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APÊNDICE A – Produto Educacional 

Regras 

Idade: A partir de 13 anos; 

Participantes: O jogo pode ser realizado entre 02 (dois) a 05 (cinco) 

participantes, se enfrentando de forma direta com perguntas e respostas, assim como, 

em até 05 (cinco) grupos contendo o número de participantes a serem definido 

previamente. 

Objetivo DYNAMIS: acertar as perguntas para chegar primeiro ao final do 

tabuleiro. 

DIFICULDADE: médio 

 

Este jogo é composto por um kit contendo: 01 tabuleiro; 60 cartas divididas em 

03 níveis de dificuldades, cada nível com 20 cartas com 02 perguntas cada das 

categorias: CONCOG (Conversões de unidades, notação científica e ordem de 

grandeza) e CINEMÁTICA, para serem usadas com alunos de 1º ano e 60 cartas 

também divididas em 03 níveis de dificuldades, cada um com 20 cartas contendo 04 

perguntas, sendo uma de cada categoria, para serem usadas por alunos do 2º e 3º 

ano do ensino médio, 05 bonequinhos, chamados de “mentes brilhantes” (ver item 

“MENTES BRILHANTES”) que serão usados como peões e 01 dado. 

DYNAMIS é um jogo de tabuleiro confeccionado em papel couchê, com 

dimensões de 40x30 cm, e também, dividido em 42 casas identificadas por cores e 

símbolos que indicam a categoria da pergunta que desafiará os conhecimentos dos 

alunos. Cartas confeccionadas em papel couchê, medindo 09x08 cm e 17x08 cm, 

nas cores: vermelha (Antares), amarela (Sol) e azul (Sirius), essas cores fazem 

referência as temperaturas das estrelas (partindo da menor para a maior temperatura). 

Bonecos confeccionados e pintados em madeira pinus medindo 3,5 cm, que fazem 

referência a cinco grandes mentes que viveram entre nós e um dado que é utilizado 

para sortear a quantidade de casas a serem percorridas. 
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O tabuleiro está organizado em 03 (três) cores distintas que indicam o nível de 

dificuldade das perguntas a serem respondidas. À medida que as casas do tabuleiro 

vão sendo percorridas o nível de dificuldade aumenta. Os alunos ou grupos que 

percorrerem mais casas, para isso deverão responder de forma correta as perguntas, 

irão concluir o jogo por primeiro. 

O jogo deve ser colocado em uma superfície plana. O jogador ou grupo que 

obtiver o maior número sorteado com o dado, escolhe o personagem para lhe 

representar e o coloca na casa correspondente ao início do jogo intitulada de início. 

O jogo irá se desenvolver no sentido horário, ou seja, o próximo a jogar e a escolher 

o personagem será o jogador ou grupo que estiver à esquerda.  

Em seguida, deve-se separar as cartas contendo as perguntas e respostas em 

montinhos por nível, as cartas devem ser embaralhas e, ao embaralhar, deve-se ter o 

cuidado para não misturar os níveis de perguntas. Elas devem ficar em 03 (três) 

montinhos ao alcance de todos os jogadores ou grupos. Ponha o dado ao alcance de 

todos. 

As perguntas15 utilizadas nesse jogo de tabuleiro foram desenvolvidas 

baseadas no material didático pertencentes ao Ensino Médio distribuídos pelo 

governo federal, internet, assim como, pelos professores da instituição de ensino. 

Início do jogo – O jogador ou grupo que obtiver o maior número sorteado 

através do dado, inicia a partida. O início e fim do jogo estão representados por duas 

casas identificadas com as palavras: início e chegada. O número sorteado com o dado 

determina a quantidade de casas que devem ser percorridas. Deve-se pegar uma 

carta do nível em que a mente brilhante (personagem) parou, e responder à pergunta 

sobre o tema adequado. Os símbolos em cada casa do tabuleiro especificam o desafio 

a ser realizado. 

• CONCOG; 

• CINEMÁTICA; 

• TERMOMETRIA; 

• CALORIMETRIA; 

• GALILEU; 

• BURACO NEGRO. 

 
15 Foram confeccionados 4 bancos (Apêndices D, E, F e G) de questões referentes a Física I e II 
relativos aos objetos do conhecimento que são trabalhados na rede estadual de educação. 
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• GRAVIDADE 

O jogador ou grupo tem que responder uma pergunta sobre o tema 

correspondente ao símbolo em que sua mente brilhante parar, após o dado ser jogado. 

Para isso, o jogador ou grupo necessita pegar uma carta de cima do “montinho” 

relativo ao nível em que está. Em seguida, deverá ler a pergunta de modo que todos 

os jogadores ouçam. 

Respondendo de maneira correta a pergunta, o personagem fica na casa em 

que parou e passa a vez ao próximo jogador. Se a resposta for equivocada, o 

personagem deve voltar o número de casas que havia sido deslocado e passa a vez 

ao próximo jogador ou grupo. As cartas utilizadas devem ser colocadas debaixo de 

cada montinho correspondente. 

DYNAMIS está dividido em três níveis distintos, indicados pela cor do seu 

trajeto no tabuleiro: ANTARES (vermelho), SOL (amarelo) e SIRIUS (azul). Cada vez 

que o jogador ou grupo passar a um nível superior terá que pegar cartas do montinho 

na cor equivalente ao novo nível. Pergunta de nível inferior ao que o jogador ou grupo 

esteja somente poderá ser respondida se o jogador ou grupo que esteja na vez para 

responder não souber a resposta e, consequentemente, irá dizer “PASSO A VEZ”. 

(Veja item “PASSO A VEZ”). 

Os jogadores ou grupos podem combinar com o professor, antes do início da 

partida, que o jogo possa ser disputado apenas com cartas dos níveis de Física 1 ou 

de Física 2. Isso é aconselhável para alunos do 1º ano que tiveram apenas contato 

com conceitos de Física 1. 

 

GALILEU “DESAFIO”  

Existe no tabuleiro casas GALILEU, indicadas pelo símbolo . Nesse caso, 

a pergunta a ser respondida deverá ser, obrigatoriamente, do nível Sirius de 

dificuldade. O jogador ou grupo deverá pegar uma carta do montinho “SIRIUS”, a 

pergunta a ser respondida equivale ao número sorteado com dado. 

Exemplo: ao jogar o dado e este ficar com a face de número 4 voltada para 

cima, o personagem deve ser deslocado 4 casas e se parar na casa “GALILEU”, a 

pergunta a ser respondida é a de número 4. Respondendo corretamente a pergunta, 

o jogador ou grupo terá o direito de andar o dobro de casas. Porém, se responder de 
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forma equivocada, terá que realizar o movimento retrógrado, ou seja, voltará o dobro 

de casas que havia sorteado com o dado. 

 

NOTA: caso o dado fique com a face 5 voltada para cima, a pergunta a ser 

respondida deverá ser entre as categorias CONCOG ou CINEMÁTICA. Caso o sorteio 

indique a face 6, a pergunta a ser respondida deverá ser das categorias 

TERMOMETRIA ou CALORIMETRIA. Nos dois casos, o jogador ou grupo escolhe a 

categoria para responder. 

Entrando, nessa casa, pode-se optar pelo duelo com um jogador ou grupo que 

esteja à sua frente, com embate de perguntas, vencendo o duelo, trocará de lugar no 

tabuleiro. 

Ao cair na casa GALILEU, o jogador, ou grupo, pode optar por não responder 

a pergunta e dizer “CALOR”. Assim, a chance de resposta é repassada ao jogador, 

ou grupo seguinte. A decisão de responder ou não a pergunta GALILEU, deve ser 

tomada, antes que a carta SIRIUS seja tirada do montinho. Uma vez lida a pergunta 

o jogador, ou grupo, deve respondê-la sob pena de retroceder o número dobrado de 

casas sorteadas pelo dado. 

Caso a vez seja passada ao jogador ou grupo seguinte, este pode responder o 

desafio ou jogar o dado como uma rodada normal da partida. Contudo, se o jogador 

ou grupo optarem por responder o desafio e a resposta for correta, avançará o dobro 

de casas do que havia sido tirado no dado. Se errar, volta o dobro do que havia tirado 

no dado. 

 

JOGUE OUTRA VEZ 

Ao jogar o dado e o número sorteado for 6 (seis) o personagem é deslocado 

seis casas, em seguida o jogador ou grupo deve responder à pergunta. Se a resposta 

for correta, o dado é JOGADO NOVAMENTE. 

 

CALOR “PASSO A VEZ” 

Caso o jogador ou grupo julgue difícil a pergunta, podem optar por não 

responder. Para isso, basta dizer “CALOR”. Dessa forma, o personagem se mantém 

na casa em que está, e o direito de resposta passa aos jogadores ou grupos seguintes, 

obedecendo a ordem em que o jogo está se desenvolvendo, isto é, o primeiro o 
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jogador à esquerda fica com o direito de resposta, assim como, pode dizer também 

“CALOR”, e assim por diante. 

 

NOTA: O jogo deve prosseguir a partir do último jogador ou grupo que tenha 

lançado o dado. 

Exemplo: Se o jogador ou grupo nº 1 disse “CALOR” e o nº 2 e 3 manifestaram 

a mesma decisão, mas só o jogador ou grupo nº 4 conhecer a resposta, o jogador ou 

grupo nº 4 percorre a quantidade de casas que o jogador ou grupo nº 1 havia obtido 

ao arremessar o dado. Então, é a vez do jogador nº 2, o jogador nº 4 apenas anda o 

número de casas que o jogador nº 1 havia obtido no dado e passa a vez ao jogador 

nº 2 (jogador da vez). 

 

GRAVIDADE (A ESCOLHA) 

O tabuleiro possui casas “GRAVIDADE” identificadas pelo símbolo  . Ao 

andar com o personagem e parar numa casa dessa, o jogador ou grupo tem o direito 

de escolher sobre qual tema pretende responder. Uma vez estabelecido o tema, deve-

se tirar a segunda carta de cima do montinho, evitando, desta forma, que algum 

jogador visualize a pergunta, antes da escolha do tema, é importante atentar para que 

a retirada da carta seja do nível compatível em que o jogador ou grupo se encontre 

no tabuleiro. 

 

BURACO NEGRO 

O tabuleiro contém casas intituladas “BURACO NEGRO” identificada pelo 

símbolo , caso o jogador ou grupo jogue o dado e ao percorrer as casas o 

personagem parar no buraco negro, o jogador ou grupo perde o direito de jogar por 1 

rodada, uma vez que nada escapa de um buraco negro. 

 

EUREKA  

ENTRANDO NA CHEGADA “DYNAMIS” 

Após cumprir os desafios e atravessar todo o tabuleiro DYNAMIS, chega-se ao 

final. Porém, para que o jogador ou grupo possa concluir a partida, é necessário 

adentrar a última casa do tabuleiro, identificada pelo nome chegada. Para que se 

tenha acesso a esta casa, não é necessário que, ao jogar o dado, tire exatamente o 
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número de casas a se percorrer. Ao jogar o dado e conseguir um número inferior ao 

número de casas que faltam, avança-se com o personagem o número correspondente 

ao que saiu no dado. Caso o número sorteado seja superior ao número de casas que 

ainda faltam para serem percorridas, o personagem percorrerá o número de casas 

faltantes e concluirá o jogo, caso responda de forma correta a pergunta. 

 

TRIUNFO 

Será considerado vencedor o jogador ou grupo que primeiro alcançar à casa 

chegada. Caso os demais jogadores ou grupos queiram continuar pleiteando o 

segundo, terceiro, quarto ou quinto lugares na partida, basta que continuem o jogo. 

 

NOTA: Se durante uma partida ocorrer de findar a aula da disciplina, será 

considerado vencedor da partida, o grupo que estiver à frente no tabuleiro, assim 

como as demais posições indicaram sua colocação no jogo. Caso haja um empate, o 

jogo pode ser definido através do duelo direto entre os jogadores que estiverem à 

frente. A pergunta a ser respondida será referente a maior categoria que os jogadores 

estiverem. 

Cartas 

Nessa seção é apresentada as Cartas com e sem as perguntas a serem 

aplicadas para alunos do 1º ano do ensino médio. Em seguida será apresentada as 

cartas pertencentes a versão completa do jogo, contendo as 4 categorias de 

perguntas a serem utilizadas pelos alunos dos 2º anos e 3º anos do ensino médio.  

A Figura 38, exibe a carta de coloração vermelha, que faz referência à estrela 

Antares, que possui temperatura média de 3500K; e por ter a menor temperatura entre 

as estrelas citadas no jogo, possui o nível de dificuldade menor. 
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Figura 38. Carta ANTARES, frente e verso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor da pesquisa. 

 

A Figura 39, traz a carta ANTARES na versão para alunos do 1º ano, contendo 

duas perguntas, sendo uma da categoria CONCOG e a outra na categoria 

CINEMÁTICA. 

 
Figura 39. Carta ANTARES, frente e verso com perguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor da pesquisa. 
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As cartas pertencentes a categoria intermediaria do jogo, estão representadas 

na Figura 40, com a coloração amarela, fazendo referência à estrela Sol, que tem 

temperatura média aproximada de 6000K. 

 
Figura 40. Carta SOL, frente e verso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Autor da pesquisa. 

 

A Figura 41, traz a carta SOL da categoria intermediária de dificuldade na 

versão para alunos do 1º ano, contendo duas perguntas, sendo uma da categoria 

CONCOG e a outra na categoria CINEMÁTICA. 

Figura 41. Carta SOL, frente e verso com perguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor da pesquisa. 
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A Figura 42, representa a categoria de perguntas de maior dificuldade no jogo 

de tabuleiro DYNAMIS. A cor azul representa a estrela Sirius com temperatura média 

aproximada em 9.940 K. 

Figura 42. Carta SIRIUS, frente e verso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

A Figura 43, traz a carta SIRIUS pertencente ao nível máximo de dificuldade na 

versão para alunos do 1º ano, contendo duas perguntas, sendo uma da categoria 

CONCOG e a outra na categoria CINEMÁTICA. 

 

Figura 43. Carta SIRIUS, frente e verso com perguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor da pesquisa 
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As cartas representadas nas Figuras de 38 a 43, são destinadas aos alunos 

matriculados no 1º ano do ensino médio, por consequente, possui apenas duas 

categorias de perguntas identificadas pelos nomes CONCOG (Conversões de 

unidades, notação científica e ordem de grandeza) em gradiente de cor violeta e 

CINEMÁTICA em gradiente de cor laranja. 

A seguir será apresentado as cartas contendo a versão completa do jogo com 

as 04 categorias de perguntas. 

As Figuras 44, 45 e 46 mostram as cartas que compõem a versão completa do 

jogo de tabuleiro DYNAMIS. As 04 categorias estão representadas pelos gradientes 

de cores: lilás (CONCOG), laranja (CINEMÁTICA), marrom (TERMOMETRIA) e azul 

(CALORIMETRIA). 

 

Figura 44. Carta ANTARES com as 4 categorias de perguntas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autor da pesquisa 
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Figura 45. Carta SOL com as 04 categorias de perguntas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autor da pesquisa. 
 

 

Figura 46. Carta SIRIUS com as 04 categorias de perguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autor da pesquisa. 
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As cartas que contém exemplos das perguntas que correspondem a versão 

completa do jogo e que, portanto, podem ser usadas com os alunos pertencentes as 

três séries do ensino médio, em especial os segundos e terceiros anos, pois estes, já 

tiveram contato com os objetos do conhecimento relacionados com as temáticas 

abordadas tanto na Base Nacional Comum Curricular – BNCC, quanto nas Matrizes 

de Referência do Enem, estão representadas nas Figuras 47, 48 e 49. 

 
Figura 47. Carta ANTARES, com exemplos de perguntas das 4 categorias 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Autor da pesquisa. 
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Figura 48. Carta SOL, com exemplos de perguntas das 4 categorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor da pesquisa. 

 

 
Figura 49. Carta SIRIUS, com exemplos de perguntas das 4 categorias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autor da pesquisa. 
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Gabarito DYNAMIS 

A Figura 50, é o modelo de gabarito a ser preenchido caso o banco de questões 

seja atualizado. Já a Figura 51, é gabarito que indica as respostas corretas relativas 

às 240 (duzentos e quarenta) perguntas de múltiplas escolhas do jogo DYNAMIS, que 

estão contidas nos APÊNDICES D, E, F e G. 

Figura 50. Modelo de gabarito sem respostas DYNAMIS 

 
Fonte: Autor da pesquisa 

 
Figura 51. Gabarito DYNAMIS. 

Fonte: Autor da pesquisa 
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Mentes brilhantes 

Figura 52. Bonequinhos mentes brilhantes. 

 
Fonte: Autor da pesquisa 

 

DYNAMIS usa 05 (cinco) bonecos confeccionados em madeira, como mostra a 

Figura 52. Esses bonecos são usados como “peões” para percorrer as casas do 

tabuleiro. Não se poderia, simplesmente, usar “peões” para este desafio. Por isso, 

foram confeccionados bonecos que representam grandes mentes brilhantes e muito 

contribuíram para o mundo atual, são eles: Aristóteles, Galileu, Faraday, Newton e 

Einstein.  

Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), sua forma de pensar desenvolveu o que 

conhecemos como a Física do senso comum, pois é a Física que a maior parte das 

pessoas acreditam e baseiam seus raciocínios quanto à natureza. Quanto ao 

movimento natural dos corpos, observou que alguns corpos da Terra são leves e 

outros pesados, atribuiu a essa propriedade como advinda da proporção dos 

elementos de que era feito. Determinou que os corpos celestes, movem-se em torno 

da Terra em círculos. Para ele, esses corpos são constituídos por um quinto elemento 

chamado Éter, cujo movimento natural é circular. 

Galileu Galilei (1564-1642) é considerado o fundador da ciência experimental 

moderna. Descobriu as leis da queda dos corpos, contrapondo Aristóteles, que dizia 

que objetos pesados caem primeiro no chão que os mais leves, por conta de uma lei 

de atração física. Enunciou o princípio da composição dos movimentos, aperfeiçoou 

instrumentos como o relógio e o telescópio, suas conclusões eram baseadas mais em 

observações e nos resultados experimentais do que simplesmente na lógica dedutiva.  
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Contrastando com suas descobertas veio o período mais penoso de sua vida, 

pois foi julgado pela Inquisição Romana e condenado à prisão perpétua. Por oposição 

às ideias da igreja. Demonstrou, matematicamente, que um movimento iniciado a 

partir do repouso, em que a velocidade experimenta a mesma alteração em intervalos 

de tempos iguais, corresponde a percorrer distâncias que são proporcionais aos 

quadrados dos tempos decorridos. 

Isaac Newton (1643-1727), uma das maiores figuras da ciência de todos os 

tempos, formulou os três princípios da mecânica e a teoria da gravitação universal. 

Estudou a refração da luz e constatou que, ao passar de um meio para outro com 

diferentes índices de refração, a luz branca é, na verdade, composta por todas as 

cores. A partir dos fundamentos lançados por Newton, ocorreram importantes 

inovações científicas e técnicas nos séculos XVIII e XIX, como relógios, teares 

mecânicos, microscópios, etc. Newton deixou um legado científico de valor 

inestimável para a evolução da ciência. 

Michael Faraday (1791-1867), conhecido como o maior experimentalista da 

história da ciência, se não tivesse existido talvez o mundo que conhecemos fosse 

completamente diferente, dado a importância de suas grandes descobertas e 

invenções na área do eletromagnetismo. Criou o primeiro motor que convertia corrente 

elétrica em movimento mecânico contínuo, suas descobertas foram o ponto de partida 

para muitas aplicações práticas, como motores e geradores, trens e bondes elétricos. 

Invenções estas que deram início à uma revolução gigantesca sobre as civilizações e 

mudaram categoricamente para melhor a forma como as populações viviam e vivem. 

Albert Einstein (1879-1955), Em 1905 publicou quatro artigos dentre eles um 

sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento em que introduz a Teoria da 

Relatividade Restrita, que provocou uma verdadeira revolução no campo científico, as 

mais arraigadas certezas, baseadas nas leis mecânicas de Newton que passaram a 

ser revistas, a famosa equação que relaciona energia e massa, E=mc2. 

Outros importantes trabalhos de Albert Einstein são:  a teoria da radiação, 

divulgada em 1917 onde prevê que a luz ao passar por uma substância estimula a 

emissão de mais luz. Essa teoria serviu de base para a construção do moderno laser. 

Recebeu o Prêmio Nobel de Física por suas descobertas sobre a lei dos efeitos 

fotoelétricos, que transforma energia luminosa em corrente elétrica e que hoje 

possuem diversas aplicações como: as televisões (de LCD e plasma), painéis solares, 
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as iluminações urbanas, os sistemas de alarmes, as portas automáticas, dentre 

outros. 

As teorias de Einstein e outros cientistas fez surgir um novo e importante ramo 

da Física: a Física Moderna, responsável por grandes tecnologias dos dias atuais. 

Tabuleiro DYNAMIS. 

Figura 53. Tabuleiro DYNAMIS 

  

 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

A arte que expressa o tabuleiro DYNAMIS, está indicada na Figura 46, que 

exibe as 53 casas que devem ser percorridas no tabuleiro e são identificadas pelas 

suas respectivas cores: lilás (CONCOG), laranja (CINEMÁTICA), marrom 

(TERMOMETRIA), azul (CALORIMETRIA), verde escuro (DESAFIO GALILEU), azul 

claro (BURACO NEGRO) e verde claro (GRAVIDADE). Como dito no capítulo 6, o 

tabuleiro apresenta três níveis de dificuldades identificados pelas cores: vermelho 

(ANTARES), amarelo (SOL) e azul (SIRIUS). 
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APÊNDICE B – Questionário aplicado aos alunos. 

Questionário destinado aos alunos da E.E.E.M Profª. Ernestina Pereira Maia 
 
Idade: ________ Gênero: (  ) Masculino (  ) Feminino       Turno: ________  

 

1) Você gosta de estudar a componente curricular física? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Em Parte 

 

2) Seu professor fala sobre a importância da física? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Em Parte 

 

3) Seu professor estimula você a estudar física? 

(  ) Bastante  (  ) Regular  (  ) Às vezes  (  ) Nunca 

 

4) Os conteúdos, da componente curricular são expostos de forma clara? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Em Parte 

 

5) Você consegue identificar fenômenos físicos no seu dia-a-dia? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Às vezes 

 

6) Seu professor usa alguma metodologia diferenciada (jogos, data show, aplicativos 

e outros) para ensinar física? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Às vezes 

 

7) O ato de caminhar está relacionado a(ao): 

(  ) Leis de Newton  (  ) Aceleração (  ) Não identifico  (  ) Vontade 

 

8) Existe um bom relacionamento entre professores alunos? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Às vezes 
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9) Como você avalia sua participação/interesse em sala de aula nas atividades da 

componente curricular? 

(  ) Muito Alta  (  ) Alta  (  ) Regular   (  ) Baixa  (  ) Muito baixa 

 

10) Como você julga seu desempenho (notas e aprendizado) na disciplina?  

(  ) Muito Alta  (  ) Alta  (  ) Regular   (  ) Baixa  (  ) Muito baixa 

 

11) Em sua opinião o que poderia ser feito para tornar a componente mais acessível 

e/ou atraente? Pode indicar mais de uma opção. 

(  ) Jogos (físicos) (  ) Laboratórios (  ) Aplicativos (  ) Livros   

(  ) Data show (  ) Quadro e giz/pincel (  ) Outros:_________________________ 

 

12) Na sua opinião, o Jogo DYNAMIS é um instrumento que pode ser usado para 

facilitar o processo de ensino, tornando as aulas mais dinâmicas? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Em parte 

 

13) Em uma escala de 0 a 10, qual sua satisfação com a utilização do DYNAMIS como 

ferramenta a ser usada no processo de ensino? 

R= 

 

14) Deixe sua sugestão de como melhorar o jogo. 

R= 
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APÊNDICE C – Questionário destinado aos professores. 

Questionário destinado aos docentes que ministram a componente curricular física 

na E.E.E.M. Profª Ernestina Pereira Maia 

Idade: ______________  Gênero: (  ) Masculino (  ) Feminino 

Graduação: _____________________________________________________ 

Pós-graduação: __________________________________________________ 

Ano que se formou: ____________ Tempo de docência:_________   CH:______ 

 

1) Por que escolheu o curso?  

(  ) Vocação      (  ) Empregabilidade  

(  ) Falta de opção    (  ) Importância da profissão (status) 

(  ) Concorrência no processo seletivo  (  ) Influência familiar 

(  ) Previsão de remuneração   (  ) Outro:________________________ 

 

2) Você trabalha em quantas escolas? 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) Mais de 3 

 

3) Você trabalha em: 

(  ) Somente em escola pública  (  ) Escola pública e privada 

 

4) Você realiza planos de aula? 

(  ) Sim, sempre (  ) Sim, as vezes (  ) Raramente (  ) Nunca 

 

5) Você estimula os discentes a estudarem física? 

(  ) Sim, sempre (  ) Sim, as vezes (  ) Raramente (  ) Nunca 

 

6) De que forma você estimula seus alunos a estudarem e/ou pesquisarem a 

componente curricular física? 

(  ) Livros (  ) Internet (  ) Jornais (  ) Revistas científicas 
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(  ) Outros: _________________ 

 

7) Que recursos pedagógicos você utiliza em suas aulas? 

(  ) Livro (  ) Computador (  ) Revistas científicas 

(  ) Celular (  ) Datashow (  ) Outros:_______________________ 

 

8) Você usa alguma metodologia diferenciada (jogos, aplicativos e outros) para 

ensinar física? 

(  ) Sim, qual: ________________________ (  ) Não (  ) Às vezes 

 

9) Você expõe os objetos do conhecimento da componente curricular de forma clara? 

(  ) Concordo totalmente  (  ) Concordo em parte 

(  ) Discordo totalmente  (  ) Discordo em parte 

 

10) Seus alunos conseguem identificar fenômenos físicos no seu dia-a-dia? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Em parte 

 

11) Você relaciona os objetos do conhecimento com o dia-a-dia dos alunos? 

(  ) Sim, sempre (  ) Sim, as vezes (  ) Raramente (  ) Nunca 

 

12) Existe um bom relacionamento entre professores alunos? 

(  ) Concordo totalmente  (  ) Concordo em parte 

(  ) Discordo totalmente  (  ) Discordo em parte 

 

13) Como você avalia o interesse de seus alunos na componente curricular?  

(  ) Muito Alto  (  ) Alto (  )Regular  (  ) Baixo  (  ) Muito baixo 

 

14) Em sua opinião o que poderia ser feito para tornar a componente mais acessível 

e/ou atraente aos discentes? Pode indicar mais de uma opção. 

(  ) Jogos (físicos) (  ) Laboratórios (  ) Aplicativos 

(  ) Livros  (  ) Data show (  ) Quadro e giz/pincel 

(  ) Outros:______________________________________________ 
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APÊNDICE D – Banco de questões CONCOG.  

Banco de questões CONCOG - (Conversões de Unidades, Notação científica e 

Ordem de grandeza) 

NÍVEL 1 – ANTARES  

 

1) A massa do planeta Júpiter é de 1,9 x 1027 kg. Informe a ordem de grandeza deste 

planeta. 

a) A ordem é 1028; b) A ordem é 1027; c) A ordem é 1033; d) A ordem é 1029. 

 

2) A massa do Sol é de 1,9891 x 1030 kg. A ordem de grandeza da massa do Sol é: 

a) A ordem é 1030; b) A ordem é 1042; c) A ordem é 1031; d) A ordem é 1028. 

 

3) Em 1977 a nave espacial Voyager 1, partiu com destino a Júpiter e Saturno. Hoje 

ela está a mais de 16 000 000 000 000 000mm da Terra. Determine em notação 

científica essa distância da nave a Terra. 

a) 1,6x1025 mm b) 1,6x1016 mm  c) 160x10-26 mm d) 0,016x10-10 mm 

 

4) A ordem de grandeza da massa de um elefante (4.000 kg, ou seja, 4 x 103) 

utilizando a MÉDIA GEOMÉTRICA (3,6) é determinada por: 

a) Como 4 < 3,6, logo a ordem é 105;  b) Como 4 > 3,6, logo a ordem é 103;  

c) Como 4 > 3,6, logo a ordem é 104; d) Como 4 < 3,6, logo a ordem é 107. 

 

5) Correspondem a unidades básicas do sistema Internacional de Unidades: 

a) m, kg e s  b) km, mol e h 

c) m, g e min  d) km, g e mol 

 

6) Dê o seguinte valor de 5min em unidade do SI. 

a) 5s  b) 300s  c) 3h  d) 286s 
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7) A massa do planeta Júpiter é de 1,9 x 1027 kg. Informe a ordem de grandeza desse 

valor. 

a) 1027 kg  b) 1028 kg   c) 1034 kg  d) 1026 kg 

 

8) A caixa d’água de um prédio tem a forma de um paralelepípedo. Suas três 

dimensões são: comprimento=5m, largura=4m e altura=1,8m. Quantos litros de água 

essa caixa pode conter? (Dados: 1m³  equivale a 1000 L). 

a) 20.000 L  b) 36.000 L  c) 28.000 L  d) 42.000 L 

 

9) Converta 600g para kg. 

a) 0,6 kg  b) 6 kg  c) 60 kg  d) 600 kg 

 

10) A Terra possui uma massa igual a 5980 000 000 000 000 000 000 000kg, escreva 

esse valor em notação científica e determine sua ordem de grandeza. 

a) 5,98.1024 kg e 1025 kg  b) 9,8.1024 kg e 1020 kg 

c) 5,98.1034 kg e 1010 kg  d) 5,98.1022kg e 1025 kg 

 

11) O planeta Terra detém um volume de 1 080 000 000 000 000 000 000 m³, indique 

esse valor em notação científica e sua ordem de grandeza 

a) 1,98.1024 m³ e 1024  b) 1,89.1021 m³ e 1022 

c) 1,08.1021 m³ e 1010  d) 1,08.1021 m³ e 1021 

 

12) Efetue a conversão de 8h para o SI. 

a) 26.600 s  b) 27.500 s  c) 28.800 s  d) 32.300 s 

 

13) 85 cm equivale à: 

a) 5,8 m  b) 0,85 m  c) 8,5 m  d) 85 m 

 

14) Realize a conversão de 30 m/s para km/h. 

a) 108 km/h  b) 90 km/h  c) 120 km/h  d) 80 km/h 

 

15) Realize a conversão de 72 m/h para m/s. 

a) 40 m/s  b) 30 m/s  c) 20 m/s  d) 10 m/s 
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16) Na vida cotidiana, costumamos exprimir à velocidade em km/h. A quantos km/h 

equivale 1 m/s? 

a) 10 km/h  b) 1 km/h  c) 2,8 km/h  d) 3,6 km/h 

 

17) Uma estrela está a uma distância de 4 500 000 000 km da Terra, represente este 

valor em notação científica. 

a) 5,8.108 km b) 45.1010 km c) 4,5.109 km d) 4,5.1011 km 

 

18) A massa do próton é cerca de 0,000 000 000 000 000 000 000 000 01673 kg, 

represente esse valor em notação científica. 

a) 1,673.10-27 kg  b) 1,673.1027 kg c) 1,673.10-37 kg d) 1,673.10-17 kg 

 

19) A distância média de Netuno ao Sol é de 4.500.000.000 km, escreva esse valor 

em notação científica e indique a ordem de grandeza (3,6). 

a) 4,5.109 km e 109 km.  b) 4,5.108 km e 1010 km. 

c) 4,5.109 km e 1010 km.  d) 4,5.109 km e 1011 km. 

 

20) Converta 15 000mm para metro. 

a) 20m  b) 15m  c) 10m  d) 5m  

 

NÍVEL 2 – SOL  

 

21) Um dia possui quantos segundos? 

a) 76 000s  b) 86 400 s  d) 90 250s  d) 3600 s 

 

22) O raio do átomo de hidrogênio é aproximadamente 0,000 000 005 cm, apresente 

esse valor em notação científica. 

a) 50.109 cm  b) 5.10-9 cm  c) 8.103  d) 7.10-6 

 

23) Converta 0,4 kg para gramas e indique o valor em notação científica. 

a) 4.109 g  b) 4.104 g  c) 8.103 g  d) 4.102 g 

 

24) Converta 90 km/h em m/s 

a) 25 m/s  b) 30 m/s  c) 35 m/s  d) 40 m/s 
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25) Converta 20 m/s em km/h 

a) 48 km/h  b) 68 km/h  c) 72 km/h  d) 90 km/h 

26) Determine a ordem de grandeza do valor 60 000g. 

a) 104    b) 105   c) 106    d) 107 

 

27) 500g equivale à quantos quilos (kg)? 

a) 500 kg  b) 50 kg  c) 5 kg  d) 0,5 kg  

 

28) Realizar a conversão de 580 cm para a unidade padrão no SI. 

a) 5,8 km  b) 5 cm  c) 5,8 m  d) 85 m 

 

29) Na Mecânica, o SI é denominado MKS, que corresponde às iniciais dos símbolos 

das três unidades fundamentais, que são respectivamente: 

a) Comprimento, massa e tempo  b) Temperatura, volume e tempo 

c) Comprimento, massa e pressão  d) Massa, quilômetro e sol. 

 

30) Um corredor percorre 18 km em 1 h. Determine sua velocidade em metros por 

segundo. 

a) 25 m/s  b) 5 m/s  c) 20 m/s  d) 15 m/s 

 

31) Converta 0,4 kg para g e apresente o resultado em notação científica. 

a) 4.10² g  b) 4.103 g  c) 4.104 g  c) 4.105 g 

 

32) Após realizar a conversão de 180 km/h em m/s chegou-se ao seguinte resultado: 

a) 35 m/s  b) 40 m/s  c) 45 m/s  d) 50 m/s 

 

33) Realize a conversão de 15 m/s em km/h. 

a) 25 km/h  b) 54 km/h  c) 48 km/h  d) 36 km/h 

 

34) 2,5 m equivalem à quantos cm? 

a) 25 cm  b) 250 cm  c) 2500 cm  d) 25000 cm 

 

35) 360 min é o mesmo que: 

a) 4h   b) 5h   c) 6h   d) 7h 
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36) Converta 35,5 kg para g. 

a) 35500 g  b) 553000 g  c) 35,55 g  d) 40 000 g 

 

37) Após as conversões de unidades: 5 min em s e 2,5 km em m, indique o resultado 

correto das conversões. 

a) 350s e 3500m  b) 250s e 500m c) 300s e 2500m d) 300s e 3500 m 

 

38) Após realizar as seguintes conversões de unidades: 5,7Km em m e 2min em s; 

marque a alternativa que corresponde ao resultado correto das conversões. 

a) 570m e 180s.  b) 5700m e 120s. 

c) 5700m e 1200s.  d) 57000m e 120s. 

 

39) O comprimento de 100 dam pode ser escrito em centímetros como: 

a) 100 000 cm b) 1000 000 cm c) 200 000 cm d) 300 000 cm 

 

40) A massa do Sol equivale a 1990 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kg, 

apresente esse valor em notação científica e sua ordem de grandeza. 

a) 1,98.1024 m e 1024  b) 1,99.1032 m e 1031 

c) 1,08.1029 m e 1029  d) 1,99.1030 m e 1030 

 

NÍVEL 3 – SÍRIUS 

 

41) No estádio do Morumbi 120000 torcedores assistem a um jogo. Através de cada 

uma das 6 saídas disponíveis podem passar 1000 pessoas por minuto. Qual o tempo 

mínimo necessário para se esvaziar o estádio? 

a) uma hora;  b) meia hora;  c) 40 min;   d) 20 min. 

 

42) Considerando que cada aula dura 45 minutos, o intervalo de tempo de duas aulas 

seguidas, expresso em segundos, é de: 

a) 3,0 . 10²  b) 3,0 . 10³  c) 3,6 . 10³  d) 5,4 . 10³ 

 

43) O sino de uma igreja bate uma vez a cada hora, todos os dias. Qual é a ordem de 

grandeza do número de vezes que o sino bate em um ano?  

a) A ordem é 105; b) A ordem é 104; c) A ordem é 103; d) A ordem é 102. 
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44) Determine a ordem de grandeza do número de segundos de um ano bissexto. 

a) A ordem é 103; b) A ordem é 107; c) A ordem é 108; d) A ordem é 1015. 

 

45) Um fumante que consome cerca de 10 cigarros por dia, terá problemas 

cardiovasculares. A ordem de grandeza do número de cigarros consumidos por esse 

fumante durante 30 anos é de: 

a) 10²   b) 10³   c) 104   d) 105 

 

46) Indique o resultado da operação 3 x 10³ + 5 x 10³. 

a) 3.105  b) 5.10²  c) 2.106  d) 8.10³ 

 

47) Qual o resultado da seguinte expressão 3.104 x 5.10³? 

a) 8.104  b)10.107  c) 15.107  d) 20.104  

 

48) Um veículo desloca-se com velocidade de 60 m/s. Sua velocidade, qual sua 

velocidade em km/h? 

a) 216 km/h  b) 60 km/h  c) 200 km/h  d) 150 km/h 

 

49) Converta 5,8 km em cm. 

a) 480 000 cm b) 520 000 cm c) 540 000 cm d) 580 000 cm 

 

50) O fluxo total de sangue na grande circulação, faz com que o coração de um 

homem adulto realize o bombeamento de 20 litros por minuto. Qual a ordem de 

grandeza do volume de sangue, em litros, bombeado pelo coração em um dia? 

a) 104    b) 105   c) 103    d) 106 

 

51) Um intervalo de tempo igual a duas horas pode ser expresso em segundos, com 

dois algarismos significativos e notação científica, por: 

a) 72,0. 102    c) 7,20. 103 

b) 72. 103    d) 7,2. 103 

 

52) Apresente a massa do átomo de hidrogênio 0,000 000 000 000 000 000 000 000 

00167 kg em notação científica e sua ordem de grandeza; 

a) 1,67.10-27 kg e 10-27  b) 1,67.1032 kg e 1032 
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c) 16,7.10-29 kg e 10-29  d) 1,9.1030 m e 1030 

 

53) Qual o resultado da operação 50.10³ - 35.10³? 

a) 35.10²  b) 25.10³  c) 15.10³  d) 10.10³ 

 

54) A quantidade de água nos oceanos da Terra é aproximadamente igual a 

1.350.000.000.000.000.000.000 L, represente este valor em notação científica e 

indique sua ordem de grandeza. 

a) 135.1021 L e 1021 L. b) 1,35.1021 L e 1021 L. 

c) 1,35.1021 L e 1023 L. d) 1,35.1025 L e 1021 L. 

 

55) Após realizar a soma dos valores em notação científica 2.10² + 4.10³, chegou-se 

ao seguinte resultado: 

a) 42.102  b) 24.102  c) 30.102  d) 6.105 

 

56) Calcule o resultado da operação 6.104 x 4.102. 

a) 10.104  b) 24.106  c) 60.103  d) 24.105 

 

57) Marque a alternativa que indica o resultado da operação 15.106 ÷ 3.10³. 

a) 18.109  b) 5.109  c) 5.103  d) 5.106 

 

58) Após realizar a subtração da seguinte operação em notação científica 50.104 – 

0,4.106, chegou-se ao seguinte resultado: 

a) 10.104  b) 30.102  c) 20.104  d) 40.105 

 

59) Qual alternativa apresenta o resultado correto da expressão: 2.105 / 4.103. 

a) 2.10²  b) 0,5.10²  c) 2,5.10³  d) 1,5.108  

 

60) Efetue o cálculo da expressão: 20.104 + 30.10³. 

a) 23.104  b) 30.105  c) 32.10²  d) 40.10³ 
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APÊNDICE E – Banco de questões Cinemática. 

NÍVEL 1 – ANTARES  

 

1) Uma pessoa, num trem em movimento com velocidade constante em trecho 

retilíneo da ferrovia, deixa cair um objeto pesado. A trajetória do objeto para qualquer 

pessoa dentro do trem será: 

a) Uma reta vertical  b) Uma reta horizontal 

c) Uma curva parabólica  d) Uma diagonal 

 

2) Quando podemos ter certeza de que a velocidade média de um objeto será sempre 

igual à sua velocidade instantânea? 

a) Somente quando a velocidade for constante 

b) Somente quando a aceleração for constante 

c) Sempre 

d) Nunca 

 

3) Um móvel se desloca obedecendo à uma função horária s=30 + 10t no SI. Qual o 

espaço inicial e qual e a velocidade do móvel, respectivamente: 

a) 20m e 50m/s   b) 30m e 20m/s c) 30m e 30m/s d) 30m e 10m/s 

 

4) Uma partícula descreve um movimento uniforme. A função horária dos espaços, de 

acordo com o Sistema Internacional, é S= -2 + 5t. Nesse caso, podemos afirmar que 

a velocidade escalar da partícula é: 

a) 10m/s e o movimento é retrógrado  b) 15 m/s e o movimento é progressivo 

c) 5 m/s e o movimento é progressivo d) 20 m/s e o movimento é retrógrado 

 

5) Um corpo pode estar em movimento em relação a um referencial, e em repouso em 

relação a outro. Essa afirmativa é: 

a) Falsa b) Verdadeira c) Indeterminada d) Sempre em movimento 
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6) Uma bicicleta movimenta-se sobre uma trajetória retilínea segundo a função horária 

s=10-2t (no SI). Indique sua posição inicial e sua velocidade. 

a) 10m e 2 m/s  b) 10m e -2 m/s c) 12m e -2 m/s d) 15m e -2 m/s 

 

7) A afirmação “todo movimento é relativo” significa que: 

a) Todos os cálculos de velocidade são imprecisos. 

b) Não existe movimento com velocidade constante. 

c) A velocidade depende sempre de uma força. 

d) A descrição de qualquer movimento requer um referencial. 

 

8) Um garoto de skate em movimento retilíneo uniforme lança uma bolinha de ping-

pong verticalmente para cima. A trajetória da bolinha para o garoto será: 

a) Retilínea  b) Parabólica  c) Curvilínea  d) Arco   

 

9) Qual o objeto de estudo da Cinemática? 

a) As condições de equilíbrio de um corpo.  

b) O calor dos corpos. 

c) Os movimentos dos corpos. 

d) A luz. 

 

10) A grandeza que indica a rapidez com que um móvel muda sua posição no decorrer 

do tempo é: 

a) Velocidade b) Deslocamento c) Referencial d) Tempo 

  

11) É o conjunto das diversas posições ocupadas por um corpo no decorrer do tempo: 

a) Trajetória  b) Partícula  c) Móvel  d) Velocidade 

 

12) Um homem fez uma caminhada partindo do marco 10km e chegando ao marco 

50km. Qual é a variação de espaço que o homem percorreu? 

a) 10km  b) 20km  c) 30km  d) 40km 

 

13) A unidade de medida Ano-luz mede o quê? 

a) Comprimento  b) Tempo  c) Velocidade  d) Massa 
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14) Um pássaro está voando e se afastando de uma árvore. Em relação ao pássaro, 

podemos afirmar que a árvore está em: 

a) Repouso  c) Circulando  c) Movimento d) Indeterminado 

 

15) A ciência que estuda a natureza e seus fenômenos é denominada de: 

a) Matemática b) Filosofia  c) Física  d) Biologia 

 

16) É o estudo de itens bem pequenos, correspondendo à um bilionésimo de metro. 

a) Cinemática b) Óptica  c) Milímetro  d) Nanotecnologia 

 

17) A medida que o tempo passa, sua posição varia a um referencial, estamos nos 

referindo a(o): 

a) Referencial b) Aceleração c) Movimento d) Partícula 

 

18) Uma pessoa, andando normalmente, desenvolve uma velocidade média da ordem 

de 1 m/s. Que distância, aproximadamente, essa pessoa percorrerá, andando durante 

120 segundos? 

a) 1 m   b) 180m  c) 120m  d) 160m 

 

19) Um trem viaja com velocidade constante de 50 km/h. Quantas horas ele gasta 

para percorrer 200 km? 

a) 4h   b) 5h   c) 6h   d) 7h 

 

20) O Bob esponja dos desenhos animados sabia que o Patrique estava a 50km de 

distância, Bob Esponja quer saber qual é sua posição inicial se o Patrique está sobre 

o marco 50km. 

a) 10 km   b) 0 km  c) 15 km  d) 20 km 

 

NÍVEL 2 – SOL  

 

21) Suponha que um trem-bala, gaste 3 horas para percorrer a distância de 750 km. 

Qual a velocidade média deste trem? 

a) 250 km/h  b) 100 km/h  c) 150 km/h  d) 200 km/h 
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22) Uma motocicleta percorre uma distância de 150 m com velocidade média de 25 

m/s. Qual o tempo gasto para percorrer essa distância? 

a) 9s   b) 8s   c) 7s   d) 6s 

 

23) Uma pessoa percorre 200m (metros) com uma velocidade média de 8 m/s. Quanto 

tempo ele gastou para realizar este deslocamento? 

a) 15s   b) 25s   c) 35s   d) 45s 

 

24) A distância do Sol até a Terra é de 150 milhões de quilômetros. Se a velocidade 

da luz for tida como 300 000 km/s, quanto tempo demora para a luz solar atingir a 

Terra? 

a) 400s  b) 500s  c) 600s  d) 700s 

 

25) Se um ônibus andar à velocidade de 50 km/h e percorrer 100 km, qual será o 

tempo gasto no percurso? 

a) 50 h   b) 1,5 h  c) 5 h   d) 2 h 

 

26) Ao atingirmos a velocidade de 299.792.458 metros por segundo, estaremos 

conquistando a velocidade do(a): 

a) Ar   b) Som  c) Luz   d) Átomo 

 

27) A distância entre duas cidades é 240 km. Um automóvel faz esse trajeto em 

aproximadamente 4horas de viagem. Pergunta-se qual a velocidade média 

desenvolvida pelo automóvel? 

a) 36 km/h  b) 26 km/h  c) 16 km/h  d) 6 km/h 

 

28) Uma pessoa caminha com passadas iguais de 100cm com velocidade constante 

de 2m/s. Quantos metros essa pessoa caminha em 40s? 

a) 120m  b) 100m  c) 80m  d) 60m 

 

29) U.E. Londrina-PR Um pequeno animal desloca-se com velocidade média igual a 

0,5 m/s. A velocidade desse animal em km/h é: 

a) 3,8    b) 4,8    c) 4,3    d) 1,8 
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30) Um corpo movimenta-se sobre uma trajetória retilínea obedecendo à função 

horária s= 25 + 4t (no SI). Determine sua posição no instante 7s 

a) 33m  b) 53m  c) 43m  d) 63m 

 

31) Marisdalva está viajando sentada na poltrona de um ônibus, indo em direção à 

praia. Marque a alternativa que mostra um referencial ao qual Marisdalva está em 

repouso e outro ao qual ela está em movimento, respectivamente. 

a) árvores e motorista do ônibus  b) solo do ônibus e aporta do ônibus 

c) casas e semáforos   d) janela do ônibus e árvores 

 

32) A velocidade média de um automóvel em determinado trecho de uma estrada foi 

igual a 60 km/h. Com base apenas nessa informação, qual afirmativa pode ser 

considerada correta? 

a) O automóvel desenvolveu sempre a mesma velocidade de 60 km/h. 

b) A velocidade do automóvel no trecho considerado nunca foi nula. 

c) A maior velocidade desenvolvida foi igual a 120 km/h. 

d) Se a viagem demorou 2 horas, o deslocamento foi de 120 km. 

 

33) Um macaco que pula de galho em galho em um zoológico, demora 6 segundos 

para atravessar sua jaula, que mede 12 metros. Qual a velocidade média dele? 

a) 10 m/s  b) 15 m/s  c) 2 m/s  d) 5 m/s 

 

34) Um carro viaja de uma cidade A a uma cidade B, distantes 200km. Seu percurso 

demora 4 horas, pois decorrida uma hora de viagem, o pneu dianteiro esquerdo furou 

e precisou ser trocado, levando 1 hora e 20 minutos do tempo total gasto. Qual foi a 

velocidade média que o carro desenvolveu durante a viagem? 

a) 40 km/h  b) 50 km/h  c) 60 km/h  d) 70 km/h 

 

35) Qual será a distância total percorrida por um automóvel que parte de um hotel, no 

km 70 de uma rodovia, leva os hóspedes até uma fazenda de gado, no km 130 dela, 

e depois retorna ao local de saída? 

a) 100 km  b) 120 km  c) 70 km  d) 130 km 
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36) Uma pessoa andando normalmente desenvolve uma velocidade de 1m/s. Que 

distância essa pessoa percorrerá, andando durante 15 minutos? 

a) 900 m  b) 800 m  c) 700 m  d) 600 m 

 

37) Durante um espirro, os olhos podem se fechar por até 0,5s. Se você está dirigindo 

um carro a 90 km/h e espirra, quanto o carro pode ter se deslocado até você abrir 

novamente os olhos? 

a) 90 m  b) 80 m  c) 15,5 m  d) 12,5 m 

 

38) São grandezas ligadas à mecânica: 

a) Tempo, Comprimento e Velocidade 

b) Tempo, Calor e Temperatura 

c) Trabalho, Volume e Pressão 

d) Energia, Tensão e Massa  

 

39) Possibilita entender os vários processos térmicos que ocorrem no cotidiano: 

a) Cinemática b) Termodinâmica  c) Eletricidade d) Óptica 

 

40) Uma pessoa lhe informa que um corpo está em movimento retilíneo uniforme. O 

que está indicando o termo "retilíneo"? O que indica o termo "uniforme"? 

a) Velocidade variada  b) Aceleração constante 

c) Velocidade constante  d) Tempo indeterminado 

 

NÍVEL 3 – SIRIUS  

 

41) Um móvel movimenta-se sobre uma trajetória retilínea, com velocidade constante 

de 2 m/s. Sabe-se que no instante inicial o móvel se encontra numa posição a 40 m 

da origem. Determine a função horária das posições. 

a) S = - 2+40.t  b) S = 4+30.t  c) S = 2+40.t  d) S = 2+20.t 

 

42) Um automóvel passou pelo marco 30 km de uma estrada às 12 horas. A seguir, 

passou pelo marco 150 km da mesma estrada às 14 horas. Qual a velocidade média 

desse automóvel entre as passagens pelos dois marcos? 

a) 90 km/h   b) 80 km/h  c) 70 km/h  d) 60 km/h 
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43) A distância entre o marco zero de Recife e o marco zero de Olinda é de 9 km. 

Supondo que um ciclista gaste 1h e 20 min pedalando entre as duas cidades, qual a 

sua velocidade escalar média neste percurso, levando em conta que ele parou 10 min 

para descansar? 

a) 2 km/h   b) 4 km/h  c) 6 km/h  d) 8 km/h 

 

44) A palavra grandeza representa, em Física, tudo o que pode ser medido. Entre as 

várias grandezas físicas, há as escalares e as vetoriais. A alternativa que apresenta 

apenas grandezas escalares é: 

a) Temperatura, tempo e velocidade. 

b) Força, campo elétrico e volume. 

c) Velocidade, aceleração e força. 

d) Massa, tempo e temperatura. 

 

45) O perímetro do Sol é da ordem de 1010 m e o comprimento de um campo de futebol 

é da ordem de 10² m. Quantos campos de futebol seriam necessários para dar uma 

volta no Sol se os alinhássemos: 

a) 100.000 campos     c) 100.000.000 campos  

b) 10.000.000 campos   d) 10.000.000.000 campos 

 

46) Um atleta percorre uma pista passando pelo ponto de posição 20 m no instante 

7s e pelo ponto de posição 12 m no instante 9s. Calcule a velocidade média do atleta 

no intervalo de tempo dado. 

a) 4 m/s  b) 6 m/s  c) 8 m/s  d) 10 m/s 

 

47) Uma pessoa percorre a pé 720m em 4min. Qual é a velocidade média dessa 

pessoa em m/s? 

a) 3 m/s  b) 5 m/s  c) 8 m/s  d) 10 m/s 

 

48) Michele saiu de Barcarena às 6h e 30min, de um ponto da estrada onde indicava 

km 5. Ela chegou a Benevides às 8h e 30min, no marco quilométrico da estrada 

indicava km 145. A velocidade média em km/h, do carro de Michele, em sua foi de: 

a) 70   b) 55   c) 60   d) 80 
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49) Um animal consegue percorrer a distância de 4m em 20s. Qual sua velocidade 

média em m/s? 

a) 4 m/s  b) 2,5 m/s  c) 1 m/s  d) 0,2 m/s 

 

50) Um foguete é lançado no espaço com velocidade constante de 19500 km/h, 

gastando 20 horas na viagem. Calcule, com esses dados, a distância percorrida pelo 

foguete. 

a) 500.000km b) 900.000km c) 250.000km d) 390.000km 

 

51) Um carro movimenta-se segundo a função horária s = 50 + 5t (no SI). Em que 

instante o carro passa pela posição 650m. 

a) 220s  b) 180s  c) 120s  d) 200s 

 

52) Em uma rodovia, um certo automóvel A, com velocidade escalar 90km/h, persegue 

um automóvel B, cuja velocidade é 80km/h de modo que os dois automóveis se 

movem no mesmo sentido. Num determinado instante, a distância que os separa é de 

20km. Depois de quanto tempo o automóvel A alcançará o automóvel B? 

a) 4h   b) 2h   c) 6h   d) 8h 

 

53) Observe a representação do instante inicial do MRU de dois automóveis X e Y, 

sobre a mesma trajetória. 

 

 

 

Considerando a origem da trajetória sobre Y, no instante inicial e determine o instante 

de tempo e posição da ultrapassagem de Y por X.  

a) 15 s  b) 10 s  c) 20 s  d) 5 s 

 

54) No verão brasileiro, andorinhas migram do hemisfério norte para o hemisfério sul 

numa velocidade média de 25 km/h. Se elas voam 10 horas por dia, qual a distância 

percorrida por elas num dia? 

a) 120 km  b) 110 km  c) 250 km  d) 90 km 

 

Y X 
V=15 m/s V=9 m/s 

0 90m 
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55) Uma composição ferroviária com 1 locomotiva e 14 vagões desloca-se à 

velocidade constante de 10 m/s. Tanto a locomotiva quanto cada vagão medem 12 m. 

Então, quanto tempo ela demorará para atravessar um viaduto com 200 m de 

comprimento? 

a) 38 s  b) 27 s  c) 43 s  d) 15 s 

 

56) Um atleta percorre 600m com velocidade constante de 4m/s e, em seguida, mais 

800m em 4 min e 10 s. Calcule a velocidade escalar média do atleta nesse percurso 

de 1400m. 

a) 2,5 m/s  b) 4,8 m/s  c) 3,5 m/s  d) 5,9 m/s 

 

57) Um móvel movimenta-se de acordo com a função horária s = 20 + 4.t (no SI).  

Determine sua posição depois de 8 segundos. 

a) 40m  b) 26m  c) 18m  d) 52m 

 

58) Uma partícula move-se em linha reta, obedecendo à função horária s = -5 + 20t, 

no S.I. Determine a posição da partícula no instante t = 5 s. 

a) 20m  b) 55m  c) 83m  d) 95m 

 

59) Um móvel passa pela posição 10m no instante zero com a velocidade de 5 m/s. 

Escreva a função horária desse movimento. 

a) S = 10+5.t  b) S = 5+10.t  c) S = -10+5.t d) S = 10+25.t 

 

 

60) Um ponto material movimenta-se sobre uma trajetória segundo a função horária 

S = 10 + 2t (no SI). Determine a posição em que ele estará depois de 5s? 

a) 50m  b) 40m  c) 30m  d) 20m 
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APÊNDICE F – Banco de questões Termometria. 

NÍVEL 1 – ANTARES  

 

1) Uma panela com água é aquecida de 20°C para 80°C. A variação de temperatura 

sofrida nessa escala é: 

a) 32 ºC   b) 60 ºC.  c) 57 ºC.  d) 99 ºC. 

 

2) Nos noticiários, grande parte dos apresentadores da previsão do tempo expressam, 

erroneamente, a unidade de temperatura em graus centígrados. A maneira de 

expressar corretamente essa unidade é: 

a) Celsius, pois não se deve citar os graus. 

b) graus Kelvin, pois é a unidade do sistema internacional. 

c) Centígrados, pois não se deve citar os graus. 

d) graus Celsius, pois existem outras escalas em graus centígrados. 

 

3) Numa cidade da Europa, no decorrer de um ano, a temperatura mais baixa no 

inverno foi 23 ºF e a mais alta no verão foi 86 ºF. A variação da temperatura, nessa 

cidade, foi de:  

a) 63oF  b) 50oF  b) 48oF  e) 73oF 

 

4) O conceito de temperatura está diretamente ligado a uma de nossas percepções 

sensoriais. Tal sentido é: 

a) tato  b) visão  c) gustação  d) olfação 

 

5) Um estudante observa que, em certo instante, a temperatura de um corpo, na 

escala Kelvin, é 235 K. Após 2 horas, esse estudante verifica que a temperatura desse 

corpo, mudou para 280 K. Nessas 2 horas, a variação da temperatura do corpo, foi 

de: 

a) 50 K  b) 35 K  c) 45 K  d) 30 K 
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6) Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura: 

a) É a energia que se transmite de um corpo a outro. 

b) Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas de um corpo. 

c) Energia térmica em trânsito. 

d) É uma forma de calor. 

 

7) Em um determinado dia, a temperatura mínima em Belo Horizonte foi de 15 °C e a 

máxima de 27 °C. A diferença entre essas temperaturas, é de: 

a) 40    b) 55.    c) 63.    d) 12. 

 

8) Qual instrumento é utilizado para aferir a temperatura corporal? 

a) Barômetro  b) Termostato c) Termômetro d) Caleidoscópio  

 

9) Podemos confiar em nosso senso de quente e frio? 

a) Podemos confiar plenamente em nosso tato para medir temperaturas. 

b) Em algumas situações, o senso comum mede com precisão a temperatura. 

c) O tato serve apenas como ponto de partida para avaliar temperaturas. 

d) O tato nunca deve ser usado para avaliar temperatura. 

 

10) A parte da Física que estuda os fenômenos relativos ao calor é: 

a) Mecânica  b) Óptica  c) Eletromagnetismo d) Termologia  

 

11) Qual a escala termométrica padrão no Sistema Internacional de Unidades SI? 

a) ºK   b) ºC   c) º F   d) K 

 

12) As escalas termométricas mais utilizadas são: 

a) ºF, ºC e K. b) ºY, ºC e ºK. c) ºF, ºT e K.  d) ºF, ºC e T. 

 

13) Na construção de uma escala termométrica, é necessário adotar dois pontos fixos 

para a graduação das escalas, quais são? 

a) Fusão do gelo e a ebulição da água b) Fusão da água e ebulição do gelo 

c) Vaporização e solidificação da água  d) Condensação e liquefação da água  
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14) Uma escala centígrada, é aquela em que a diferença entre os valores de 

referência dos pontos fixos é dividida em: 

a) 80 partes  b) 100 partes c) 120 partes  d) 1000 partes 

 

15) A escala kelvin está subdividia em 100 partes iguais como a escala Celsius. 

Realizando a comparação entre as mesmas, chegamos ao resultado de: 

a) 0° C = 373 K b) 0° C = 173 K c) 0° C = 273 K d) 0° C = 300 K 

 

16) Indique os pontos de ebulição da água nas escalas Celsius, Fahrenheit e kelvin: 

a) 100ºC, 212ºF e 373K  b) 0ºC, 32ºF e 373K  

c) 100ºC, 212ºF e 473K  d) 80ºC, 212ºF e 373K 

 

17) Indique os pontos de fusão do gelo nas escalas Celsius, Fahrenheit e kelvin: 

a) 100ºC, 212ºF e 373K  b) 0ºC, 232ºF e 373K  

c) 0ºC, 32ºF e 273K  d) 0ºC, 212ºF e 273K 

 

18) Fazendo a comparação entre escalas termométricas Celsius e Fahrenheit, 

podemos afirmar que: 

a) 100ºC = 200ºF b) 50ºC = 373ºF c) 100ºC = 173ºF d) 100ºC = 212ºF 

 

19) É a parte da Termologia voltada para o estudo da temperatura: 

a) Calor  b) Termometria c) Calorimetria d) Dinâmica  

 

20) No Brasil, a escala termométrica utilizada é a Celsius, que sob as condições 

normais de temperatura e pressão, têm como pontos de congelamento e ebulição da 

água respectivamente a: 

a) 1ºC e 100ºC b) 0ºC e 100ºC c) 0ºC e 99ºC d) 100ºC e 0ºC 

 

NÍVEL 2 – SOL  

 

21) O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A 

diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 

60ºC. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? 

a) 33ºF  b) 60ºF  c) 92ºF  d) 108ºF 
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22) Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sob a língua 

de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a sua 

leitura. Esse intervalo de tempo é necessário. 

a) para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. 

b) para que o mercúrio, que é muito pesado, possa subir pelo tubo capilar. 

c) para que o mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo capilar. 

d) devido à diferença entre os valores do calor específico do mercúrio e do corpo 

humano. 

 

23) A temperatura normal de funcionamento do motor de um automóvel é 90 ºC. 

Determine essa temperatura em Graus Fahrenheit. 

a) 90 ºF  b) 180 ºF  c) 194 ºF  d) 216 ºF 

 

24) A temperatura de um gás é de 127°C que, na escala absoluta, corresponde a: 

a) 146 K   b) 200 K   c) 300 K  d) 400 K 

 

25) 373 Kelvins equivalem a quanto na escala Celsius? 

a) 0   b) 50   c) 80   d) 100 

 

26) Um termômetro é encerrado dentro de um bulbo de vidro onde se faz vácuo. 

Suponha que o termômetro esteja marcando 25°C. Depois de algum tempo, a 

temperatura se eleva a 30°C. Observa-se, então, que a marcação do termômetro: 

a) eleva-se também, e tende a atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. 

b) mantém-se a 25°C, qualquer que seja a temperatura ambiente. 

c) tende a reduzir-se continuamente, independente da temperatura ambiente. 

d) tende a atingir o valor mínimo da escala do termômetro. 

 

27) Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sob a língua 

de um paciente, por exemplo ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a sua 

leitura. Esse intervalo é necessário para: 

a) Que o termômetro entre em equilíbrio com o corpo do paciente. 

b) Que o mercúrio, possa subir pelo tubo capilar. 

c) Que o mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo capilar. 

d) Que ocorra diferença entre os valores do mercúrio e do corpo humano. 
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28) Quando uma determinada quantidade de mercúrio é aquecida de 3 ºC a 5 ºC, o 

seu volume: 

a) diminui  b) não altera  c) aumenta e depois diminui d) aumenta  

 

29) A temperatura de ebulição da água, sob pressão de 1 atm, é de 100 °C. Essa 

temperatura, na escala Kelvin, será igual a: 

a) 0 K   b) 100 K  c) 273 K  d) 373 K 

 

30) A temperatura de ebulição da água, sob pressão de 1 atm, é de 373 K. Essa 

temperatura, na escala Fahrenheit, será 

a) 212ºF   b) 150ºF  c) 100ºC  d) 373ºF 

 

31) Um doente está com febre de 42o C. Qual sua temperatura expressa na escala 

Kelvin? 

a) 150K  b) 210K  c) 315K  d) 332K 

 

32) A menor temperatura a que os corpos podem chegar é chamada de 

a) Zero absoluto b) 0º Celsius  c) Ponto de fusão  d) Evaporação 

 

33) O zero absoluto possui quais valores nas escalas Kelvin e Celsius? 

a) 273K e 0ºC b) 0K e -273,15ºC  c) 0K e 0ºC  d) 0K e 1000ºC 

 

34) Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, sua temperatura será: 

a) Menor  b) Nula  c) Constante   d) Maior 

 

35) Quando temos corpos de diferentes temperaturas e os colocamos em contato, 

ocorrerá uma troca de energia, essa troca se dará: 

a) Do corpo de menor temperatura b) Não ocorrerá troca 

c) Do corpo de maior temperatura d) São as mesmas temperaturas 

 

36)  O 1º ponto fixo, corresponde à temperatura de fusão do gelo, que é intitulado: 

a) Ponto de solidificação  b) Ponto de Evaporação 

c) Ponto de liquefação  d) Ponto do gelo 
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37) O 2º ponto fixo, corresponde à temperatura de ebulição da água, que chamamos: 

a) Ponto de vapor   b) Ponto de gelo 

c) Ponto de Condensação  d) Ponto de sublimação 

 

38) A escala Fahrenheit relaciona para os pontos de fusão e ebulição da água: 

a) 32 oF e 212 oF   b) 320 oF e 212 oF  c) 50 oF e 100 oF    d) 0 oF e 100 oF 

 

39) Os pontos de fusão e ebulição na escala Kelvin é respectivamente: 

a) 0 K e 100 K b) 273 K e 373 K            c) 273 K e 100 K  d) 373 K e 

273 K 

 

40) Um termômetro calibrado na escala Kelvin indica os pontos de fusão e ebulição 

em 273K e 373K, se esse termômetro estivesse na escala Celsius, marcaria: 

a) 0ºF e 100ºF  b) 10ºC e 10ºC c) 0ºC e 100ºF d) 0ºC e 100ºC 

 

NÍVEL 3 – SÍRIUS 

41) A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns 

dias do verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 34 ºC. 

O valor dessa temperatura em escala Kelvin é: 

a) 239   b) 307   c) 273,15  d) 1,91 

 
42) Uma variação de temperatura de 300K equivale na escala Fahrenheit à uma 

variação de: 

a) 540 ºF  b) 54 ºF  c) 300 ºF  d) 2700 ºF 

 
43) Quando Fahrenheit definiu a escala termométrica que hoje leva o seu nome, o 

primeiro ponto fixo definido por ele, o 0F, corresponde à temperatura obtida ao se 

misturar uma porção de cloreto de amônia com três porções de neve, à pressão de 

1atm. Qual é esta temperatura na escala Celsius? 

a) 32C  b) 273C  c) 37,7C  d) –17,7C 

 
44) Uma certa massa de gás perfeito sofre uma transformação isobárica e sua 

temperatura varia de 293K para 543K. A variação da temperatura do gás, nessa 

transformação, medida na escala Fahrenheit, foi de 

a) 250°  b) 273°  c) 300°  d) 450° 
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45) A temperatura de determinada substância é 50°F. A temperatura absoluta dessa 

substância, em kelvins, é 

a) 343   b) 323   c) 310   d) 283 

 

46) Uma pessoa mediu a temperatura de seu corpo, utilizando-se de um termômetro 

graduado na escala Fahrenheit, e encontrou o valor97,7oF. Essa temperatura, na 

escala Celsius, corresponde a: 

a) 36,5oC  b) 37,0oC  c) 37,5oC  d) 38,0oC 

 

47) Uma variação de temperatura de 300K equivale na escala Fahrenheit à uma 

variação de: 

a) 540 ºF  b) 54 ºF  c) 300 ºF  d) 2700 ºF 

 

48) Ao realizar a conversão de 30ºC para Kelvin, se chegou no resultado: 

a) 400K   b) 200K  c) 100K  d) 303K 

 

49) Uma panela com água é aquecida de 25°C para 80°C. A variação de temperatura 

sofrida pela panela com água, na escala Fahrenheit, foi de: 

a) 105°F.  b) 99°F.  c) 105°F.  d) 105°F. 

 

50) Na embalagem de um produto existe a seguinte recomendação: "Manter a 10° C". 

Num país em que se usa a escala Fahrenheit, a temperatura correspondente à 

recomendada é: 

a) 60°F  b) 38°F  c) 24°F  d) 50°F 

 

51) Dois termômetros de mercúrio são colocados num mesmo líquido e, atingido o 

equilíbrio térmico, o graduado na escala Celsius registra 45 ºC. O termômetro 

graduado em Kelvin deve registrar: 

a) 320 K  b) 318 K  c) 220 K   d) 874 K 

 

52) Dois termômetros estão em equilíbrio térmico, o primeiro na escala Celsius registra 

45 ºC. Qual valor deverá constar no segundo na escala Fahrenheit? 

a) 100 ºF  b) 85 ºF  c) 190 ºF  d) 113ºF 
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53) Ao comprar um termômetro em um país estrangeiro, um estudante de Física 

percebeu que a temperatura medida era de 86 ºF. Qual seria o valor dessa medida 

em ºC? 

a) 50 ºC  b) 40 ºC  c) 30 ºC  d) 20 ºC 

 

54) Quanto vale o Zero Absoluto na Escala Celsius? 

a) -273  b) 545   c) -100  d) -300 

 

55) Uma estudante de enfermagem observa que a temperatura de certo paciente 

variou, num período, de 5 °C. A variação correspondente na escala Fahrenheit será 

de: 

a) 4 ºF  b) 9 ºF  c) 12 ºF  d) 13 ºF 

 

56) A temperatura de um gás é de 127º C que, na escala absoluta, corresponde a: 

a) 258 K  b) 300 K  c) 400 K  d) 450 K  

 

57) Um termômetro graduado na escala Celsius indica uma temperatura de 20 °C. A 

correspondente indicação de um termômetro graduado na escala Fahrenheit é: 

a) 22°F   b) 50 °F   c) 68 °F  d) 80 °F 

 

58) A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno de uma 

cidade foi de 60ºC. Qual o valor desta diferença na escala Fahrenheit? 

a) 108ºF  b) 60ºF  c) 140ºF  d) 33ºF  

 

59) Ultimamente têm sido descobertas algumas cerâmicas especiais que se tornam 

supercondutoras a uma temperatura de aproximadamente 105 K. Essa temperatura 

expressa em graus Celsius é: 

a) -168 ºC  b) -200 ºC  c) 140 ºC  d) -80ºC 

60) Uma panela com água é aquecida sofre uma variação de 55°C. A variação de 

temperatura sofrida pela panela com água, nas escalas Kelvin, foi de: 

a) 32 K   b) 55 K   c) 57 K   d) 68 K 

 



105 
 

 

APÊNDICE G – Banco de questões Calorimetria   

 
NÍVEL 1 – ANTARES  

 

1) O calor é definido como uma energia térmica que flui entre os corpos. O fluxo de 

calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a: 

a) temperaturas iguais dos corpos b) temperatura diferentes dos corpos 

c) os corpos estarem muito quentes d) os corpos estarem muito frios 

 

2) O fluxo de calor é interrompido quando: 

a) TA = TB  b) TA > TB  c) TA < TB  d) TA ≠ TB  

 

3) Assinale a alternativa que define corretamente calor. 

a) Trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema. 

b) É uma forma de energia contida nos sistemas. 

c) É uma energia de trânsito, de um sistema a outro. 

d) É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. 

 

4) Quando um corpo fica quente o correto é dizer que o corpo: 

a) Perde calor b) Ganha calor c) Mede a temperatura d) Está frio 

 

5) Quando um corpo fica frio o correto é dizer que o corpo: 

a) Perde calor b) Ganha calor c) Mede a temperatura d) Está frio 

 

6) Os agasalhos, blusas de lã ou os cobertores esquentam? 

a) Sim, pois são bons condutores térmicos. 

b) Sim, pois são isolantes térmicos. 

c) Não, eles criam uma camada isolante entre nosso corpo e o meio ambiente. 

d) Não, eles facilitam a transferência de calor. 
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7) Os pássaros eriçam suas penas quando sentem frio. O ar retido entre as penas é 

um bom isolante. Assinale a alternativa que indica um material bom condutor térmico: 

a) Agasalhos de lã.  b) Água.  c) Alumínio.  d) Ar. 

 

8) Sobre o conceito de calor pode-se afirmar que se trata de uma: 

a) medida da temperatura.   b) forma de energia em trânsito.           

c) substância fluida.    d) quantidade relacionada com o atrito.        

 

9) O fato de o calor passar de um corpo para outro deve-se a: 

a) quantidade de calor existente em cada um. 

b) diferença de temperatura entre eles. 

c) energia cinética total de suas moléculas. 

d) o número de calorias existentes em cada um. 

 

10) Se ocorre troca de calor entre dois corpos, é correto dizer que, no início desse 

processo, são diferentes: 

a) Suas massas.    b) Suas capacidades térmicas.               

c) Seus calores específicos.  d) Suas temperaturas. 

 

11) Um sistema A está em equilíbrio térmico com outro B e este não está em equilíbrio 

térmico um outro C. Então, podemos dizer que: 

a) os sistemas A e C possuem a mesma quantidade de calor. 

b) a temperatura de A é diferente da de B. 

c) os sistemas A e B possuem a mesma temperatura. 

d) C pode ter temperatura igual à do sistema A. 

 

12) Calor é a energia que se transfere de um corpo para outro em determinada 

condição. Para essa transferência de energia é necessário que entre os corpos exista: 

a) Vácuo.    b) Contato mecânico rígido. 

c) Ar ou um gás qualquer.  d) Uma diferença de temperatura. 

 

13) Um sistema A não está em equilíbrio térmico com um sistema B, e este não está 

em equilíbrio térmico com um outro, C, podemos concluir que: 

a) TATB e TA=TC b) TA=TB e TATC c) TATC e TBTC d) TATB e TBTC 
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14) Assinale a frase mais correta conceitualmente. 

a) "Estou com calor". 

b) "O dia está quente; estou recebendo muito calor". 

c) "Vou medir a febre dele". 

d) "O dia está frio; estou recebendo muito frio". 

 

15) A relação entre caloria e joule é: 

a) 1 cal = 4,18 J  b) 1 cal = 1 J  c) 1 cal = 1000 J d) 1 cal = 3,2 J 

 

16) Como 1 caloria é uma unidade pequena, costuma-se utilizar o seu múltiplo, a 

quilocaloria, a relação é: 

a) 1 kcal=105 cal  b) 1 kcal=106 cal c) 1 kcal=10³ cal d) 1 kcal=104 cal 

 

17) A quantidade de calor necessária para elevar (ou baixar) em 1 °C a temperatura 

de um grama de uma substância, chamamos de: 

a) Temperatura b) Calor específico c) Calorímetro d) Substância 

 

18) Marque a alternativa que indica a equação fundamental da calorimetria. 

a) Q=m.L.∆S  b) S=m.c.∆t   c) Q=β.∆t  d) Q=m.c.∆t 

 

19) A dilatação ou contração ocorre em três dimensões: 

a) altura, circunferência e comprimento  

b) comprimento, largura e espessura 

c) espessura, linear e grossura   

d) altura, volume e profundidade 

 

20) Na equação fundamental da calorimetria, ∆t significa: 

a) Variação de tempo 

b) Variação de comprimento 

c) Variação de largura 

d) Variação de temperatura 
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NÍVEL 2 – SOL  

 

21) Considere as afirmações a seguir: 

I. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma 

quantidade de calor. 

II. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma 

temperatura. 

a) I e II são corretas            b) I e II são erradas 

c) I correta e II errada           d) I errada e II correta 

 

22) Quando dois corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico, isolados 

do meio ambiente, pode-se afirmar que: 

a) o mais quente é o que possui menor massa. 

b) apesar do contato, suas temperaturas não variam. 

c) o mais quente fornece calor ao mais frio. 

d) o mais frio fornece calor ao mais quente 

 

23) Um sistema isolado termicamente do meio possui três corpos, um de ferro, um de 

alumínio e outro de cobre. 

a) o corpo de cobre também aumentou a sua temperatura. 

b) o corpo de cobre recebeu calor do corpo de ferro. 

d) o corpo de cobre permanece com a mesma temperatura. 

d) o corpo de cobre diminuiu a sua temperatura. 

 

24) Para que dois corpos possam trocar calor é necessário que: 

I – Estejam a diferentes temperaturas. 

II – Tenham massas diferentes. 

III – Exista um meio condutor de calor entre eles. 

a) apenas a I.  b) apenas a II. 

c) apenas a I e a II.  d) apenas a I e a III.    

 

25) Um corpo que sofre mudanças de temperatura sem sofrer quaisquer mudanças 

de fase foi exposto ao calor do tipo: 

a) latente  b) específico   c) sensível  d) nulo. 
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26) Em nossas casas, geralmente são usados piso de madeira em quartos e piso 

cerâmico na cozinha. Por que sentimos o piso cerâmico mais gelado? 

a) Porque o piso de cerâmica está mais quente do que o piso de madeira. 

b) Porque o piso de cerâmica está mais gelado do que o piso de madeira. 

c)) Porque o piso de cerâmica no quarto dá um tom menos elegante.  

d) Porque o piso de madeira troca menos calor com os nossos pés.  

 

27)  Um ventilador de teto, fixado acima de uma lâmpada incandescente, apesar de 

desligado, gira lentamente algum tempo após a lâmpada estar acesa. Esse fenômeno 

é devido à: 

a) convecção do ar aquecido  b) condução do calor 

c) irradiação da luz e do calor  d) reflexão da luz 

 

28) Quantos joules tem em 10 cal, sabendo que 1 cal = 4,18J? 

a) 418 J  b) 520J   c) 41,8J  d) 5,5 J 

 

29) Um copo de água está à temperatura ambiente de 30°C. Joana coloca cubos de 

gelo dentro da água. A análise dessa situação permite afirmar que a temperatura da 

água irá diminuir por que 

a) o gelo irá transferir frio para a água. 

b) a água irá transferir calor para o gelo. 

c) o gelo irá transferir frio para o meio ambiente. 

d) a água irá transferir calor para o meio ambiente. 

 

30) A dilatação que se caracteriza pela variação do comprimento do corpo é: 

a) Volumétrica  b) Linear  c) Gasosa  d) Superficial 

 

31) A dilatação que se caracteriza pela variação da área superficial do corpo, 

chamamos de: 

a) Linear   b) Volumétrica c) Vapor  d) Superficial 

 

32) A dilatação que se caracteriza pela variação do volume do corpo é denominada: 

a) Volumétrica  b) Superficial  c) Linear  d) Comprimento 
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33) A propagação de calor em uma barra de ferro ocorre por: 

a) Condução  b) Irradiação  c) Convecção d) Não ocorre 

 

34) Podemos caracterizar uma escala absoluta de temperatura quando: 

a) dividimos a escala em 100 partes iguais. 

b) associamos o zero da escala ao estado de energia cinética mínima das 

partículas de um sistema. 

c) associamos o valor 100 da escala ao ponto de ebulição da água. 

d) associamos o zero da escala ao ponto de fusão do gelo. 

 

35) Uma panela com água está sendo aquecida num fogão. O Calor das chamas se 

transmite através da parede do fundo da panela para a água que está em contato com 

essa parede. Na descrição, o calor se transmitiu por: 

a) radiação  b) convecção  c) condução  d) Fusão 

 

36) A transmissão de calor por convecção só é possível: 

a) no vácuo  b) nos sólidos c) nos líquidos d) nos fluidos em geral. 

 

37) É o processo de transmissão de calor, nos líquidos ou nos gases, por efeito das 

camadas aquecidas. 

a) Transmutação  b) Convecção c) Irradiação  d) condução 

 

38) No inverno, usamos roupas de lã baseados no fato de a lã:  

a) ser uma fonte de calor. 

b) ser um bom absorvente de calor. 

c) ser um bom condutor de calor. 

d) impedir que o calor do corpo se propague para o meio exterior. 

 

39) É o processo de transmissão de calor em que a energia passa de molécula para 

molécula: 

a) Condução  b) Convecção c) Irradiação  d) Transfusão 

 

40) A propagação ou transmissão de calor pode ocorrer de três maneiras: 

a) Condução, convecção e irradiação 
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b) Condução, ventilação e irradiação 

c) Condução, convecção e irritação 

d) Condução, convecção e ventilação 

 
NÍVEL 3 – SÍRIUS 

41) Qual a quantidade de calor recebida por um bloco de cobre com 200g, que sofre 

uma variação de temperatura de 45ºC? (ccobre=0,093 cal/g.ºC) 

a) 620 cal  b) 730 cal  c) 837 cal  d) 942 cal 

 
42) Um bloco de ferro com m=600g sofre uma variação de temperatura de 30ºC. Qual 

a quantidade de calor recebeu? (cferro=0,114 cal/g.ºC) 

a) 2052 cal  b) 1530 cal  c) 600 cal  d) 456 cal 

 
43) O comprimento de um fio de alumínio é de 40m a 20ºC. Sabendo-se que o fio é 

aquecido até 60ºC e que o coeficiente de dilatação térmica linear do alumínio é 22.10-

6 ºc-1. Determine a dilatação no fio. 

a) ∆L=0,0352m b) ∆L=384m  c) ∆L=84m  d) ∆L=0,587m 

 
44) Uma barra de ferro tem comprimento 10m a 0ºC. Sabendo que o coeficiente de 

dilatação linear do ferro é 12.10-6 ºc-1, e que a temperatura passou para 20ºC, calcule 

a dilatação sofrida pela barra. 

a) ∆L=40m  b) ∆L=0,0384m c) ∆L=0,024m d) ∆L=0,22m 

 
45) Uma placa de alumínio tem área inicial de 400cm² à 20ºC, calcule a dilatação 

superficial da placa quando ela é submetida 50ºC. (βAl=46.10-6ºC-1) 

a) ∆S=0,787cm² b) ∆S=200cm² c) ∆S=589cm² d) ∆S=0,552cm² 

 
46) Uma chapa tem área de 2m² a 0ºC. Qual a dilatação superficial ao ser aquecida à 

80ºC, sabendo que β=25.10-8ºC-1. 

a) ∆β= 4000.10-8m²   b) ∆β= 5000.10-8m²   

c) ∆β= 6000.10-8m²   d) ∆β= 7000.10-8m² 

 
47) Um bloco de alumínio tem área inicial de 200cm², ao sofrer uma variação de 

temperatura sofre também uma dilatação superficial de ∆S=0,55cm². Determine a 

área final do bloco. 

a) Lf= 200m²  b) Lf= 380cm² c) Lf= 200,55cm² d) Lf= 400,38cm² 
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48) Qual a área final de uma placa que inicialmente possui 40 cm² e sofre uma 

variação superficial de 0,096cm²? 

a) Lf= 40,096cm² b) Lf= 496cm² c) Lf= 50,096cm² d) Lf= 60,96cm² 

 

49) O comprimento inicial de um fio de ferro é de 30m, quando sofre uma variação de 

temperatura e consequentemente uma dilatação de 0,038m. Qual o comprimento final 

desse fio: 

a) Lf=30,038m b) Lf=38m  c) Lf=338m  d) Lf=40,038m 

 

50) Se ocorrer mudança de fase sem que a temperatura sofra variação, chamamos o 

calor de: 

a) Nulo  b) sensível  c) específico  d) latente 

 

51) Uma carteira escolar é construída com partes de ferro e partes de madeira. 

Quando você toca a parte de madeira com uma mão e a parte de ferro com a outra 

mão, embora todo o conjunto esteja em equilíbrio térmico: 

a) a mão direita sente mais frio, porque o ferro não conduz calor; 

b) a mão direita sente mais frio, porque a convecção na madeira é maior; 

c) a mão direita sente mais frio, porque a convecção no ferro é maior; 

d) a mão direita sente menos frio, porque o ferro conduz melhor o calor; 

 

52) A irradiação é o único processo de transferência de energia térmica no caso: 

a) Da chama do fogão para a panela. 

b) Do Sol para um satélite de Júpiter. 

c) Do ferro de soldar para a solda. 

d) Da água para um cubo de gelo flutuando nela. 

 

53) Uma garrafa térmica impede, devido ao vácuo entre as paredes duplas, trovas de 

calor por: 

a) condução apenas b) condução e convecção 

c) radiação   d) convecção apenas. 
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54) O mecanismo através do qual ocorre a perda de calor de um objeto é dependente 

do meio no qual o objeto está inserido. No vácuo, podemos dizer que a perda de calor 

se dá por: 

a) Condução  b) Radiação  c) Convecção d) Não ocorre 

 

55) Com relação aos processos de variação da temperatura, qual(is) deles necessitam 

da existência de um meio material para que possam ocorrer? 

a) Condução, convecção e irradiação   b) Apenas a condução 

c) Condução e convecção    d) Condução e irradiação 

 

56) Dentro de uma geladeira o calor se propaga de que forma? 

a) Convecção térmica  b) Irradiação térmica 

c) Condução térmica  d) Não se propaga 

 

57) Uma barra de 10m de alumínio sofre uma variação de temperatura de 20ºC. 

Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é αAl = 22.10 -6 ºC-1, calcule a 

dilatação sofrida pela barra. 

a) ∆L=4,4.10-3m b) ∆L=5,4.10-3m c) ∆L=6,2.10-3m d) ∆L= 47.10-3m 

 

58) Analisando o calor específico dos elementos: Alumínio= 0,212, Água= 1,000 e 

Ferro= 0,114. Pode-se concluir que: 

a) A água necessita de menos calor 

b) O alumínio necessita de mais calor 

c) O ferro necessita de menos calor  

d) Necessitam da mesma quantidade 

 

59) Qual a variação de temperatura de um corpo que tem sua temperatura alterada 

de 65ºC para 30ºC. 

a) -60ºC  b) -50ºC  c) 40ºC  d) -35ºC 

 

60) Para variar a temperatura em 30ºC de 200 g de uma certa substância, de calor 

específico igual a 0,6 cal/gº C, será necessário fornecer-lhe uma quantidade de 

energia igual a: 

a) 120 cal   b) 600 cal   c) 900 cal   d)3600 cal 


