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APÊNDICES  
 

Apêndice A- Produto educacional  
 
 Com o intuito de fornecer aos educandos do ensino médio uma forma 

alternativa de abordar conteúdos físicos de modo lúdico e prazeroso foi produzido 

um jogo de tabuleiro, sendo o mesmo regulado pelas regras oficiais do xadrez com 

algumas modificações e adaptações. O jogo é composto por tabuleiro e peças 

tradicionais do xadrez, onde no tabuleiro houveram modificações quanto as 

nomeações das colunas a a h, sendo trocadas por números de 1 a 8, exemplificando 

as linhas simulando um plano cartesiano.  O xadrez vetorial terá uso de um tabuleiro 

com 32 peças, nesse jogo, os movimentos das peças são similares aos tradicionais 

com pequenas modificações. O jogo elaborado aborda diversas ideias de cálculos 

matemáticos e raciocínio lógico, conceito de vetores. A seguir trataremos com mais 

detalhes sobre o jogo: 

 

Xadrez vetorial 
  

 Os conhecimentos que podem ser abordados com esse jogo são múltiplos, 

tais como força resultante, 3ª lei de newton, gravidade, vetores, entre outros, 

entretanto exploraremos aqui alguns conceitos abordados em vetores. 

 Trata-se de uma variante do jogo de xadrez, o qual é jogado em um tabuleiro 

de 64 casas por 2 jogadores, utilizando 8 peões, 2 bispos, 2 cavalos, 2 torres, 1 

dama e 1 rei cada. Nesse jogo cada oponente terá peças de cores distintas, um de 

cor clara e o outro de cor escura, as partidas são jogadas em tempo de 20 minuto 

corridos, sendo que cada jogador tem no máximo 30s para pensar a jogada e 

executar seu lance, ou caso use o cronômetro de xadrez, cada jogador terá 10 min 

regressivo de tempo de jogo e nesse caso quem ficar sem tempo primeiro, e a 

partida não tiver decidida, será decretado perdedor. Vence o jogo quem ao término 

do tempo tiver maior pontuação de peças, caso seu oponente desista, se seu 

adversário cometer numa mesma partida três lances ilegais ou tiver “capturado” 

(xeque-mate) o rei adversário. Serão casos de empates: tiverem a mesma 

pontuação ao término da partida e não tiver fazendo o uso do cronometro de xadrez, 

se os atletas concordarem em empate e em fins de partida em que: resta no 

tabuleiro apenas cavalo contra cavalo, rei contra rei, bispo contra bispo, torre contra 
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torre, dama contra dama e ainda rei e cavalo contra rei e cavalo. Se um jogador 

executar um lance ilegal será penalizado com a perda de 1 ponto, dois lances ilegais 

perderão dois pontos e caso haja um terceiro lance ilegal perderá a partida. 

 Durante as partidas as peças claras são continuamente atraídas pelas peças 

escuras, porém nem sempre ocorrem essas atrações entre elas, vejamos a seguir as 

regras de atrações para cada peça: 

 - Peões: só poderão atrair peões, bispos, damas e reis desde que estejam 

na mesma diagonal. 

- Bispos: só poderão atrair bispos, peões, damas e reis desde que estejam 

na mesma diagonal. 

- Cavalos: só poderão atraírem os cavalos do oponente no jogo, geralmente 

sua função será de proteção ao rei. 

- Torres: só poderão atrair torres e damas (desde que estejam na mesma 

linha ou na mesma coluna) 

- Reis: só poderão atrair reis, damas se tiverem na mesma horizontal, 

vertical ou diagonal e poderão atrair bispos e piões (desde que estejam na mesma 

diagonal) e torres (caso esteja na mesma horizontal ou na mesma vertical). 

- Damas: atrairão damas e reis se estiverem na mesma linha, coluna ou na 

mesma diagonal. Atrairá bispos e peões (quando estiverem na mesma diagonal), e 

quando estiverem na mesma linha ou coluna também atrairá as torres.   

 No caso de uma situação no jogo de múltiplas atrações entre as peças 

prevalecerá a de maior atração (entende-se aqui essa maior atração quando houver 

peças de maior módulo se traindo), caso as múltiplas atrações de peças sejam 

equivalentes em módulos o jogador poderá escolher qual ocorrerá primeiro. Quando 

houver atração do rei com outra peça estando ela protegida o rei não poderá 

captura-la com exceção se for rei atraindo rei, onde ambos sairão do jogo quando 

atraído.  

 Cada uma das peças do tabuleiro terão uma pontuação inicial no jogo, rei 

valor infinito, damas 9 pontos, torres 5 pontos, bispos 3 pontos, cavalos 3 pontos e 

peões 1 pontos. 

As peças de xadrez, com exceção da dama terão no jogo limites em sua 

locomoção peão andará 1 casa para frente, bispo no máximo 3 casas na diagonal, 

torres no máximo 5 casas na horizontal ou vertical, damas é a única que não terá 

limites de locomoção poderá andar as 8 casas na horizontal, vertical e diagonal, 
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estando as mesmas vazias, os reis apesar de terem pontuação infinita só andarão 

uma única casa, podendo esse movimento ser na horizontal, vertical ou diagonal, o 

cavalo a exemplo do peão terá o mesmo movimento no jogo de xadrez tradicional, 

vale ressaltar também que nesse jogo diferentemente do xadrez tradicional rei pode 

atrair rei se estiverem em suas áreas de alcance anulando-se assim as duas peças.  

Nesse jogo a ideia de xeque ou xeque perpetuo não existe, porém a de 

xeque-mate existe, desde que haja uma peça atraindo o rei e estando essa peça 

protegida pelo rei, os demais pontos que aqui não forem mencionados no xadrez 

vetorial seguem a regra da FIDE (federação internacional de xadrez). Quando ocorre 

a atração, as peças de mesma magnitude se anulam e consequentemente são 

retiradas do tabuleiro, já quando as peças tiverem diferenças em seus módulos 

mantem-se no tabuleiro apenas a mais “forte”, entretanto a que permanece no 

tabuleiro perde a pontuação correspondente a peça que foi retirada e 

consequentemente terá mais limitações em suas locomoções.  

Veremos as possibilidades de movimentação para cada peça nesse jogo com 

dois digramas ilustrando: 

 

Peões: moverão 1 casa sempre para frente.  

Cavalos: moverão 3 casas formando um L. 

Bispos: moverão até 3 casas na diagonal. 

Torres: moverão até 5 casas na vertical e horizontal. 

Damas: moverão as 8 casas na vertical, horizontal e diagonal.  

Reis: moverão 1 casa na vertical, horizontal e diagonal. 
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Figura 24: diagrama representando as formas que as peças se movimentam. 

 

Fonte: autor, 2019 

 

A seguir temos algumas fotos que ilustram situações do jogo: 
 

Figura 25: Representação de atração entre as peças e suas respectivas eliminação 
pelo cálculo de vetores. 

 
Fonte: Autor,2019. 

  
 Observe que nessa imagem temos duas peças claras atraindo duas peças 

das escuras o pião C4 das claras atrai o pião D5 das escuras e nesse caso como 

seus módulos são iguais o vetor resultante entre eles é nulo, causando assim a 

saída de ambos do tabuleiro, já no caso da outra situação ocorre atração entre o 

bispo escuro da casa A4 com a dama da casa D1, como o módulo da dama é 9 e do 
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bispo é 3, o vetor resultante entre eles não será nulo, o bispo será retirado do 

tabuleiro, já a dama permanecerá no tabuleiro porém com menor módulo, pois 

passará a ter módulo 6 e com isso só poderá andar no máximo 6 casas ao invés de 

8 casas.  

 Na figura a seguir teremos mais algumas questões a abordar sobre o jogo 

xadrez vetorial.  

 

Figura 26: foto representando atrações simultâneas entre as peças. 

 
Fonte: Autor, 2019. 

  
 
 Observe que nessa figura a torre escura da casa B5 não exerce força de 

atração no bispo da casa clara C4, porém atrai a torre clara da casa B1, e nesse 

caso como seus módulos se equivalem e estão na mesma direção em sentidos 

opostos o vetor resultante entre eles é nulo, ocasionando assim a retirada de ambas 

do tabuleiro, uma questão que vamos analisar é a posição do bispo da casa F6 da 

casa escura, perceba que ele exerce atração a duas peças claras o bispo G5 e a 

rainha D4, pela regra da atração mútua prevalece a de maior atração, logo ocorrerá 

o seguinte: o bispo da casa escura F6 atrai dama da casa clara D4, gerando como 

vetor resultante “dama” com módulo 6. A “dama clara” ficará na posição do bispo 

que o atraia e na sequência do jogo atrairá a dama escura da casa D8. 
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A seguir veremos um caso ilustrando xeque-mate onde automaticamente o 

executor do lance vencerá a partida. 

 

 
Figura 27: Um cheque mate (fim de jogo) de dama protegida pela torre. 

 
Fonte: Autor, 2019. 
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Apêndice B- Questionário 1 
 

1) O que você entende por vetores? 

 

2) O que você entende sobre xadrez? 

 

3) Dê um exemplo prático no cotidiano de vetor e faça uma representação através 

de um desenho. 

 

4) Você gosta de xadrez? 

 

5) Qual a contribuição que o xadrez pode nos proporcionar? 

 

6) O que você acha dessa ideia de associar vetores ao xadrez? 
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Apêndice C- Questionário 2 
 
1) Você considera esse jogo, quanto a jogabilidade: 

a) Fácil 

b) Razoável 

c) Difícil 

d) Muito difícil  

 

2) Você conseguiu perceber claramente os conceitos de vetores abordados nesse 

jogo?  

 

3) Recomendaria a algum amigo praticar esse jogo? 

 

4) Cite algo que você achou interessante no jogo 

 

5) O que poderia ser melhorado no jogo? 
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Apêndice D - Prova 1 
 
Adaptado de Física vestibular. Disponível em: < Fisicaevestibular.com.br > 
 
 
1) Observe a figura a seguir e determine quais os vetores que: 

 
 

a) Tem a mesma direção. 

b) Tem o mesmo sentido. 

c) Tem a mesma intensidade (módulo) 

d) São iguais. 

 

2) São grandezas escalares: 

a) tempo, deslocamento e força          

b) força, velocidade e aceleração         

c) tempo, temperatura e volume       

d) temperatura, velocidade e volume          

e) tempo, temperatura e deslocamento 

 

3) Quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20m/s, horizontal e para a 

direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza: 

 

 
a) Escalar b) algébrico c) linear d) vetorial  

 
4) Verifique quais são as grandezas escalares e vetoriais nas afirmações abaixo: 

a) O deslocamento de um avião foi de 100 km, na direção Norte do Brasil. 

b) A área da residência a ser construída é de 120,00 m2. 
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c) A força necessária para colocar uma caixa de 10 kg em uma prateleira é de 

100 N. 

d) A velocidade marcada no velocímetro de um automóvel é de 80 km/h. 

 

5) Um jogo de futebol tem um tempo de duração de 90 minutos. Assinale a 

alternativa     que apresenta a sequência correta. 

a) Vetorial, vetorial, escalar, vetorial, escalar. 

b) Vetorial, escalar, escalar, vetorial, escalar. 

c) Escalar, escalar, vetorial, vetorial, escalar. 

d) Vetorial, escalar, vetorial, vetorial, escalar. 

e) Escalar, escalar, vetorial, escalar, escalar. 

 

6) Desprezando-se a força de resistência do ar, a aceleração de queda de um 

corpo nas proximidades da superfície terrestre é, aproximadamente, igual a 

10m/s2. 

Nessas condições, um corpo que cai durante 3 segundos, a partir do repouso, 

atinge o solo com velocidade igual a v, após percorrer, no ar, uma distância h. 

Das grandezas físicas citadas, têm natureza vetorial: 

a) aceleração, velocidade e força;      

b) força, aceleração e tempo;      

c) tempo, velocidade e distância;      

d) distância, tempo e aceleração;      

e) velocidade, força e distância. 

 

7) Os ponteiros de hora e minuto de um relógio suíço têm, respectivamente, 1 cm e 

2 cm. Supondo que cada ponteiro do relógio é um vetor que sai do centro do 

relógio e aponta na direção dos números na extremidade do relógio, determine o 

vetor resultante da soma dos dois vetores correspondentes aos ponteiros de hora 

e minuto quando o relógio marca 6 horas. 

 a) O vetor tem módulo 1 cm e aponta na direção do número 12 do relógio. 

     b) O vetor tem módulo 2 cm e aponta na direção do número 12 do relógio. 

 c) O vetor tem módulo 1 cm e aponta na direção do número 6 do relógio. 

 d) O vetor tem módulo 2 cm e aponta na direção do número 6 do relógio. 

 e) O vetor tem módulo 1,5 cm e aponta na direção do número 6 do relógio. 
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8) Considere a árvore de natal de vetores, montada conforme a figura a seguir. 

 
A alternativa correta que apresenta o módulo, em cm, do vetor resultante é: 
a) 6 
b) 5 
c) 4 
d) 2 
e) 0 

 
9) Os vetores u e w são equivalentes? 

 
a) Sim, eles são equivalentes. 

b) Não, eles têm a mesma magnitude, mas sentidos diferentes. 

c) Não, eles têm o mesmo sentido, mas magnitudes diferentes. 

d) Não, eles têm magnitudes e sentidos diferentes. 

 
10) Encontre as componentes do vetor indicado abaixo: 
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11)  Uma força de módulo igual a 10 N é aplicada sobre um corpo em um ângulo de 

30º, como mostrado na figura a seguir. As componentes x e y dessa força são 

iguais a: 

 

a) √2 N e 2 N, respectivamente. 

b) √3 N e 5 N, respectivamente. 

c) 5√3 N e 5 N, respectivamente. 

d) 10√3 N e 5 N, respectivamente. 

e) √3 N e 10 N, respectivamente. 
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Apêndice E - Prova 2 
 
1) No jogo de xadrez, qual é a peça que anda em "L"? 

a) Cavalo 

b) Rei 

c) Bispo 

d) Peão 

e) Rainha 

 

2) O que significa a expressão "xeque-mate"? 

a) A rainha corre perigo 

b) Propõe que o adversário abandone o jogo 

c) Quem falou está desistindo da partida 

d) Permissão para jogar outra vez 

e) Significa que o rei adversário está sob ataque e não tem como escapar 

 

3) Quando um peão chega até a última casa do tabuleiro, o que acontece? 

a) Fim de jogo para o adversário 

b) Troca-se o pião por uma outra peça 

c) Outro peão entra em jogo 

d) Elimina-se uma peça qualquer (menos o rei) do adversário 

e) Ele se transforma obrigatoriamente em uma rainha 

 

4) Como o rei se movimenta no xadrez? 

a) Uma casa por vez e para qualquer lugar, sendo essa casa não ameaçada 

b) Para qualquer lugar, pois ele é o rei 

c) Ele não se movimenta 

d) Nas diagonais 

e) Ele pode movimentar três casas por vez 

 

5) Qual o principal objetivo do xadrez? 
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a) Capturar todos os peões 

b) Converter as peças inimigas usando o bispo 

c) Deixar o rei do oponente sem movimentos válidos e em xeque 

d) Comer todas as peças do adversário 

e) Deixar o adversário sem possibilidades de movimentos 

 

6) Como o bispo se movimenta? 

a) Na diagonal 

b) Na horizontal 

c) Uma casa por vez 

d) Na vertical 

e) Na horizontal e vertical 

 

7) Qual peça pode-se movimentar apenas na horizontal e na vertical? 

a) Rei 

b) Bispo 

c) Peão  

d) Torre 

e) Rainha 

 

8) Qual a peça mais valorizada depois do rei? 

a) Bispo 

b) Peão 

c) Rainha 

d) Cavalo 

e) Torre 

 

9) Quantas peças de xadrez cada jogador possui no início do jogo? E o tabuleiro de 

xadrez é dividido em quantas casas? 

 

10)  Explique como fazemos para rocar numa partida de xadrez. 



80 
 

 

Apêndice F - Prova 3 
 
 
1) Qual o vetor deslocamento desse cavalo destacado pela seta preta nessa 

partida sabendo que foi executado com ele apenas esses dois lances e 

considerando o tabuleiro de xadrez como sendo um plano cartesiano: 

              

    
 

a) 4 

b) 5 

c) √18 

d) √20 

e) √12 

 

2) Ainda em relação a figura da questão anterior os dois vetores que estão 

representando os movimentos do cavalo são: 

a) Congruentes 
b) Vetores de sentidos contrários  
c) Não congruentes com mesma direção 
d) Vetores de mesma magnitude e sentidos diferentes 
e) Vetores com mesmo módulo, mesma direção e diferente sentido. 
 

3) Numa partida de xadrez vetorial um jogador executou o lance com o bispo 

conforme mostra a figura a seguir: 
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Após a execução desse lance qual deveria ser a nova configuração do tabuleiro? 

a)  
 

 

b)  
 

 

c)  
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d)     

 
 

4) Num torneio realizado na escola Dr. Gabriel Sales Pimenta houve uma partida de 

xadrez vetorial em que o tempo de ambos os jogadores acabou, abaixo temos a 

foto após o último lance da partida. 

  

 
 

Com base na foto é correto afirmar que: 

a) As negras venceram 
b) As claras venceram 
c) Houve empate 
d) Mesmo acabando o tempo rei das negras captura o cavalo por conta da atração 

múltiplas das peças 
 

5) A seguir temos outra foto tirada do torneio referido na questão anterior e da 

mesma forma o tempo de ambos jogadores acabou. 
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Com base na foto é correto afirmar: 

a) As negras venceram 
b) As claras venceram 
c) Houve empate 
d) Mesmo com tempo acabado as damas saem do jogo por conta da tração que 

existe entre elas e possuírem mesmo módulo.  

 

6) Os ponteiros de hora e minuto de um relógio têm, respectivamente, 3 cm e 5 cm. 

Supondo que cada ponteiro do relógio é um vetor que sai do centro do relógio e 

aponta na direção dos números na extremidade do relógio. Qual o vetor resultante 

da soma dos dois vetores correspondentes aos ponteiros de hora e minuto que 

estão sendo representados na figura abaixo? 

 
b) 2 cm apontando para o 12 
c) 3 cm apontando para o 6 
d) 5 cm apontando para o 6 
e) 8 cm apontando para o 12 
f) 8 cm apontando para o 6 

 
7) Qual o vetor deslocamento considerando a figura a seguir: 
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g) 8 
h) 5 
i) 3 
j) 2 
k) 0 
 
8) Com relação aos vetores destacados na figura abaixo: 
 

 
É correto afirmar que: 

a) Os vetores u e b possuem mesma magnitude e mesmo sentido. 
b) Os vetores w e a possuem mesma direção e mesma intensidade. 
c) Os vetores c e v possuem mesmo módulo e mesmo sentido.   
d) São vetores equivalentes os pares de vetores (a e w) e (u e v). 
e) Apenas os pares de vetores (w e a) e (c e v) são equivalentes. 
 
 
9) Encontre as componentes do vetor representado na figura a seguir: 
 

 
 
10) Numa partida de xadrez um bispo é deslocado da casa (3,1) para a casa 

(6,4), conforme mostra a figura abaixo, quais as componentes vetoriais de x e y. 
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