°. A pedra cai em um ponto A 5,50s após o 

lançamento conforme mostra a figura ao lado. Encontre:

a. A altura h do rochedo

b. A velocidade doimpacto da pedra em A.

c. A altura máxima alcançada pela pedra

A solução deste problema usando o simulador:

As variáveis devem ser: Velocidade Inicial = 42,0 m/s; Ângulo de lançamento = 60°; Tempo de 

execução 5,5s 

Para o tempo de 5,5s o programa mostra que a altura y=51,85 m. que é confirma o valor calculado 
teoricamente que é de 51,8m 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.8 Simulação da questão 1 da 
prova escrita 
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Para facilitar o entendimento pelos alunos da trajetória da partícula em lançamento existe no 

programa a possibilidade de ser feito um desenho antecipada na tela antes da simulação.

 

xemplo de solução de problema em física usando o simulador. 

Uma pedra é projetada sobre um rochedo íngreme de altura h 

com uma velocidade inicial de 42,0 m/s direcionada com um 

ângulo de 60°. A pedra cai em um ponto A 5,50s após o 

lançamento conforme mostra a figura ao lado. Encontre: 

hedo 

A velocidade doimpacto da pedra em A. 

A altura máxima alcançada pela pedra 

A solução deste problema usando o simulador: 

As variáveis devem ser: Velocidade Inicial = 42,0 m/s; Ângulo de lançamento = 60°; Tempo de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o tempo de 5,5s o programa mostra que a altura y=51,85 m. que é confirma o valor calculado 

Figura 2.7 igura 1 Prova escrita

Figura 2.9 Dados obtidos 
questão1 
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nos da trajetória da partícula em lançamento existe no 

programa a possibilidade de ser feito um desenho antecipada na tela antes da simulação. 

As variáveis devem ser: Velocidade Inicial = 42,0 m/s; Ângulo de lançamento = 60°; Tempo de 

Para o tempo de 5,5s o programa mostra que a altura y=51,85 m. que é confirma o valor calculado 

1 Prova escrita 

 

btidos na simulação da 
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3 APPLET MOVIMENTO UNIFORME E ACELERADO
 
 

Neste Applet e possível simular o movimento tanto uniforme como acelerado de dois móveis 

independentes A e B. Esse tipo de simulação interativa é útil para demonstrar ultrapassagem de 

veículos. No Movimento uniforme o móvel tem veloc

nessa direção com velocidade constante. No movimento acelerado o móvel tem velocidade inicial, 

direção inicial e após iniciar a simulação a direção do mesmo pode mudar através da aplicação de 

uma força em uma direção qualquer.

cada uma com movimentos diferentes uma com velocidade constante e outra com movimento 

acelerado ou desacelerado. 

Variáveis de interação do programa:

Móvel 1 

,,,0,x0 1111 AnguloMassay

 

1. Opção (Condição de parada) 

a) (x1=x2) Se esta opção estiver selecionada a execução para quando a posição x1 do móvel1 for 

igual à posição x2 do movel2

b) (y1=y2) Se esta opção estiver selecionada a exec

igual à posição y2 do movel2

2. Opção (Gráfica) Mostra a tela no modo gráfico. Na Opção (Animação) Mostra a tela no modo de 

uma partícula móvel. 

3. Opção (Dados1) Mostra os dados do móvel 1 no TextArea do Applet

4. Opção (Dados2) Mostra os dados do móvel 2 no TextArea do Applet

5. Opção (***) Não Mostra os dados
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UNIFORME E ACELERADO 

Neste Applet e possível simular o movimento tanto uniforme como acelerado de dois móveis 

independentes A e B. Esse tipo de simulação interativa é útil para demonstrar ultrapassagem de 

veículos. No Movimento uniforme o móvel tem velocidade inicial e direção inicial, permanecendo 

nessa direção com velocidade constante. No movimento acelerado o móvel tem velocidade inicial, 

direção inicial e após iniciar a simulação a direção do mesmo pode mudar através da aplicação de 

ireção qualquer. É possível também simular o movimento de duas partículas 

cada uma com movimentos diferentes uma com velocidade constante e outra com movimento 

ariáveis de interação do programa: 

Parte inferior da tela: 

Móvel 

  1Força  AnguloMassay ,,0, x0 222

(x1=x2) Se esta opção estiver selecionada a execução para quando a posição x1 do móvel1 for 

igual à posição x2 do movel2 

(y1=y2) Se esta opção estiver selecionada a execução para quando a posição y1 do móvel1 for 

igual à posição y2 do movel2 

Opção (Gráfica) Mostra a tela no modo gráfico. Na Opção (Animação) Mostra a tela no modo de 

Opção (Dados1) Mostra os dados do móvel 1 no TextArea do Applet 

Opção (Dados2) Mostra os dados do móvel 2 no TextArea do Applet 

Opção (***) Não Mostra os dados 

onal em Ensino de Física MNPEF 

 

Neste Applet e possível simular o movimento tanto uniforme como acelerado de dois móveis 

independentes A e B. Esse tipo de simulação interativa é útil para demonstrar ultrapassagem de 

idade inicial e direção inicial, permanecendo 

nessa direção com velocidade constante. No movimento acelerado o móvel tem velocidade inicial, 

direção inicial e após iniciar a simulação a direção do mesmo pode mudar através da aplicação de 

É possível também simular o movimento de duas partículas 

cada uma com movimentos diferentes uma com velocidade constante e outra com movimento 

Móvel 2 

ForçaAngulo ,2  

(x1=x2) Se esta opção estiver selecionada a execução para quando a posição x1 do móvel1 for 

ução para quando a posição y1 do móvel1 for 

Opção (Gráfica) Mostra a tela no modo gráfico. Na Opção (Animação) Mostra a tela no modo de 



 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Mestrado Nacional Profissi

Ambiente Virtual de Aprendizagem em Física
Tutorial

 

 

A visualização da tela no modo gráfico está figura 6.16.

Figura 3.1 Variáveis de interação da partícu
 

Figura 3.2 Tela do Applet Movimento Uniforme e Acelerado
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A visualização da tela no modo gráfico está figura 6.16. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variáveis de interação da partícula 1 e 2 no movimento Acelerado 

do Applet Movimento Uniforme e Acelerado 
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A visualização da tela no modo animação.

 

Exemplo de solução de problemas

 

 (Paul A. Tipler, Mecânica Volume1 Terceira Edição) Um carro acelera, a p

taxa constante de 8m/s
2
.  

a) Qual a sua velocidade depois de 10 s?  

b) Que distancia terá percorrido nestes 10s? 

c) Qual e a sua velocidade média no intervalo de tempo de 0 a 10s?

 
A partir de então vamos desenvolver a simulação. 

inicial V0=0. Tempo de Execução para 10s Como F=ma; a=F/m podemos digitar o valor da massa =1 

kg e o valor da força=8N 

Figura 3.3 Visualização da tela no modo animação

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física MNPEF

Ambiente Virtual de Aprendizagem em Física 
Tutorial para execução dos Applets 

 
 

A visualização da tela no modo animação. 

Exemplo de solução de problemas: 

(Paul A. Tipler, Mecânica Volume1 Terceira Edição) Um carro acelera, a p

Qual a sua velocidade depois de 10 s?   

Que distancia terá percorrido nestes 10s?  

Qual e a sua velocidade média no intervalo de tempo de 0 a 10s? 

A partir de então vamos desenvolver a simulação. Devemos configurar os valores da velocidade 

=0. Tempo de Execução para 10s Como F=ma; a=F/m podemos digitar o valor da massa =1 

da tela no modo animação 

onal em Ensino de Física MNPEF 

 

(Paul A. Tipler, Mecânica Volume1 Terceira Edição) Um carro acelera, a partir do repouso, a uma 

Devemos configurar os valores da velocidade 

=0. Tempo de Execução para 10s Como F=ma; a=F/m podemos digitar o valor da massa =1 
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Os resultados da simulação mostra que
a x é de 410m em 10s: 

[Respostas: a) 80 m/s, b)400 m,] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4 Exemplo de solução de problemas com um corpo acelerado
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mostra que o movem tem velocidade de 81m/s e sua posição com relação 

 

 

Exemplo de solução de problemas com um corpo acelerado 

Posição x 

onal em Ensino de Física MNPEF 

 

o movem tem velocidade de 81m/s e sua posição com relação 
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4. APPLET – FORÇA DE ATRITO E LEI DE HOOKE
 

O applet Força de Atrito e Lei de Hooke pode ser usado para 

estático e Atrito dinâmico) e também a Lei de Hooke.

uma massa podendo ser arrastado com o mause sobre uma superfície com ou sem atrito.

 
Variáveis que podem ser usadas na interaçã

 
a) Massa (kg) 

b) Coeficiente de atrito estático (Deve ser usado ponto exemplo 0.3)

c) Coeficiente de atrito dinâmico

d) Opção (Soltar o Bloco ou Prender o Bloco) Se a opção prender o bloco estiver Selecionado 

o bloco permanece parado.

e) (Xm) este valor não deve ser 

mouse  x∆ é calculado pelo programa a cada movimento do mouse.

f) Constante elástica da mola (N/m) que es

 

Parte direita da tela: 
 

g) Opção (Mov. Manual) e 

selecionada a mola pode ser movida com o mouse. Se a opção “

selecionada a mola terá um movimento uniforme 

de tempo atingir certo va

 

A opção prender a mola com o movimento manual ativado é útil para estudar a lei de Rooke. 

Isto permite ver o gráfico da força aplicada enquanto a mola e puxada para a direita ou para a 

esquerda. 
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FORÇA DE ATRITO E LEI DE HOOKE 

O applet Força de Atrito e Lei de Hooke pode ser usado para simular as forças de atritos (Atrito 

estático e Atrito dinâmico) e também a Lei de Hooke. O applet simula um dinamômetro preso a 

uma massa podendo ser arrastado com o mause sobre uma superfície com ou sem atrito.

ariáveis que podem ser usadas na interação: 

Coeficiente de atrito estático (Deve ser usado ponto exemplo 0.3) 

Coeficiente de atrito dinâmico 

Opção (Soltar o Bloco ou Prender o Bloco) Se a opção prender o bloco estiver Selecionado 

o bloco permanece parado. 

(Xm) este valor não deve ser digitado e a amplitude do deslocamento x quando se move o 

é calculado pelo programa a cada movimento do mouse. 

Constante elástica da mola (N/m) que está na parte inferior da tela. 

Opção (Mov. Manual) e (Mov.Uniforme da Mola). Se a opção “Mov. Manual” estiver 

e ser movida com o mouse. Se a opção “Uniforme da

selecionada a mola terá um movimento uniforme da esquerda para a direita até a contagem 

de tempo atingir certo valor, e o ciclo se repete. 

A opção prender a mola com o movimento manual ativado é útil para estudar a lei de Rooke. 

Isto permite ver o gráfico da força aplicada enquanto a mola e puxada para a direita ou para a 

onal em Ensino de Física MNPEF 

 

simular as forças de atritos (Atrito 

O applet simula um dinamômetro preso a 

uma massa podendo ser arrastado com o mause sobre uma superfície com ou sem atrito. 

Opção (Soltar o Bloco ou Prender o Bloco) Se a opção prender o bloco estiver Selecionado 

digitado e a amplitude do deslocamento x quando se move o 

Mola). Se a opção “Mov. Manual” estiver 

orme da Mola” estiver 

a esquerda para a direita até a contagem 

A opção prender a mola com o movimento manual ativado é útil para estudar a lei de Rooke. 

Isto permite ver o gráfico da força aplicada enquanto a mola e puxada para a direita ou para a 
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Figura 4.1 Tela do applet Força de atrito e Lei do Hooke
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e atrito e Lei do Hooke 
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1) Cálculo do Coeficiente de atrito Estático

Para calcular os coeficientes de atrito estático usando o programa deve seguir
 

a) Digitar o valore dos coeficientes de atrito e da constante da mola

b) Ocultar os valores para que os alunos não vejam o resultado an

c) Arrastar a mola com o mouse fornecendo um valor de 

que a força de atrito, enquanto 

 

S e as forças estão equilibradas usar a relação:

                  8,999,2

F         (6)  

2,99N;F acima exemplo No

(5)    

SS

=

=∴=

=

−=

S

S NF

kxF

µµ

µ

 
 
 
 

2)  Cálculo do coeficiente de atrito dinâmico

Figura 4.2 Informações para o cálculo dos coeficientes de atrito através da simulação
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Cálculo do Coeficiente de atrito Estático 
 

Para calcular os coeficientes de atrito estático usando o programa deve seguir 

Digitar o valore dos coeficientes de atrito e da constante da mola 

Ocultar os valores para que os alunos não vejam o resultado antecipado

Arrastar a mola com o mouse fornecendo um valor de x∆ para o qual a força aplicada é m

que a força de atrito, enquanto kxF >  o bloco continua a se mover até equilibrar as forças

S e as forças estão equilibradas usar a relação: 

3,0
8,9

99,2

8,9*

 1kg;Massa    2,99N;

==

=

=

S

SSmg

µ

µµ

 

Cálculo do coeficiente de atrito dinâmico 

para o cálculo dos coeficientes de atrito através da simulação

onal em Ensino de Física MNPEF 

 

 os passos: 

ecipado 

para o qual a força aplicada é maior 

o bloco continua a se mover até equilibrar as forças 

para o cálculo dos coeficientes de atrito através da simulação 
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Para calcular o atrito dinâmico podemos usara a equação 

a) Para isso devemos digitar os valores dos coeficientes de atrito

b) Escolher a opção prender o bloco

c) Arrastar a mola com o mouse fornecendo uma força =kx ao bloco.

d) Soltar o bloco, apos o bloco parar de s

cálculo. f       v;       t;it

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3 Cálculo dos coeficientes de atrito através da 
simulação 
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dinâmico podemos usara a equação maFF d =−  

Para isso devemos digitar os valores dos coeficientes de atrito 

Escolher a opção prender o bloco 

Arrastar a mola com o mouse fornecendo uma força =kx ao bloco. 

Soltar o bloco, apos o bloco parar de se mover, parar o programa e colher os dados para o 

fi       v;      v  

Usando os dados da figura 

 

 

  
N

NF

F

ma

d

d

d

d

1,011,0
8,9

1,1

1*8,9*1,1

                  1,1

8*111,9

F-F d

≈==

=

=

=−

=

µ

µ

 

Cálculo dos coeficientes de atrito através da 

 

  

8
04,0

32,0

t

v
a

0     v;/0v

68     t;60,68t

N11,9F

fi

fi

m

sm

s

==
∆

∆
=

==

==

=
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e mover, parar o programa e colher os dados para o 

Usando os dados da figura 4.3 

 

N

Nd *F como d = µ  

 ;

0,32m/sv   ;/32,

0,04st    ;64,68

2s

sm

s

=∆

=∆
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5. APPLET - PÊNDULO SIMPLES 
 
 

Quando o movimento de um corpo descreve uma trajetória, e a partir de certo instante começa 

a repetir esta trajetória, dizemos que esse movimento é periódico. O tempo que o corpo gasta para 

voltar a percorrer os mesmos pontos da

simples - MHS é movimento periódico e, portanto, o objeto passa novamente por uma dada posição 

depois de um período T. O período é o inverso da freqüência 

 

(7)     2T      
g

L

L

g
w π=⇒=  

 
 

O programa de simulação pode ser usado por professores para substituir o instrumento físico 

de laboratório em experimentos para investigar o período, a freqüência de oscilação e na 

determinação do valor da aceleração da gravidade g dada por:

(8)    
2

2









=

T
Lg

π
 

 
 
 
 

Figura 5.1 Tela do Applet Pêndulo Simples
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PÊNDULO SIMPLES  

Quando o movimento de um corpo descreve uma trajetória, e a partir de certo instante começa 

a repetir esta trajetória, dizemos que esse movimento é periódico. O tempo que o corpo gasta para 

voltar a percorrer os mesmos pontos da trajetória é chamado de período. O movimento harmônico 

MHS é movimento periódico e, portanto, o objeto passa novamente por uma dada posição 

. O período é o inverso da freqüência f de oscilação: 

rograma de simulação pode ser usado por professores para substituir o instrumento físico 

de laboratório em experimentos para investigar o período, a freqüência de oscilação e na 

determinação do valor da aceleração da gravidade g dada por: 

Tela do Applet Pêndulo Simples 

onal em Ensino de Física MNPEF 

 

Quando o movimento de um corpo descreve uma trajetória, e a partir de certo instante começa 

a repetir esta trajetória, dizemos que esse movimento é periódico. O tempo que o corpo gasta para 

trajetória é chamado de período. O movimento harmônico 

MHS é movimento periódico e, portanto, o objeto passa novamente por uma dada posição 

rograma de simulação pode ser usado por professores para substituir o instrumento físico 

de laboratório em experimentos para investigar o período, a freqüência de oscilação e na 
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Variáveis na interação: 
 

a) Massa (kg) 

b) Valor da aceleração gravitacional g(m/s

c) Comprimento do Fio L (m)

d) Amplitude (cm) 

e) Tempo de Execução do programa.

 

 

6. APPLES INTEGRAL NUMÉRICA
 

 
O applet Integral Numérica permite calcular a integral definida de uma função pré

através da regra de Simpson. O termo definida, quer dizer que a integral se faz entre limites 

definidos, no caso a e b. O interesse de fazer esse cálculo numericamente se deve a:

1) Existência de funções contínuas sem primitiva, o que inviabiliza a conta analítica.

2) Funções descontínuas ou definidas por trechos

3) Funções (ou tabelas) provenientes de experimentos

4) Função continua e com primitivas de representação simbólica, porem de difícil a

prática (mais difícil que avaliar a própria função)

 

As variáveis de interação neste 

programa são: os limites de integração (a, 

b) e o número de partição desse intervalo. 

Quanto maior for o número de partição 

melhor será a precisão do valor da integral
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Valor da aceleração gravitacional g(m/s2) 

Comprimento do Fio L (m) 

Tempo de Execução do programa. 

APPLES INTEGRAL NUMÉRICA 

mérica permite calcular a integral definida de uma função pré

através da regra de Simpson. O termo definida, quer dizer que a integral se faz entre limites 

definidos, no caso a e b. O interesse de fazer esse cálculo numericamente se deve a:

stência de funções contínuas sem primitiva, o que inviabiliza a conta analítica.

Funções descontínuas ou definidas por trechos 

Funções (ou tabelas) provenientes de experimentos 

Função continua e com primitivas de representação simbólica, porem de difícil a

prática (mais difícil que avaliar a própria função) 

As variáveis de interação neste 

programa são: os limites de integração (a, 

b) e o número de partição desse intervalo. 

maior for o número de partição 

melhor será a precisão do valor da integral 

         Figura 6.1 Tela do Integral Numérica
 

onal em Ensino de Física MNPEF 

 

mérica permite calcular a integral definida de uma função pré-determinada 

através da regra de Simpson. O termo definida, quer dizer que a integral se faz entre limites 

definidos, no caso a e b. O interesse de fazer esse cálculo numericamente se deve a: 

stência de funções contínuas sem primitiva, o que inviabiliza a conta analítica. 

Função continua e com primitivas de representação simbólica, porem de difícil avaliação na 

Tela do Integral Numérica 
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7. APPLES PARA VISUALIZAÇÃO INTERATIVA
 
 

Este é o Applet 7  Campo 

Elétrico permite visualizar o 

Campo Elétrico entre 3 cargas 

pontuais. Para visualizar o 

campo deve arrastar as cargas 

q1, q2 e q3 para uma 

determinada posição digitar os 

valores dessas cargas em 

Coulombs e em seguida executar 

o programa 

 

 
Este é o Applet 8 Potencial 

Elétrico permite visualizar o 

Potencial Elétrico entre 3 cargas 

pontuais. Para visualizar o 

potencial deve arrastar as cargas 

q1, q2 e q3 para uma 

determinada posição digitar os 

valores dessas cargas em 

Coulombs e em seguida executar 

o programa 
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APPLES PARA VISUALIZAÇÃO INTERATIVA 

Este é o Applet 7  Campo 

Elétrico permite visualizar o 

Campo Elétrico entre 3 cargas 

pontuais. Para visualizar o 

r as cargas 

q1, q2 e q3 para uma 

determinada posição digitar os 

valores dessas cargas em 

Coulombs e em seguida executar 

    Figura 7.1 Tela Applet Campo Elétrico 

 
 
 
 
 

Este é o Applet 8 Potencial 

r o 

Potencial Elétrico entre 3 cargas 

pontuais. Para visualizar o 

potencial deve arrastar as cargas 

q1, q2 e q3 para uma 

determinada posição digitar os 

valores dessas cargas em 

Coulombs e em seguida executar 

    Figura 7.2 Tela Applet Potencial Elétrico 
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Este é o Applet 9 Átomo de 

Bohr  permite visualizar as 

órbitas quantizadas do elétron. 

Pode ser usado para facilitar o 

entendimento pelos alunos do 

significado físico da quantização 

da energia. 

Este é o Applet 10 

permite visualizar a propagação 

de ondas em uma corda e 

facilitar o entendimento pelos 

alunos quanto ao transporte de 

energia por uma onda. 

 

Programas desenvolvidos como produto educacional do programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino 
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Este é o Applet 9 Átomo de 

Bohr  permite visualizar as 

órbitas quantizadas do elétron. 

Pode ser usado para facilitar o 

entendimento pelos alunos do 

significado físico da quantização 

    Figura 7.3 Tela Applet Átomo de Bohr 

 
 
  

permite visualizar a propagação 

de ondas em uma corda e 

facilitar o entendimento pelos 

alunos quanto ao transporte de 

Figura 7.4 Tela Applet Propagação de Ondas 
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