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APRESENTAÇÃO 

 

A proposta desse material é auxiliar os professores de física do ensino médio 

nas suas aulas através das metodologias ativas, com a utilização de uma Webquest. 

Toda a base desse material como fundamentação teórica, está constando nos 

capítulos 2 e 4 da dissertação, além disso, também tem como fundamento artigos e 

documentos sobre as metodologias ativas e a Webquest. 

Metodologias essas baseadas na construção do conhecimento e na 

ressonância que as mesmas poderiam ter com o uso das tecnologias digitais. Uma 

vez que, as mesmas, se encontram em grande proporcionalidade na vida dos alunos, 

pelo qual acessam grande quantidade de informações, porém muitas dessas, sem de 

fato serem transformadas em conhecimento real. Nesse cenário surgiu a prosposta  

desse material instrucional, que objetiva analisar o uso da internet como recurso 

pedagógico para a realização de pesquisas escolares, orientada pela metodologia  

WebQuest, espera-se  que o uso possa auxiliar no processo de pesquisa na Internet, 

na contribuição, na aquisição e construção do conhecimento, na interação e 

motivação dos alunos enquanto utilizam a mesma. 

Sabendo que, as diversas tecnologias digitais estão inseridas no cotidiano dos 

alunos, a escola como responsável pela educação e formação do indivíduo, deve 

utilizar-se desses meios para promover a aprendizagem e a busca pelo sucesso 

escolar, promovendo melhorias que estejam inseridas no ensino de forma contínua.   

Dessa forma, ao introduzir tecnologias digitais como ferramentas de auxílio no 

processo ensino/aprendizagem, deve-se proporcionar ao aluno, recursos que o 

possibilite a se orientar diante das muitas informações, que ao invés de ajudá-lo, 

acaba por dificultar seu estudo, principalmente quando se trata de pesquisas na 

Internet.  

Assim, para verificar o uso de recursos digitais, como recursos facilitadores em 

pesquisas escolares, propomos esse material de aplicação de uma WebQuest nas 

aulas de Física, com o intuito de verificar a importância de investigar o processo de 

construção do conhecimento, com o auxílio da Internet, direcionadas pela mesma.  

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de 

Financiamento 001. 
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AS LEIS DE NEWTON E SUAS APLICAÇÕES  

 

 Neste tópico será apresentado um estudo referente as Leis de Newton e suas 

principais aplicações, o qual faz parte do estudo da mecânica. Serão expostas 

equações necessárias para o entendimento da força e sua relação com o movimento. 

Teve como base bibliográfica as obras de Halliday, Resnick e Walker (2008); Young 

e Freedman (2008) e Alberto Gaspar(2013). 

Para começamos este estudo, se faz necessário conceituar Força, um conceito 

essencial para o entendimento pleno das Leis de Newton assim como as suas 

aplicações. 

 

Força  

Costuma-se associar força a movimento, à ação de puxar ou empurrar alguma 

coisa que está se deslocando. Embora esse conceito esteja correto, essa ideia é 

incompleta. Forças podem ser exercidas sem que haja movimento, na estrutura de 

um prédio ou de uma ponte, por exemplo, são exercidas dezenas ou centenas de 

forças cuja ação é invisível.  

Define-se por meio de expressões matemáticas provenientes de leis físicas que 

estabelecem seu caráter vetorial, permitindo determinar sua direção e seu sentido, 

calcular ou medir seu módulo e definir sua unidade de medida. Em relação ao estudo 

dos movimentos, é possível descrever como eles ocorrem ou não por meio de forças 

decorrentes da interação entre corpos.  

Essa descrição foi estabelecida pelo conjunto de leis formuladas por Isaac 

Newton no século XVII, conhecidas como leis de Newton.  Além disso, a ideia de puxar 

ou empurrar está quase sempre associada à ideia de contato, o que exclui uma 

característica fundamental da noção de força, a ação a distância. Como por exemplo, 

a atração gravitacional entre o Sol e os planetas é exercida a milhões de quilômetros 

de distância; a interação eletromagnética entre um ímã e uma arruela de metal, 

também se exerce a distância (o ímã atrai e é atraído pela arruela). 

 

Inércia - A Primeira Lei de Newton 

As leis de Newton tratam da relação entre força e movimento em referenciais 

inerciais, ou seja, referenciais fixados em corpos em repouso ou com movimento 
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retilíneo uniforme. A primeira pergunta a que elas procuram responder é: o que 

acontece com o movimento de um corpo livre da ação de qualquer força? Podemos 

responder a essa pergunta em duas partes.  

A primeira trata do efeito da inexistência de forças sobre o corpo em repouso. 

A resposta é simples: se nenhuma força é exercida sobre o corpo em repouso, ele 

continua em repouso. A segunda parte trata do efeito da inexistência de forças sobre 

o corpo em movimento. A resposta, embora simples, não é óbvia: se nenhuma força 

é exercida sobre o corpo em movimento, ele continua em movimento.  

Mas que tipo de movimento? Como não há força sendo exercida sobre o corpo, 

a sua velocidade não aumenta, nem diminui, nem muda de direção. Portanto, o único 

movimento possível do corpo na ausência de qualquer força exercida sobre ele é o 

movimento retilíneo uniforme. 

 

A primeira lei de Newton reúne as duas respostas num só enunciado: 

 

 Um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme 

se nenhuma força for exercida sobre ele. 

 

Em outras palavras, a primeira lei de Newton afirma que, livre da ação de 

forças, todo corpo fica como está: parado se estiver parado, em movimento se estiver 

em movimento (retilíneo uniforme). Por isso essa lei veio a ser chamada de princípio 

da inércia. 

Vale ressaltar que inércia, na linguagem cotidiana, significa “falta de ação, de 

atividade, indolência, preguiça”, ou coisa semelhante. Por essa razão, costuma-se 

associar inércia a repouso, o que não corresponde exatamente ao sentido que a Física 

dá ao termo. O significado físico de inércia é mais abrangente: inércia é “ficar como 

está”, ou em repouso ou em movimento. 

 

Força, massa e aceleração - a segunda lei de Newton   

A primeira lei de Newton descreve o que ocorre com o corpo quando a 

resultante das forças exercidas sobre ele é nula. 

A segunda lei responde à outra questão possível: o que ocorre quando o corpo 

está sob a ação de força resultante não nula? É claro que, nessa situação, o corpo 
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não pode estar nem parado nem em movimento retilíneo uniforme, pois esse é o caso 

da primeira lei, em que a resultante é nula. Se não pode estar parado nem com 

velocidade constante, o corpo certamente deve ter aceleração. 

Mas como é essa aceleração? Do que ela depende? A resposta dada por 

Newton é que essa aceleração  (𝑎)⃗⃗⃗⃗⃗⃗  tem a mesma direção e sentido da força resultante 

(𝐹𝑅)⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  . Se a força resultante for constante, a aceleração também será. Veja a figura 

abaixo:                               

                                                 Figura 01 

                  

                                      Fonte: Compreendendo a Física- Alberto Gaspar, ed. Ática 2013 

 

Pode ser afirmado que o módulo da aceleração é maior para os corpos que 

oferecem menor oposição ao movimento (têm menor inércia). E vice-versa: adquirem 

aceleração menor os corpos que oferecem maior oposição ao movimento (têm maior 

inércia). 

Também podemos afirmar que a massa de um corpo é a propriedade que 

relaciona uma força que age sobre o corpo à aceleração resultante. A massa não tem 

uma definição mais coloquial; podemos ter uma sensação física da massa apenas 

quando tenta acelerar um corpo, como ao chutar uma bola de futebol ou uma bola de 

boliche.  

Todas as definições até aqui descritas podem resumir a Segunda Lei de 

Newton em uma só sentença: 

 

A força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa 

do corpo pela a sua aceleração. 

 

Em termos matemáticos: 

 

                            𝐹 𝑹 = m�⃗⃗�                                                    (1) 
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                      𝐹 𝑹 = 
𝒅𝒑

𝒅𝒕
 ,                                                   (2) 

 

Em que p = mv e 𝐹 𝑹  é a força resultante, então, substituindo (2) em (1) 

obtemos: 

 

          𝐹 𝑹 = 
𝒅𝒑

𝒅𝒕
 = 

𝒅

𝒅𝒕
(mv) = 

𝒅𝒎

𝒅𝒕
𝐯 + m

𝒅𝒗

𝒅𝒕
                                 (3) 

 

Supondo  
𝒅𝒎

𝒅𝒕
 ≠ 0  

 

Essa equação nos diz que a força resultante que age sobre um corpo é nula, a 

aceleração do corpo 𝑎 =0. Se o corpo está em repouso, permanece em repouso, se 

está em movimento, continua se mover em velocidade constante. 

Em unidades do SI, a equação (1) representada acima nos diz que: 

 

1 N = (1 Kg) (1 m/s²) = 1 Kg. m/s² 

 

A segunda lei de Newton é conhecida também como a lei fundamental da 

Dinâmica. Dinâmica é o estudo dos movimentos e de suas causas. 

 

Ação e Reação: a Terceira Lei de Newton 

A terceira lei procura descrever força como o resultado da interação entre dois 

corpos. Imagine a seguinte situação: um patinador está parado junto à parede. Para 

se movimentar, ele empurra a parede para a frente e desloca-se para trás. Quem 

exerceu força sobre quem? O patinador sobre a parede ou a parede sobre o 

patinador? A resposta é: um exerceu força sobre o outro. Não há como separar a ação 

do patinador da reação da parede, ou vice-versa. Enquanto o patinador empurra a 

parede, a parede empurra o patinador. São forças simultâneas que têm sempre o 

mesmo módulo e direção, mas sentidos opostos. Veja a figura abaixo: 
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                                            Figura 02 

 Fonte: Compreendendo a Física- Alberto Gaspar, ed. Ática 2013 

 

As forças são exercidas sempre aos pares; não existe ação sem reação. Essa 

é a ideia fundamental da terceira lei de Newton, que pode ser enunciada da seguinte 

maneira: 

 

Quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o 

outro são sempre iguais, em módulo, mas com sentidos opostos. 

 

Esse enunciado equivale a outro, mais simples: “A toda ação corresponde uma 

reação igual e contrária”. 

Embora correto, esse enunciado simplificado não destaca o fato de a ação e a 

reação serem exercidas em corpos diferentes, o que o enunciado proposto torna 

evidente: a ação de A é exercida em B; a reação de B é exercida em A. É por essa 

razão que ação e reação, embora iguais e contrárias, nunca têm resultante nula, não 

é possível somá-las vetorialmente, pois elas não estão aplicadas ao mesmo corpo. 

No caso do patinador e da parede, podemos escrever essa lei como a relação 

escalar  

𝐹𝐴𝐵 = 𝐹𝐵𝐴   (módulos iguais) 

 

ou como  a relação vetorial 
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𝐹𝐴𝐵
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    =  −𝐹𝐵𝐴

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      ( módulos iguais e sentidos opostos), 

 

onde o sinal  negativo significa que as duas forças tem sentidos opostos.              

Podemos chamar as forças entre dois corpos que interagem de par de forças da 

terceira lei. 

Essa última lei de Newton completa o conjunto de leis que estabelece as bases 

das relações entre força e movimento para referenciais fixados em sistemas em 

repouso ou em movimento retilíneo uniforme (referenciais inerciais). 

 

Forças Especiais da Mecânica e suas principais aplicações 

 

Força Gravitacional 

A força gravitacional (𝐹𝑔⃗⃗  ⃗) exercida sobre um corpo é um tipo de tração que um 

corpo exerce sobre outro. Nesse caso, quando for falado em força gravitacional 𝐹𝑔⃗⃗  ⃗  

que age sobre um corpo, estamos nos referindo à força que o atrai na direção do 

centro da terra, verticalmente para baixo, tendo o solo como referencial inercial. 

Sendo um corpo de massa m em queda livre, submetido a uma aceleração de 

módulo g. Desprezando os efeitos do ar, a única força que age sobre o corpo é a força 

gravitacional 𝐹𝑔⃗⃗  ⃗. Podemos relacionar essa força à aceleração correspondente através 

da segunda lei de Newton, (𝐹 𝑹 = m 𝒂⃗⃗  ⃗ ). Consideramos um eixo y vertical ao longo da 

trajetória do corpo, com sentido positivo para cima. Para esse eixo a segunda lei de 

Newton pode ser escrita na forma 𝐹𝑟𝑒𝑠 ,𝑦 = 𝑚𝑎𝑦 , a qual nesse situação, se torna 

 

                                        - 𝐹 𝒈 = m(−𝒈⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ )  ou                        

                               𝐹 𝒈 = m�⃗⃗�  .                                    (1-1) 

Essa mesma força gravitacional , com o mesmo módulo, age sobre o corpo 

mesmo quando não estiver em queda livre, mas se encontra em repouso sobre uma 

mesa de sinuca ou movendo-se sobre a mesa. 
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Podemos escrever a segunda lei de Newton para a força gravitacional nas 

seguintes formas vetorias: 

                                                𝐹 𝒈 = - 𝐹 𝒈 𝑗 ̂= - mg �̂� = m𝑔 ,                    (1-2) 
onde 𝑗̂ é o vetor unitário que aponta para cima ao longo do eixo y, perpendicular ao 

solo, e �̂� é a aceleração de queda livre, para baixo. 

 
Peso 

O peso P  de um corpo é o módulo da força necessária para impedir que o mesmo caia 

livremente medida em relação ao solo. 

Considerando um corpo que tenha aceleração  𝒂⃗⃗  ⃗  nula em relação ao solo, como 

referencial inercial. Duas forças atuam sobre o corpo: uma força gravitacional 𝐹 𝒈 , 

direcionada para baixo, e uma força para cima, de módulo P, que a equilibra. 

Podemos escrever a segunda lei de Newton para um eixo y vertical, com o sentido 

positivo para cima, na forma 

                                       

                                        𝐹𝑟𝑒𝑠,𝑦 = m 𝑎𝑦  

 

Em nossa situação, essa equação se torna  

 

                                     P – Fg = m (0)                        (1-3) 

 

ou    P = Fg   (peso, com o solo, como referencial inercial)  (1-4)        
 

De acordo com a Equação 1-4 temos, 

 

O peso P de um corpo é igual ao módulo Fg  da força gravitacional que age 

sobre o corpo. 

Substituindo Fg por mg, obtemos a equação 

 

                                          P = mg     (peso)                                     (1-5) 

Que relaciona o peso de um corpo com sua massa. 
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Sempre é bom deixar bem claro que o peso de um corpo não é a sua massa. 

Peso é o módulo de uma força, e está relacionado à massa através da Equação (1-

5). Se movermos um corpo para um local onde o valor de g é diferente, a massa do 

corpo continuará a mesma, mas o peso mudará. Por exemplo: o peso de uma bola de 

boliche de massa igual a 7,2 Kg é 71 N na Terra, mas apenas 12 N na Lua. A massa 

é a mesma na Terra e na Lua, mas a gravidade na Lua é apenas 1,6 m/s². 

 

Força Normal 

Se ficarmos em pé em um colchão a Terra nos puxará para baixo, mas 

permanaceremos em repouso. Isso acontece porque o colchão se deforma sob o seu 

peso e empurra você para cima. O empurrão exercido pelo colchão é uma força 

normal �⃗⃗� 𝑵.  

Quando um corpo exerce uma força sobre uma superfície, a superfície (ainda 

que aparentemente rígida) se deforma e empurra o corpo com uma força normal  �⃗⃗� 𝑵 

que é perpendicular a superfície.    

 

A figura 03 mostra um exemplo. Um bloco de massa m pressiona uma mesa 

para baixo, deformando-a por causa da força gravitacional �⃗⃗� 𝒈  a que está sujeito o 

bloco. A mesa empurra o bloco para cima com uma força normal �⃗⃗� 𝑵. As forças �⃗⃗� 𝑵  e  

�⃗⃗� 𝒈  são as únicas forças que atuam sobre o bloco, e ambas são verticais. Assim, a 

segunda lei de Newton para o bloco, tomando um eixo y com sentido positivo para 

cima ( 𝐹𝑟𝑒𝑠,𝑦 = m 𝑎𝑦), assume a forma  

                                        𝐹𝑁  -  𝐹𝑔    = m 𝑎𝑦 .  

Substituimos  𝐹𝑔  por mg ( Eq. 1.1) e obtemos 

                                                        𝐹𝑁  -    mg =    m 𝑎𝑦.         

 

O módulo da força normal é, portanto,  

 

                                           𝐹𝑁  = mg + m 𝑎𝑦 = m (g + 𝑎𝑦)             (1-6) 

para qualquer aceleração vertical 𝑎𝑦  da mesa e do bloco. Se a mesa e o bloco não estiverem 

acelerados em relação ao solo,  𝑎𝑦= 0 e a Eq. 1-6 nos dá        
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                                               𝐹𝑁 = mg                                             (1-7) 

                                 
                                                  Figura 03 

                                

               Fonte:  D. Halliday, R. Resnick e J. Walker, (2012), v. 1. 
 

 

No momento em que empurramos ou apenas tentamos empurrar um corpo 

sobre uma superfície, a interação dos átomos do corpo com os átomos da superfície 

faz com que haja uma resistência ao movimento. Essa resistência de força 𝑓 , recebe 

o nome de força de atrito ou apenas atrito. Esta força é paralela à superfície e aponta 

no sentido oposto ao do movimento ou tendência dele (Fig. 04). Em certas situações 

será preciso desprezar o atrito para simplificar os cálculos. 

 
                                         Figura 04 

                            
               Fonte:  D. Halliday, R. Resnick e J. Walker, (2012), v. 1. 

 

 
Tração 
Quando um fio, um cabo, uma corda ou outro objeto do mesmo tipo é preso a 

um corpo e esticado, aplica a esse corpo uma força �⃗�  orientada ao longo do fio (Fig. 

05a). Essa força é chamada de força de tração porque a corda está sendo tracionada 
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(puxada). A tensão da corda é o módulo T da força exercida sobre o corpo.  

Uma corda é frequentemente considerada sem massa e inextensível. Nesse 

caso, a corda existe apenas como uma ligação entre dois corpos. Ela puxa os dois 

corpos com força de mesmo módulo T, mesmo que os dois corpos e a corda estejam 

acelerando e mesmo que a corda passe por uma polia sem massa e sem atrito (Fig. 

05b e c). Uma polia desse tipo tem massa desprezível em comparação com as massas 

dos corpos e atrito desprezível no eixo de rotação. Se a corda desse meia volta em 

torno da polia, como na Fig. 05c, a força resultante da corda sobre a polia é 2T. 

  

                                            Figura 05 

 
 
          Fonte:  D. Halliday, R. Resnick e J. Walker, (2012), v. 1, 9ª ed. 
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Exemplos de Aplicações das Leis de Newton 

 

Ex1 : Força de ação 𝐹  exercida no carro e de reação �⃗�  exercida sobre o rapaz. 
 

                                     Figura 06 

 
                        Fonte: Compreendendo a Física- Alberto Gaspar, ed. Ática 2013 

 
Ex2: Um atleta que percorre um trecho retilíneo horizontal com velocidade constante, 

da primeira lei de Newton conclui-se que a aceleração é nula; portanto, da segunda 

lei de Newton conclui-se que a força resultante também é nula. Em outras palavras, 

as forças exercidas sobre cada haltere se equilibram. 

                                Figura 07 

 

  

 
    

 

 

 

 

         

                        Fonte: Compreendendo a Física- Alberto Gaspar, ed. Ática 2013 

 

Ex3: Dados dois corpos, o bloco deslizante e o bloco pendente, mas também é preciso 

levar em conta a Terra, que atua sobre os dois corpos. Como mostra a Fig. 08, cinco 

forças agem sobre os blocos: 

1. A corda puxa o bloco D para a direita com uma força de módulo T. 
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2. A corda puxa o bloco P para cima com uma força cujo módulo também é T. 

3. A Terra puxa o bloco D para baixo com uma força gravitacional �⃗⃗� 𝒈D, culo 

módulo é Mg. 

4. A terra puxa o bloco P para baixo com uma força gravitacional �⃗⃗� 𝒈P , cujo módulo 

é mg. 

5. A mesa empurra o bloco D para cima com uma força normal �⃗⃗� 𝑵. 

 
                                     Figura 08 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
               Fonte:  D. Halliday, R. Resnick e J. Walker (2012), v. 1, 9ª ed. 

 

Ex4: (a) Um passageiro está em pé em uma balança que indica o seu peso aparente. 

(b) O diagrama de corpo livre do passageiro, mostrando a força normal �⃗⃗� 𝑵 exercida 

sobre ele pela balança e a força gravitacional �⃗⃗� 𝒈. 

                                             Figura 09 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                   

                                            Fonte:  D. Halliday, R. Resnick e J. Walker (2012), v. 1, 9ª ed. 
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Ex5: Vamos admitir que os blocos A e B formem um só conjunto de massa                        

m = 𝑚𝐴 + 𝑚𝐵. Como os pesos de cada bloco são equilibrados pelas forças normais 

exercidas pelo plano, a força resultante sobre o conjunto será a própria força 𝐹 . 

 

                                                 Figura 10 

                     

                Fonte: Compreendendo a Física- Alberto Gaspar, ed. Ática 2013             

 

Ex6: A partir do sistema de referência do carro, parece que uma força empurra os 

bonecos de teste de colisão para a frente, quando o carro freia repentinamente. 

Conforme o carro para, os bonecos continuam a se mover para a frente como 

consequência da primeira lei de Newton.                                      

                                              Figura 11 

                            

 

 

 

 

 

 

 
 
                                   Fonte: H.D. Young e R.A. Freedman, Física (2009). 
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METODOLOGIAS ATIVAS E A WEBQUEST 

 

 METODOLOGIAS ATIVAS 

As Metodologias Ativas consistem em processos educacionais interativos de 

conhecimento, análises, pesquisas, exames e decisões individuais ou coletivas, com 

a finalidade de encontrar soluções para um problema (GOMES, M. P. C. et al., p. 181-

198, 2010). 

 Estas metodologias empregam estratégias educacionais, como a Webquest, 

na solução de problemas contextualizados, nesse caso, fazendo uso das tecnologias 

atuais de forma adequada ao conteúdo letivo que será abordado com cada aprendiz, 

procurando estimulá-lo a conhecer melhor o problema, examiná-lo na dimensão 

necessária à reflexão que possibilite conhecê-lo para propor uma solução, ou mesmo 

chegar a resolvê-lo. 

Esse tipo de ação pedagógica estimula o envolvimento do aprendiz em 

problemas condizentes com sua área de estudo, concedendo-lhe a oportunidade de 

exercitar suas habilidades de análise, investigação e reflexão que poderão resultar na 

ressignificação de suas descobertas (MITRE, S. M. et al. Metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem, v.13, n. 2, dez. 2008).   

O uso das metodologias ativas como uma proposta metodológica, promove o 

contato do estudante com as informações que poderão produzir o conhecimento, 

possibilitando o próprio envolvimento ativo do aprendiz em seu processo de formação. 

Ao docente cabe o papel de mediador que instiga o estudante a fazer pesquisas, 

refletir e tomar decisões condizentes ao alcance dos objetivos estabelecidos e 

necessários à solução adequada. Dessa forma, as Metodologias Ativas trabalham o 

processo ensino-aprendizagem procurando desenvolver formas de aprender por meio 

da interação do estudante em experiências cotidianas que exijam a solução de 

problemas condizentes com a disciplinas em estudo, nesse caso a Física com as leis 

de Newton 

Junto a essas concepções das Metodologias Ativas, que envolve o estudante 

como indivíduo ativo em seu processo educacional, é agregado os fundamentos da 

teoria aprendizagem significativa, a fim de se alcançar o ensino-aprendizagem 

eficiente e personalizado às características de cada aprendiz. Esta teoria ocorre por 

meio da associação dos novos conteúdos aos conhecimentos já existentes nesta 



17 

 

 

 

estrutura cognitiva, sendo estes denominados subsunçores. O uso da técnica 

Webquest condizente com a estrutura da teoria da aprendizagem significativa, 

promove a modelagem e organização dos conteúdos que constituirão o domínio de 

estudo para assimilação do aprendiz. Com base nessa teoria, são empregadas 

estratégias mais centradas na aprendizagem do que no ensino, privilegiando a 

formação do aprendiz autônomo que pesquisa, cria, pensa, e inova usando suas 

habilidades intelectuais e sociais na efetivação de seu desenvolvimento cognitivo. 

Para cada indivíduo essa incorporação ocorre de maneira particular e diferente, sendo 

filtrados os dados e informações que realmente possuem significado para cada 

aprendiz, resultando no processo idiossincrático de aprendizagem (AUSUBEL, D. P.; 

NOVAK, J. D.; HANESIAN, H, 1968). 

As crianças e adolescentes estão se autoletrando pela Internet e com isso 

desafiam os sistemas educacionais tradicionais e propõem, pelo uso constante da 

rede mundial de computadores, um “jeito novo de aprender”. Essa nova forma de 

aprendizagem significativa como as metodologias ativas, se caracteriza por ser mais 

dinâmica, participativa, descentralizada da figura do professor e relacionado na 

independência, autonomia, necessidades e nos interesses de cada um dos 

aprendizes que são usuários frequentes das tecnologias de comunicação digital. 

(Xavier, 2011, p. 3). 

O uso da metodologia ativa no ensino-aprendizagem pode ocorrer em 

diferentes cenários de educação, com múltiplas formas de aplicação e benefícios 

altamente desejados na área da educação, são potenciais ferramentas para os 

profissionais da educação em diferentes áreas do conhecimento que buscam romper 

com modelos de ensino tradicional.  

Nem sempre a utilização de ferramentas tecnológicas garante que o estudante 

esteja participando ativamente do processo de aquisição do saber. Mesmo com a 

proposta de inovação a partir do uso da tecnologia, observam-se ainda práticas 

pedagógicas centradas na transmissão do conhecimento, as quais privilegiavam a 

exposição de conteúdos de forma meramente tradicional. Com intenção de superar 

essa situação, propõe-se neste material a utilização de metodologias ativas no ensino 

do conteúdo da disciplina de Física do ensino médio através do uso da Webquest, em 

que o professor seja o mediador do conhecimento e o aluno seja um sujeito ativo da 

sua formação. 
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O QUE DIZEM OS PRINCIPAIS ESTUDIOSOS SOBRE AS 

METODOLOGIAS ATIVAS 

 

 Para Bastos (2006), as metodologias ativas são processos interativos de 

conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou 

coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema. É o 

processo de ensino em que a aprendizagem depende também do aluno, 

que sai da posição de mero receptor, o professor contudo sai da posição de 

mero reprodutor do conhecimento. Ela passa a ter outras responsabilidades 

no processo.  

 

 Para Sobral e Campos (2012), metodologias ativas são uma concepção 

educativa que incentiva os processos educacionais crítico-reflexivos, por 

meio dos quais o educando participa de modo compromissado com o 

processo de aprendizado. Considerando o papel do professor, observa-se 

que a responsabilidade principal centra-se no planejamento, na orientação, 

no acompanhamento do processo de ensino para que a aprendizagem 

aconteça.  

 

 Berbel (2011) considera que as metodologias ativas permitem aprender 

por meio de experiências, desafios, práticas que ocorrem em atividades 

realizadas nas disciplinas.  

 

 Ribeiro (2005) afirma que os alunos, ao vivenciarem estratégias 

pedagógicas desenvolvidas a partir desse método, adquirem mais 

confiança em suas decisões e na aplicação do conhecimento em situações 

práticas; melhoram o relacionamento com os colegas, aprendem a se 

expressar melhor oralmente e por escrito, adquirem gosto para resolver 

problemas e vivenciam situações que requerem tomar decisões por conta 

própria, reforçando a autonomia no pensar e no atuar.  

 

 Blikstein (2010) afirma que as contribuições das metodologias ativas nos 

permitem prever que, em vez de alunos saírem da escola com a ilusão de 

terem aprendido algo só porque foram expostos a conteúdos em aulas 
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expositivas, teremos alunos que experimentaram situações de 

aprendizagem profundamente significativas em suas vidas.  

 

 

A FERRAMENTA METODOLÓGICA WEBQUEST 

 

Bernie Dodge elaborou um formato de lições baseadas na WWW (World Wide 

Web) que chamou Webquest. "Quest" quer dizer pesquisa, exploração ou busca. 

"Web" significa rede e se refere a World Wide Web, um dos componentes da Internet. 

Bernie Dodge (professor da San Diego State University), definiu em 1995 a WebQuest 

como uma investigação orientada na qual algumas ou todas as informações com as 

quais os aprendizes interagem são originadas de recursos da Internet, opcionalmente 

suplementadas com videoconferências, chats, fóruns, correio eletrônico e uso de 

outros recursos para produção de escritas colaborativas, tais como wiki, blogs, etc., 

não apenas da web, mas atividades em sala de aula. 

Segundo Viseu e Carvalho (2003, p.519), as WebQuests são "como que um 

desafio que se coloca aos alunos que para o resolverem, transformam a informação 

disponibilizada num produto final e comunicam aos outros colegas". Assim, para além 

das características já mencionadas, podem ainda “constituir um desafio colaborativo 

não só para quem as concebe mas também para quem as resolve” 

(Carvalho,2002:145). 

Uma WebQuest pode ser o início para educadores utilizarem recursos da 

internet, pois ele é simples, de fácil execução e que estimula e dá um diferencial as 

aulas. Além disso, pode ajudar o professor a planejar e se estruturar melhor, 

possibilitando, também, a sua criatividade, pois os mesmos podem criar suas 

WebQuest de acordo com suas realidades e necessidades. 

Outro grande diferencial no uso desse recurso, é a facilidade que esta oferece 

para os trabalhos de pesquisa. Nesse tipo de ferramenta, as páginas já são 

antecipadamente selecionadas, apresentando uma lista dos sites que são importantes 

para desenvolver um determinado tema, facilitando o trabalho dos estudantes que, 

muitas vezes, perdem-se na imensidão de informações on-line, pois existe uma 

infinidade de sites irrelevantes, distraindo os alunos dos objetivos a serem alcançados. 
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Há, pelo menos, dois níveis de WebQuest que precisam ser diferenciados um 

do outro. 

 

Webquest Curtas 

O objetivo instrucional de uma WebQuest curta é a aquisição integral de um 

determinado conhecimento.  

No final de uma WebQuest curta, o aprendiz terá entrado em relação com um 

número substancial de informações, dando um norte a elas. Esse nível é planejado 

para ser executado em uma ou três aulas. 

Webquest Longas 

O objeto de ensino de uma WebQuest longa é o de ampliar e aprimorar um 

dado conhecimento, pois as análises dos conteúdos serão aprofundadas, criando 

outros novos materiais. Sua duração pode ir de uma semana a um mês.  

Depois de completar uma WebQuest longa, o aprendiz terá analisado 

profundamente um determinado assunto, transformando-o de alguma maneira, e 

demostrando uma clareza do material com a criação de algo que outros possam 

utilizar, na própria Internet ou fora dela. Uma WebQuest longa pode durar de uma 

semana a um mês de trabalho escolar. 

WebQuests de curta ou longa duração são planejadas cuidadosamente para 

fazer o melhor uso possível do tempo do aprendiz ao navegar pela internet. 

 

 ELEMENTOS DE UMA WEBQUEST 

Para que o produto educacional de uma WQ seja atingido, Dodge (1995) 

estabeleceu que deve-se observar se ela tem os seguintes elementos estruturantes 

para assim poder alcançar esta proposta com eficiência e clareza, as WebQuests 

devem conter pelo menos as seguintes partes: 

 

1) Introdução: Fornece as informações iniciais que podem atrair os alunos para 

desenvolver a atividade. O texto ou imagem da introdução, devem despertar a 
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curiosidade e estimular os alunos a prosseguirem. Nessa etapa, define-se claramente 

o que se pretende e apresenta alguma informação inicial como base. 

2) Tarefa: Parte mais importante de uma WebQuest, pois é ela quem direciona e 

estimula os alunos, devendo ser motivadora e desafiadora, com possibilidade de ser 

totalmente realizada e que tenha relações com a vida dos estudantes. Deve-se 

descrever o produto final esperado e os meios que devem ser utilizadas para isso. 

Uma tarefa bem elaborada acaba se tornando mais motivante, e exige dos estudantes 

um pensar que vai além da compreensão baseada em memorização. 

As tarefas são divididas em diversas categorias:  

TAREFAS DE RECORTAR: São tarefas pelas quais os alunos recebem uma 

instrução clara e bem definida do que devem apresentar e de como organizar suas 

descobertas; habilidades de resumir, refinar e elaborar são requeridas e apoiadas. 

TAREFAS DE COMPILAÇÃO: São tarefas de retirar informações de diversas fontes 

e colocar tais informações dentro de um mesmo formato. A tarefa de compilação 

familiariza os alunos com um corpo de conteúdos e dá aos estudantes a oportunidade 

de prática ao requerer escolhas seletivas e explicações, fazendo com que 

transformem as informações pesquisadas. 

TAREFAS DE MISTÉRIOS: Uma tarefa de mistério é elaborada através de um quebra 

cabeças onde para montá-lo é necessária a consulta de diversas fontes, organizando 

as informações pesquisadas e eliminando falsos caminhos. 

TAREFAS JORNALÍSTICAS: Esta tarefa faz com que os alunos interpretem papel de 

repórteres cobrindo algum evento. Devem reunir fatos e organizá-los de forma 

próxima aos gêneros jornalísticos de apresentação de notícias, dando importância à 

fidelidade dos acontecimentos. 

TAREFAS DE PLANEJAMENTO: Tarefa que exige a execução de um “plano ou 

protocolo” criando um trabalho que atinja uma meta já antes determinada e funcione 

dentro de alguns limites. 

TAREFA DE PRODUTOS CRIATIVOS: Esta tarefa leva a criação de um formato 

como uma pintura, uma peça de teatro, um diário simulado, pôster, jogo, canção, etc. 
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Valorizando a criatividade e a auto expressão, assim como os traços únicos para cada 

gênero escolhido. 

TAREFAS DE CONSTRUÇÃO E CONSENSO: São tarefas que colocam os alunos 

em situações de diferenças, tentando articular, considerar e acomodar alguns pontos 

de vista. 

TAREFAS DE PERSUASÃO: São tarefas que buscam desenvolver habilidades de 

persuasão. Requer dos alunos o desenvolvimento de um caso convincente baseado 

naquilo que eles aprenderam. 

TAREFAS DE AUTOCONHECIMENTO: Leva aos alunos a darem respostas de 

questões sobre eles mesmos tais como: metas, ética e moral, auto aperfeiçoamento, 

etc. Conduz os alunos através de uma progressão de recursos na web na medida em 

que eles analisam suas metas e capacidades e desenvolvem um plano de futuro. 

TAREFA ANALÍTICA: Análise de como as coisas se articulam. Oferece um tempo 

para o desenvolvimento de conhecimentos, encontrando semelhanças e diferenças e 

discutindo tais relações no objeto de pesquisa. 

TAREFAS DE JULGAMENTO: Apresentam um certo número de itens para os alunos 

e pede-lhes para classifica-los, tomando decisões bem informadas entre suas 

escolhas. 

TAREFAS CIENTÍFICAS: São tarefas que se utilizam dos passos do método científico 

como: elaboração de hipóteses baseada num entendimento das informações 

fornecida pelas fontes on-line ou off-line; teste das hipóteses; descrição dos resultados 

e suas implicações. 

 

3) Processo: Demonstra passo a passo o que os alunos devem fazer para realizar 

a Tarefa proposta, traduz a dinâmica da atividade, ou seja, a organização dos 

educandos para trabalhar em cada etapa, o que devem buscar e quais objetivos 

precisam chegar. Ele deve ser bem detalhado. Deve especificar também as 

expectativas, estabelecendo os recursos a serem usados.  
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Nesta fase sugere-se também de que forma os alunos deverão organizar as 

informações que serão reunidas: usando fluxogramas, mapas mentais, etc. O 

processo é uma como se fosse uma receita, indicando passo a passo a direção que 

os alunos devem seguir. 

 

4) Fontes de informação: São os sites que o professor escolheu para os alunos 

pesquisarem e realizarem as Tarefas propostas. Eles deverão ser apresentados, à 

medida que for a necessidade. São as fontes de informações da internet que devem 

ser obrigatoriamente consultados. A maior parte dessas fontes se apresenta na forma 

de hiperligações na própria Webquest. Estas hiperligações podem remeter para: 

*documentos colocados na Web; 

*vídeos ou imagens de um determinado assunto; 

*bases de dados pesquisáveis na própria Internet; 

*simuladores on-line; 

Bem como livros ou outras fontes a que os alunos possam ter um fácil acesso. Impede-

se, desta forma, que o aluno se perca na imensidão de assuntos que tem na internet, 

que acaba por dificultar desnecessariamente o cumprimento da tarefa num espaço de 

tempo planejado. 

 

5) Avaliação: Deve conter quais procedimentos que serão usados para avaliar os 

alunos, o mesmo deve ser informado sobre como o seu desempenho será avaliado e 

em que casos a verificação será individual ou coletiva, deve-se também ser 

apresentados os critérios que serão usados para fazer está análise. 

 

6) Conclusão: Apresenta um resumo do que foi abordado pela WebQuest e os 

objetivos que foram, ou que deveriam ser alcançados. Nela pode-se também estimular 

e incentivar os alunos a continuarem pesquisando sobre o tema, colocando-se links e 

frases interessantes. Assim como na Introdução, a Conclusão deve ser algo claro, 

breve e simples.  
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7) Créditos: devem ser apresentadas todas as fontes utilizadas (fotos, desenhos, 

músicas, vídeos, livros, etc.). Para páginas da internet, colocam-se os links. 

 

Bernie Dodge não fornece uma fórmula pronta para a criação de produtos nos 

moldes da proposta metodológica sugerida por ele. Mesmo assim, destaca-se uma 

possível estrutura, as quais fazem com que os objetivos educacionais sejam atingidos, 

as fases são: a) definição do tema; b) revisão das instruções do modelo proposto; c) 

definição da tarefa; e) determinar as fontes de pesquisa; f) elaboração do processo e 

dos recursos; g) desenvolvimento da introdução e conclusão; h) finalização da 

primeira versão; i) Revisão de toda WQ e; j) utilizar, se necessário, outros materiais 

adicionais. 

“As WebQuests tem a virtude da simplicidade. Podem ser desenvolvidas para 

alunos da escola elementar à pós-graduação. A medida em que mais e mais recursos 

aparecem na World Wide Web, será ainda mais fácil planejar atividades que engajam 

os aprendizes em investigações ativas e com bom uso do tempo disponível.” (Dodge, 

B, Webquest: uma técnica para aprendizagem na rede internet. Texto original) 

 

 

CONSTRUÇÃO DE UMA WEBQUEST PARA O ENSINO DAS LEIS DE 

NEWTON  

 

Segundo Dodge (1995) quanto mais recursos disponíveis na internet, maior 

será a facilidade em planejar atividades que possam levar os estudantes a realizarem 

atividades investigadoras ativas e com maior dinamismo no uso do tempo. 

O fato da não exigência em domínio de softwares específicos, bem como 

instalação dos mesmos, já que a Webquest trata de um recurso digital disponível na 

Internet, facilita para o docente escolher esse recurso como um diferencial na 

educação dos tempos atuais. 

Como já dizemos anteriormente, Bernie dizia que não há uma receita pronta 

para criar uma WebQuest, mas apresentamos aqui um modelo de aplicação através 

desse manual. 
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Um modelo: As Leis de Newton e as forças especiais na mecânica 

 

Para a criação e aplicação desse modelo de WebQuest, utilizamos o site 

Webquest Fácil, uma vez que existem páginas para construção que exigem 

autorização do administrador da página de criação o que demanda tempo para serem 

liberadas, dessa forma optamos por esse site já que o mesmo exige apenas cadastro 

de um e-mail e senha e logo a plataforma de construção já está liberada. 

 

Imagem 01 – página inicial da Webquest

 

Fonte: http://www.webquestfacil.com.br/index.php?pg=home&ctg=8&pag=5 

 

 

1º Etapa: Apresentação da metodologia a ser trabalhada juntamente com a 

INTRODUÇÃO da Webquest e seu respectivo tema a ser desenvolvido em dois dias 

com 3 aulas em cada turma, totalizando 6 aulas em cada turma. 

 

Na Introdução apresenta-se o tema a ser abordado na WebQuest, de forma a 

incentivar o estudante a realizar a pesquisa, podendo partir de temas do dia a dia se 

apresente na mídia, como jornais, esporte, entre outros para dentro da sala, ou um 

desafio de forma a possuir soluções cabíveis.  

http://www.webquestfacil.com.br/index.php?pg=home&ctg=8&pag=5
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Objetivo - A figura 01 ilustra a tela da WebQuest que representa a introdução 

desenvolvida. Usamos questionamentos instigantes sobre o tema As Leis de Newton 

e as forças especiais na Mecânica, com o objetivo de aguçar no aluno sua curiosidade 

para assim seguir nas etapas seguintes. 

 

 

Imagem 02 – Introdução da Webquest 

 

Fonte: http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?wq=22332 

 

 

 

http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?wq=22332
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2º Etapa – Organizar a sala em grupos para a aplicação da segunda fase da 

Webquest, as tarefas, no nosso caso foi utilizado a categoria tarefas de planejamento, 

que exige a execução de um plano criando um trabalho que atinja uma meta tornando 

mais motivante, e exige dos estudantes uma compreensão muito além da simples 

memorização. 

No item Tarefa (figura 02), classificado pelo criador da ferramenta, como o item 

central da WebQuest, essa poderá apresentar diferentes objetivos de aprendizagem, 

podendo ter tarefas distintas. Optamos por descrever de maneira clara, quais as 

tarefas que seriam executadas para a realização da pesquisa escolar, mas a 

execução se dará apenas na etapa seguinte, no processo. 

 

Objetivo: descrever o produto final esperado e os meios que devem ser 

utilizadas para isso, ensinar os alunos a pesquisar na web através do estudo 

direcionado da Webquest e apresentar as 5 etapas a serem seguidas pelos grupos. 
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 Figura 03 – Tarefa da Webquest  

Fonte: http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=tarefa&wq=22332 

3º Etapa – nessa etapa, que faz parte da fase processo da Webquest 

trabalhada, os grupos iniciaram acessando o link de um questionário de 20 questões 

os quais deveriam responder 10 escolhidas por eles, depois foi delegado aos mesmos 

10 temas a serem pesquisados na web, desses cada grupo ficaria com 1 a 2 temas, 

todos já com seus respectivos links para um melhor direcionamento da metodologia. 

 

No item Processo (figura 03 e 04), é onde será disponibilizado todos os links 

das tarefas propostas, os quais os alunos irão fazer suas devidas pesquisas 

direcionadas ao tema proposto com a finalidade de se chegar nas etapas avaliação e 

conclusão. 

 

http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=tarefa&wq=22332
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Objetivo: realizar as tarefas propostas nas 5 fases, sendo a primeira e a última 

apenas para coletar dados a fim de verificar se os alunos obtiveram melhora no 

conhecimento estudado, a segunda tarefa cada grupo teve o objetivo de acessar os 

links dos seus devidos temas, buscando entender melhor sobre cada assunto dentre 

as Leis de Newton e as forças especiais na mecânica. 

Na terceira fase, os alunos precisavam acessar o site Phet e através de 

simuladores compreender melhor a parte prática do tema em questão. 

Já na quarta, os estudantes cada qual com seus grupos, apresentaram um 

resumo de tudo que foi compreendido sobre seus devidos assuntos estudados nos 

processos anteriores. 
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Figura 04 – Processo da Webquest 

Fonte: http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=processo&wq=22332 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=processo&wq=22332
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Figura 47 – processo da Webquest (continuação) 

 
Fonte: http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=processo&wq=22332 

 
 
 

4º Etapa – Avaliação  

Nessa etapa foi mostrado os procedimentos usados para avaliar os alunos, foi 

também apresentado os critérios que devem ser usados para fazer está análise. E 

também foi aplicada uma lista de exercícios (ANEXO I) para coletar dados e verificar 

a eficiência do trabalho no desempenho dos alunos, a dificuldade da lista era 

semelhante à da primeira aplicada on-line na própria Webquest.  

 

http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=processo&wq=22332
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No item Avaliação apresentado na figura 05, situa-se os níveis de desempenho 

que podem ser alcançados dentro de cada característica importante da pesquisa 

elaborada pelos alunos. O aluno deve ser informado sobre como o seu desempenho 

será avaliado e em que casos a verificação será individual ou coletiva. Tem como 

objetivo fornecer informações e valores sobre o grau de alcance das etapas atingidas, 

além de ser um guia a respeito do que os alunos devem dedicar atenção, tempo e 

esforço. 

 

Objetivo: Apresentar e explicar como será feita a avaliação sobre o uso e 

aprendizagem da metodologia Webquest. 

 

Figura 06 – Avaliação da Webquest 

 

Fonte: http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=avaliacao&wq=22332 

 

 

5º Etapa – conclusão: Essa última etapa, apresenta um resumo do que foi 

trabalhado pela WebQuest e os objetivos que foram, ou que deveriam ser alcançados. 

Nessa fase também foi aplicado um questionário avaliativo (APÊNDICE I) sobre o que 

os alunos acharam da metodologia trabalhada. 

http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=avaliacao&wq=22332
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No item Conclusão representado na figura 06 e 07, apresentamos, de forma 

resumida, os assuntos explorados na WebQuest e os objetivos supostamente 

atingidos. A conclusão é também o espaço para incentivar o aluno a continuar 

refletindo sobre o assunto, através de questões retóricas e links adicionais. 

 

Objetivo: fazer com que os alunos possam responder com mais clareza os 

questionamentos colocados na introdução da Webquest, assim como também 

interpretarem as imagens que aparecem em cada etapa. Levando os alunos a uma 

melhor compreensão sobre as Leis de Newton e as principais forças da Mecânica, 

através desse estudo direcionado, fazendo com que eles não se percam na imensidão 

de informações que a internet proporciona. 

 

Figura 07 – Conclusão da Webquest

 

Fonte: http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=conclusao&wq=22332 

 

http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=conclusao&wq=22332
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Figura 08 – Conclusão da Webquest (continuação) 

 

Fonte: http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=conclusao&wq=22332 

 

¨6ª etapa - Créditos nem sempre é apresentada em algumas WebQuest 

embora recomendado que se apresente referências utilizadas para elaboração da 

mesma além da indicação de eventuais parceiros que colaboraram com a criação do 

produto. Alguns sites de criação de WebQuest não possuem o item Créditos e também 

não permitem que sejam adicionadas. 

 

Nos Créditos apresentados na figura 08 e 51, estão representadas as fontes 

de todos os materiais utilizados para construir a WebQuest em questão, também o 

espaço para colocar o nome de quem de algum modo tenha  colaborado na 

elaboração da Webquest. 

 

 
 

http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=conclusao&wq=22332
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Figura 09: Créditos da Webquest 
 

 
Fonte: http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=creditos&wq=22332 

 

 
                       Figura 10: Créditos da Webquest(continuação) 

  
Fonte: http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=creditos&wq=22332 

 

http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=creditos&wq=22332
http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=creditos&wq=22332
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Ao elaborar uma WebQuest, ela deve seguir o que pede uma boa aula, como 

apresentar elementos que serão aprendidos, maneiras de incentivar e apoiar os 

estudantes, o material a ser utilizado e ao final a avaliação de todo o processo a fim 

de verificar se houve uma aprendizagem significativa. 

Sempre lembrando que não existe, porém, uma maneira única de criar uma 

WebQuest, assim, optamos em construir essa em particular seguindo a organização 

proposta por Bernie Dodge através dos elementos constituintes que o mesmo acredita 

que deva conter uma boa WebQuest. 

Ressaltamos por fim, a importância de que a WebQuest deve ser um agente 

facilitador no ensino/aprendizagem resultando de um produto final em que o aluno de 

forma ativa demonstre os resultados através de um relatório, de uma apresentação 

ou mesmo outras formas que possam ser compartilhadas como mídias, pôsteres, ou 

criação de um site. É através do produto final que a avaliação da aprendizagem será 

constatada, se houve ou não alcance por parte dos alunos. A conclusão proporcionará 

uma revisão dos conteúdos propostos sugerindo um novo pensar a respeito do que 

se foi apresentado para ser estudado, momento em que o professor terá retorno de 

seu trabalho e também do trabalho realizado por seus alunos. 
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ANEXO I: Questionário avaliativo aplicado após o uso da 

metodologia Webquest  

 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

 
 

 

 

QUESTÃO 1  
  

Com relação às leis de Newton, assinale a alternativa correta:  

a)  pela primeira lei de Newton, podemos afirmar que, se uma partícula tem 
velocidade instantânea nula, a força resultante em tal partícula é necessariamente 
igual a zero.   

b)  pela segunda lei de Newton, podemos concluir que, para uma dada força 
resultante de módulo fixo, massa e módulo da aceleração são grandezas 
inversamente proporcionais.   

c)  pela primeira lei de Newton, sabe-se que a atuação de uma força não 
nula é necessária para manter um objeto em movimento retilíneo e uniforme.   

d)  pela terceira lei de Newton, sabe-se que, para haver movimento, a força 
aplicada deve superar, em intensidade, a sua reação.   

e)  as leis de Newton somente são válidas e verificadas em referenciais 
acelerados.   

  

  

QUESTÃO 2 
  

Dois blocos, A e B, de massas diferentes, estão sobre uma mesa plana e 
horizontal e ligados por um fio inextensível e de massa desprezível. O bloco A é 
puxado por uma força F, retesando o fio que puxa então o bloco B. Despreze o atrito 
com a superfície. Nesta situação, podemos afirmar que  

a)  a força resultante que atua no bloco B é igual à que atua no bloco A.  

b)  a força resultante no bloco B é igual à força F.  

c)  a aceleração do bloco A é maior que a aceleração do bloco B.  

d)  os dois corpos têm a mesma aceleração.  

e)  a tensão no fio é nula.  
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QUESTÃO 3  
  

No clássico problema de um burro puxando uma carroça, um estudante conclui 
que o burro e a carroça não deveriam se mover, pois a força que a carroça faz no 
burro é igual em intensidade à força que o burro faz na carroça, mas com sentido 
oposto. Sob as luzes do conhecimento da Física, pode-se afirmar que a conclusão do 
estudante está errada porque:  

a)  ele esqueceu-se de considerar as forças de atrito das patas do burro e 
das rodas da carroça com a superfície. 

b) considerou somente as situações em que a massa da carroça é maior 
que a massa do burro, pois se a massa fosse menor, ele concluiria que o burro e a 
carroça poderiam se mover.  

c)  as leis da Física não podem explicar este fato.  

d)  o estudante não considerou que mesmo que as duas forças possuam 
intensidades iguais e sentidos opostos, elas atuam em corpos diferentes.  

e)  na verdade, as duas forças estão no mesmo sentido, e por isto elas se 
somam, permitindo o movimento. 

  

 
QUESTÃO 4  
  

Um menino está parado, de pé, sobre um banco. A Terra aplica-lhe a força 
denominada "peso do menino". Conforme a terceira Lei de Newton, a reação dessa 
força atua sobre: 

a)  o banco. 

b)  a gravidade. 

c)  o menino. 

d)  a Terra. 

e)  Nada disso, pois a 3- Lei de Newton não é válida para esse caso. 
  

 

QUESTÃO 5  
  

Apesar das dificuldades experimentadas em sua época, Galileu mostrou que, 
soltos de uma mesma altura, corpos de massas diferentes chegam ao solo ao mesmo 
tempo. Podemos afirmar que: 

a)  a experiência de Galileu põe em dúvida a segunda Lei de Newton, visto 
que, no corpo de menor massa, atua menor força.  

b)  Galileu estava correto porque o peso de um corpo não depende da 
massa. 

c)  Galileu estava correto porque a razão entre o peso e a massa é 
constante.  
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d)  nenhuma das anteriores.  
  

 

  

QUESTÃO6 

  

Os choques de balões ou pássaros com os pára-brisas dos aviões em processo 
de aterrissagem ou decolagem podem produzir avarias e até desastres indesejáveis 
em virtude da alta velocidade envolvida. Considere as afirmações abaixo: 
I. A força sobre o pássaro tem a mesma intensidade da força sobre o pára-brisa. 
II. A aceleração resultante no pássaro é maior do que a aceleração resultante no 
avião. 
III. A força sobre o pássaro é muito maior que a força sobre o avião. 
Pode-se afirmar que: 

a)   apenas l e III são correias.   

b)  apenas II e III são corretas.  

c)  apenas III é correta.  

d)  l, II e III são corretas.  

e)  apenas l e II estão corretas.  
  

  

QUESTÃO 7   
 

É freqüente observarmos, em espetáculos ao ar livre, pessoas sentarem nos 
ombros de outras para tentar ver melhor o palco. Suponha que Maria esteja sentada 
nos ombros de João, que, por sua vez, está em pé sobre um banquinho colocado no 
chão. Com relação à terceira lei de Newton, a reação ao peso de  
Maria está localizada no: 

a)  chão.     

b)   banquinho.   

c)  centro da Terra.  

d)  ombro de João.  
  

  

  

QUESTÃO 8  
  

Uma passageira sentada no fundo de um ônibus reclama ter sido atingida por 
uma mala que "veio voando" da parte da frente do ônibus quando o motorista pisou 
bruscamente os freios. Considerando-se as leis da Mecânica, é correto afirmar que: 

a)   a passageira não tem razão, pois a mala deveria cair verticalmente em 
relação ao ônibus, devido à sua inércia;   
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b)  a passageira não tem razão, pois a mala "voaria para a frente" em 
relação ao ônibus, devido à sua inércia;  

c)  a passageira não tem razão, pois a mala "voaria para trás" em relação a 
um observador parado fora do ônibus, mas não em relação a um observador dentro 
do ônibus, devido à sua inércia;  

d)  a passageira tem razão, pois a mala "voaria para trás" com aceleração 
negativa em relação ao ônibus, devido à sua inércia.  

  

 

  

QUESTÃO 9  
  

Um asteróide A é atraído gravitacionalmente por um planeta P. Sabe-se que a 
massa de P é maior do que a massa de A. Considerando apenas a interação entre A 
e P, conclui-se que: 

a)  o módulo da aceleração de P é menor do que o módulo da aceleração 
de A.   

b)  o módulo da aceleração de P é maior do que o módulo da aceleração de 
A.   

c)  o módulo da aceleração de P é igual ao módulo da aceleração de A.  

d)  a intensidade da força que P exerce sobre A é maior do que a intensidade 
da força que A exerce sobre P.  

e)  a intensidade da força que P exerce sobre A é menor do que a 
intensidade da força que A exerce sobre P.  

 
 

QUESTÃO 10  
Um automóvel colide frontalmente com uma carreta. No momento da colisão, é 

coreto afirmar que a força que a carreta exerce sobre o automóvel é:  

a)  maior que a força que o automóvel exerce sobre a carreta e em sentido 
contrário;  

b)  maior que a força que o automóvel exerce sobre a carreta e no mesmo 
sentido; 

c)  igual à força que o automóvel exerce sobre a carreta e no mesmo 
sentido;  

d)  igual à força que o automóvel exerce sobre a carreta e em sentido 
contrário; 

e)  menor que a força que o automóvel exerce sobre a carreta e no mesmo 
sentido. 
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APÊNDICE I: Questionário aplicado como forma de avaliar a 

aceitação dos alunos á metodologia Webquest 

 

Questionário 

1. Para cada questão escolha a alternativa adequada, assinalando-a com um 
X: 

a) Você gostou de realizar este trabalho? 

( )Gostei muito 

( )Gostei pouco 

( )Gostei 

( )Não gostei 

b) O uso do aparelho celular motivou você para a realização do trabalho? 

( )Sim, senti-me mais motivado pelo fato de usar o celular 

( )Não preferia ter realizado o trabalho sem o celular 

c) O tema As Leis de Newton motivou você para a realização do trabalho? 

( )Sim, pois gosto muito de Física 

( )Sim, apesar de não gostar da Física 

( )Não, gostei do trabalho mas preferia outro tema 

 d) O que mais chamou sua atenção neste trabalho: 

( )Trabalhar com uso do aparelho celular 

( )Pesquisar sites na Internet 

( )Realizar o trabalho em grupos 

  e) Você sentiu dificuldade em entender as etapas a serem seguidas no 

trabalho? 

( )Sim, precisei da ajuda do professor 

( )Não, foi como se o professor estivesse falando. 
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f) Você já conhecia a metodologia Webquest? 

( )Sim 

( )Não 

g) O que mais chamou sua atenção na utilização da Webquest? 

( ) Sua estrutura                                ( ) A diversidade das tarefas 

                ( ) O trabalho de pesquisa e               ( ) O trabalho autônomo do aluno    

                    tratamento da informação     
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