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Ora, a realidade é constituída por essências e

existências particulares e, portanto, o conheci-

mento verdadeiro tem que ser um conhecimento

que preserve o particular sem destruí-lo numa

nomenclatura abstrata.

Baruch de Espinosa
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RESUMO

TERMIQUIZ: UM JOGO VIRTUAL COMO FACILITADOR DA APRENDIZAGEM DE

TÓPICOS DE TERMOLOGIA NO ENSINO MÉDIO

Thaynara Carvalho de Faria Marques

Orientador:

Prof. Dr. Tiago Carvalho Martins

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Fe-

deral do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) no Curso de Mestrado Profissional de Ensino

de Física (MNPEF), como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre

em Ensino de Física.

A tecnologia tem evoluído exponencialmente, mas as metodologias educacionais e prá-

tica didática não têm acompanhado esta evolução. Entre os motivos podem estar a dificul-

dade dos professores em utilizar novas tecnologias ou mesmo escassez de recursos digi-

tais educativos. Logo, objetivando disponibilizar uma ferramenta tecnológica de fácil acesso

que pudesse auxiliar no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos de Termologia,

foi desenvolvido e implementado em sala de aula o aplicativo para smartphone Termiquiz

que segue o formato de jogo de perguntas e respostas. O produto educacional foi aplicado

a uma turma do segundo ano do Ensino Médio da escola EEEM Walkise da Silveira Vi-

anna, na cidade de Marabá – Pará. Após a análise dos dados coletados, observou-se o

engajamento dos alunos na atividade, bem como a melhoria nos testes de conhecimento

do conteúdo.

Palavras-chave: Física, Jogo virtual, Smartphone.

Marabá

Março- 2020
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ABSTRACT

TERMIQUIZ: A VIRTUAL GAME AS A FACILITATOR FOR LEARNING THERMOLOGY

TOPICS IN HIGH SCHOOL

Thaynara Carvalho de Faria Marques

Supervisor:

Prof. Dr. Tiago Carvalho Martins

Abstract of master’s thesis submitted to Programa de Pós-Graduação da Universidade Fe-

deral do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) in Curso de Mestrado Profissional de Ensino

de Física (MNPEF), in partial fulfillment of the requirements for the degree Mestre em Ensino

de Física.

Technology has evolved exponentially, but educational methodologies and teaching prac-

tice have not kept pace with this evolution. Among the reasons may be the difficulty of

teachers in using new technologies or even a shortage of digital educational resources.

Therefore, aiming to provide an easily accessible technological tool that could assist in the

teaching-learning process of Thermology contents, the Termiquiz smartphone application

was developed and implemented in the classroom, following the question and answer for-

mat. The educational product was applied to a class of second year of school high school

Walkise da Silveira Vianna, in the city of Maraba - Para. After analyzing the data collected, it

was observed the engagement of students in the activity, as well as the improving in content

knowledge tests.

Keywords: Physics education, virtual game, smartphone

Marabá

March- 2020
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Capítulo 1

Introdução

O ensino de conteúdos relacionados à disciplina de Física no Ensino Médio ainda é um

grande desafio. Diversos são os entraves, entre eles pode-se citar a falta de laboratórios ou

materiais didáticos que motive os estudantes a aprender os conteúdos. (MOREIRA, 2018).

Porém, com o advento de novas tecnologias educacionais, surgiram várias mídias que

se propõem auxiliar o professor em sala de aula na árdua missão de facilitar o aprendizado

dos alunos. Entre essas tecnologias pode-se incluir os jogos virtuais educativos.

Os jogos integram a cultura humana desde a antiguidade e têm sido objeto de estudo em

diversas áreas como a educação. Entende-se, portanto, que o uso de jogos no ensino de

conteúdos escolares pode trazer diversos benefícios didáticos-pedagógicos, por serem uma

alternativa de despertar o interesse e o desejo de aprender dos estudantes, além de favo-

recer o posicionamento destes como protagonistas do processo de ensino-aprendizagem.

De tal forma, atividades escolares envolvendo jogos podem ser eficazes por vários mo-

tivos, dentre eles se destacam: o fato de o ser humano, por natureza, ter tendência lúdica;

e de que o uso de jogos na educação apresentar duas características que favorecem o

aprender: a motivação e engajamento. (PERKOSKI; SOUZA. 2015)

Estudiosos também reconhecem que as Tecnologias de Informação e Comunicação

(TIC), em especial os celulares, têm grande potencialidade educativa e deveriam estar mais

presentes no ensino de Física na atualidade. (MOREIRA, 2018).

Isto posto, desenvolveu-se o aplicativo para smartphone em formato de jogo virtual cha-

mado Termiquiz e levantou-se a hipótese de que este aplicativo, utilizado como instrumento

auxiliar no ensino de Física, pode facilitar a aprendizagem, por despertar o interesse do

aluno ao associar os benefícios já conhecidos dos jogos à capacidade de envolvimento dos

jovens com o aparelho celular.
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Para promover esta discussão, a dissertação está dividida em sete partes. A primeira,

trata-se da introdução e apresentação dos objetivos da pesquisa. As duas seguintes trazem

a fundamentação teórica e revisão de literatura que embasou o planejamento e implemen-

tação do produto educacional desenvolvido. A quarta trata dos conhecimentos físicos abor-

dado no produto. A quinta parte é referente aos materiais e métodos utilizados, apontando

os instrumentos de pesquisa e alguns aspectos do Produto educacional desenvolvido, apre-

sentando o jogo e suas principais características como objeto de aprendizagem. A sexta

parte discute a aplicação do produto educacional e os resultados obtidos. Na última seção

são destacadas as considerações finais sobre o trabalho.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um jogo virtual educativo para smartphone voltado para o ensino de tópicos

de Termologia abordados no Ensino Médio.

1.1.2 Objetivos Específicos

• Realizar um estudo acerca da utilização de mídias digitais com foco nos aspectos

pedagógicos;

• Realizar a aplicação do jogo desenvolvido em turmas do ensino médio;

• Avaliar a capacidade da atividade na motivação e engajamento dos alunos;

• Analisar quais os benefícios do produto educacional desenvolvido para a compreen-

são de conteúdos da disciplina de física em tópicos de termologia.
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Capítulo 2

Referencial teórico

2.1 Nativos versus imigrantes: (re)pensando a educação

na era digital

Há muito tempo, a educação tem se baseado na instrução por transmissão, na qual o

professor atua como o detentor do conhecimento a ser transmitido e o aluno tem o papel

passivo de absorver o máximo do conteúdo apresentado (GOBBI, 2010)

Em contrapartida, as tecnologias digitais têm transformado o acesso à informação, faci-

litando e tornando veloz a sua obtenção, o que levanta o questionamento quanto a validade

da manutenção da postura tradicional do professor em sala de aula, já que o acesso à

informação está a poucos cliques de distância e na “palma da mão”, por meio de dispositi-

vos móveis, como o celular. Além do mais, é impossível uma única pessoa absorver toda a

quantidade de conhecimento a ser adquirido e disseminado sobre um determinado assunto,

já que novas informações surgem constantemente (ABRANTES e SOUSA, 2016).

Parpet (2008) há muito alertava sobre a necessidade de mudança em sala de aula. Em

sua célebre obra “A máquina das crianças” criticava o quanto a escola, por séculos, tem

se mantido a mesma e não utiliza-se das possibilidades trazidas por novas Tecnologias da

Informação e Comunicação - TIC, em voga na época, o computador.

Mesmo passadas quase três décadas desde a publicação, a situação apontada por Par-

pet permanece, de forma que Tonéis (2017) ilustra as semelhanças de duas salas de aula

que estão separadas temporalmente por um século de diferença, como pode ser verificado

na Figura 2.1.
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Figura 2.1: Fotografias de salas de aula nos séculos XX e XXI, respectivamente.

Fonte: (Tonéis 2017)

Apesar da necessidade de inclusão das inovações tecnológicas no ambiente escolar,

percebe-se ainda certa resistência de alguns profissionais da educação, por vezes pro-

vocada pela insegurança devido a estes estarem menos ambientados com a tecnologia,

se comparados aos seus educandos (GOBBI, 2010)(ABRANTES; SOUSA, 2016), o que é

natural devido aos atores do processo ensino-aprendizagem, na maioria dos casos, perten-

cerem a gerações diferentes.

Há na literatura diversas nomenclaturas para identificar as diferentes gerações conside-

rando a relação do indivíduo com a tecnologia. Uma das definições mais utilizadas classi-

fica as gerações mais novas como “nativos digitais” enquanto que os demais são chamados

“imigrantes digitais”.

Piscitelli (2009, apud Silva 2016) define os “nativos” como a geração atual que nasceu

em meio às novas mídias digitais, ao computador, aos jogos digitais, smartphones e inter-

net. Já os “imigrantes” digitais são descritos como indivíduos que não nasceram na era

digital, mas que já adotaram os aparatos tecnológicos no seu modo de vida.

Gobbi (2010) acrescenta que a geração tecnológica digital (termo equivalente à classifi-

cação “nativo digital”) relaciona o entretenimento à tecnologia e estão sendo formados para

o protagonismo das decisões que lhe dizem respeito desde muito cedo.

Já Parpert (2008) trata da geração da informática e esclarece que os indivíduos englo-

bados nessa definição reconhecem que possuem mais habilidades com aparatos tecnoló-

gicos que seus pais e professores e têm, por esses artefatos, identificação e sentimento de

pertença.

O mesmo autor acrescenta ainda que com os avanços tecnológicos há possibilidade

de desenvolvimento de mídias capazes de apoiar a aprendizagem de variados tipos de

intelecto e são as crianças que mais têm a ganhar e o máximo a oferecer com relação às

4



novas mídias que já se apresentam como suas preferências intelectuais (PARPET, 2008)

É notório que as transformações tecnológicas têm modificado o comportamento dos

alunos, que estão habituados, desde a tenra infância, à facilidade do acesso à informa-

ção, lazer e interação proporcionada pelos dispositivos digitais. Por conseguinte, no am-

biente escolar também deve ser levada em consideração a influência que a operabilidade

de artefatos tecnológicos exerce no desenvolvimento cognitivo do estudante. (ABRANTES;

SOUSA, 2016)

É preciso que os pesquisadores e profissionais da educação observem que as metodo-

logias e objetivos da aprendizagem devem responder às necessidades e aspectos da soci-

edade vigente, já que o modo como se vive, aprende e comunica-se atualmente se difere

bastante do que ocorria há algumas décadas. Mudanças estas que devem desencadear

transformações também no ensino formal (ABRANTES; SOUSA, 2016).

Enquanto atualmente os smartphones são para os jovens uma fonte inesgotável de dis-

tração, os professores insistem em apresentações de slides que mais dispersam que en-

gajam os alunos. Em vista do ambiente de interação e satisfação instantânea das mídias

digitais, o ensino também deveria ser mais rápido, engajador e divertido. (ALVES, 2014).

Os PCN’s já alertam para esta necessidade:

A denominada “revolução informática” promove mudanças radicais na área do
conhecimento, que passa a ocupar um lugar central nos processos de desenvol-
vimento, em geral. É possível afirmar que, nas próximas décadas, a educação
vá se transformar mais rapidamente do que em muitas outras, em função de uma
nova compreensão teórica sobre o papel da escola, estimulada pela incorpora-
ção das novas tecnologias. (Brasil, 2000, p. 05)

Com isto, percebe-se que o processo educacional é contínuo e deve despertar também

nos profissionais da educação a oportunidade de novos aprendizados.

Diante da infinidade de informações que hoje se tem acesso por meio, especialmente

das mídias digitais móveis, os jovens têm uma grandiosa facilidade de descobrir coisas

sozinhos. Além disso, as novas ferramentas de mídia proporcionam ao nativo digital, desde

o seu nascimento, um vasto ambiente de exploração, engajamento e descoberta.

2.2 Smartphones e suas potencialidades para a educação

A inserção das tecnologias digitais no ensino não requerem, obrigatoriamente, equipa-

mentos de última geração (o que poderia ser um empecilho tanto aos educadores menos
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habituados a utilização das novidades tecnológicas, quanto pelo alto investimento finan-

ceiro que seria necessário). O essencial é a criação de ambientes de aprendizagem que

promovam a interatividade entre alunos e professores, visando um processo de aprendizado

interativo, em contraposição ao conhecimento transmitido (GOBBI, 2010).

Nesse aspecto, as tecnologias móveis, como os telefones celulares, cada vez mais pre-

sentes no cotidiano em nossa sociedade, despontam como instrumentos digitais de maior

potencialidade para o ensino, visto que já são amplamente utilizados pelos estudantes e

professores (FREITAS; CARVALHO, 2017).

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Municípios, realizada em 2017 pelo Insti-

tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no que se refere ao acesso a Tecnologias

da Informação e Comunicação (TIC) demonstram que em 2017 o celular estava presente

em 93,2 % de domicílios brasileiros. Superando, com grande margem de vantagem, o per-

centual de presença de microcomputadores (presente em 43,4 % dos municípios) e Tablets

(presentes em 13,7 % de domicílios) (IBGE, 2018a).

Comparando este resultado aos dados obtidos na pesquisa realizada em 2016, percebe-

se que o índice de presença de computador e tablet nos lares brasileiros vêm sofrendo um

ligeiro declínio enquanto que o percentual de presença de telefone móvel tem aumentado

(IBGE, 2018a)(IBGE, 2017).

A pesquisa concluiu também que, em 2017, 78,2% das pessoas de 10 anos ou mais de

idade tinham celular para uso pessoal, com tendência de crescimento deste percentual nos

próximos anos (IBGE, 2018b).

Esses dados reforçam a potencialidade do smartphone como ferramenta educativa, di-

ante das demais tecnologias digitais. Considerando que, segundo os dados supramen-

cionados, cerca de três a cada quatro alunos têm acesso a estes dispositivos, é possível

aplicar atividades escolares em grupo utilizando-se de aplicativos disponíveis gratuitamente

para download na internet (PEREZ; VIALI; LAHM, 2016).

Dentre os diversos tipos de aplicativos disponíveis e com potencialidade de ser um aliado

satisfatório à prática pedagógica, estão os jogos educativos. Desta forma, se potencializaria

os benefícios advindos do uso de novas tecnologias com a junção dos já reconhecidos

benefícios das atividades lúdicas, permitindo assim que o aprendizado e a diversão ocorram

em conjunto.

6



2.3 Jogos educativos como ferramenta de engajamento

Ortiz (2008) afirma que os jogos estiveram presentes em qualquer sociedade humana

já conhecida, servindo inclusive de elo entre povos, facilitando a comunicação entre indiví-

duos. O autor acrescenta também que atualmente é unânime entre teóricos mais modernos

o entendimento de que as atividades lúdicas são necessárias para o processo educativo, já

que favorece uma participação ativa do aluno, estimulando a criatividade e sentimentos de

comunidade.

Inclusive, segundo os PCN’s, os profissionais da educação em ciência e matemática já

têm a consciência da necessidade da adoção de métodos de aprendizado ativos e intera-

tivos e elenca que isto pode ser feito, dentre outras formas: “(...) valorizando as atividades

coletivas que propiciem a discussão e a elaboração conjunta de idéias e de práticas; de-

senvolvendo atividades lúdicas, nos quais o aluno deve se sentir desafiado pelo jogo do

conhecimento e não somente pelos outros participantes” (BRASIL, 2010, pg. 52).

Ademais, o princípio 7° da declaração Universal dos direitos da criança reconhecem

como um direito a ser defendido e cumprido pela sociedade e agentes públicos, que as

crianças desfrutem de brincadeiras e diversões com finalidades educativas (ONU, 1959).

Sendo assim, percebe-se que os jogos estão consolidados no meio educacional como

potenciais aliados à prática educadora, sendo esta prática reconhecida e incentivada até

mesmo em documentos oficiais de alcance internacional.

O foco dos pesquisadores e outras autoridades da área em aconselhar a utilização de

jogos e ludicidade como meio educacional pode ser justificado, devido ao fato de que, como

aponta Alves (2014), o que funcionava antes, em se tratando de aprendizagem, não ne-

cessariamente funcionará hoje, visto que as gerações mudaram e as pessoas estão cada

vez mais expostas a estímulos que moldam e determinam os comportamentos. Neste novo

contexto, a incorporação de aspectos dos jogos em práticas educativas surge como uma

possibilidade de deixar o aprender mais estimulante e efetivo.

Schuytema (2008) define jogo como: “uma atividade lúdica composta por uma série

de ações e decisões, limitado por regras e pelo universo do jogo, que resultam em uma

condição final.” (p. 07)

Já Kapp (2018, p. 7 apud ALVES, 2014 p. 7) define como “um sistema no qual jogadores

se engajam em um desafio abstrato, definido por regras, interatividade e feedback; e

que gera um resultado quantificável frequentemente elicitando uma reação emocional (grifo

nosso)”.
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Esta definição menciona quatro aspectos importantes presentes nos jogos que podem

ser utilizados com finalidades educacionais: engajamento, regras, interatividade e feedback.

Quanto ao engajamento provocado pelos jogos, Parpet (2008) afirma que diante de

jogos os alunos tornam-se extremamente mais envolvidos em aprender regras e estratégias

que, à primeira vista, são muito mais complexas que lições de casa.

Regras podem ser vistas como algo que estrutura o jogo em si. É o que garante que

cada jogador tenha a mesma oportunidade de vencer. As regras em um jogo educacional

devem ser simples e de fácil compreensão para que possam agregar na aprendizagem

(BOLER; KAPP, 2018).

Quanto à interatividade, esta pode ocorrer a partir de diversos elementos do jogo, pode

ser, por exemplo, com o ambiente, com as regras ou com outro jogador e, em geral, quanto

mais oportunidades de interação mais envolvente se torna o jogo (BOOLER; KAPP, 2018).

A importância do feedback no engajamento desta mais recente geração é tratada por

Alves (2014) que diz que para que estes indivíduos tenham a percepção da relevância

de suas ações, eles necessitam de feedback constante. Skinner (1968) também tratou

da importância do feedback na aprendizagem, aspecto defendido no behaviorismo, sob a

denominação de reforço positivo (que será melhor abordada em tópico específico).

Booler e Kapp (2018) acrescentam à definição de jogo ainda mais elementos:

Jogo é uma atividade que possui: Um objetivo; um desafio; regras que definem
como o objetivo deverá ser alcançado; interatividade, seja com outros jogadores
ou com o próprio ambiente do jogo (ou com ambos); e mecanismos de feed-
back, que ofereçam pistas claras sobre quão bem (ou mal) o jogador está se
saindo. Um jogo resulta numa quantidade mensurável de resultados (você ga-
nha ou perde; você atinge o alvo, ou algo assim) que, em geral, promovem uma
reação emocional nos jogadores. (BOLLER E KAPP, 2018 p. 14)

Entretanto, os autores ressaltam que pode não haver uma definição global que seja

válida a todo e qualquer jogo. (BOOLER; KAPP, 2018)

Na Educação podem ser utilizados tanto jogos de entretenimento adaptados a finalida-

des pedagógicas, quanto jogos educativos, que são aqueles criados especificamente para

auxiliar na promoção de ensino aprendizagem (PERKOSKI; SOUZA, 2015).

2.4 Teorias de aprendizagem

A literatura educacional é vasta em assegurar que o desenvolvimento de produtos edu-

cacionais deve ser respaldado em alguma teoria de aprendizagem. Ertmer e Newby (1993
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apud PERKOSKI e SOUZA, 2015), inclusive, mencionam duas funções destas teorias na

implementação de objetos de ensino: (i) ser fonte de técnicas e táticas comprovadas cien-

tificamente; e (ii) embasar a adoção da estratégia mais condizente ao contexto e objetivo

educacional.

Estes autores acrescentam ainda que as três teorias mais utilizadas para o desenvolvi-

mento de metodologias de ensino baseadas em jogos são o Cognitivismo, o Construtivismo

e o Behaviorismo (PERKOSKI e SOUZA, 2015).

Neste estudo será destacado o Behaviorismo, devido a estreita relação que a psicologia

comportamental tem com a utilização de artefatos tecnológicos em prol da aprendizagem.

2.4.1 Behaviorismo e a máquina de ensinar

O behaviorismo teve como antecessor a Psicologia Experimental criada a partir da per-

cepção de Wilhelm Wundt (1832-1920) de que a psicologia deveria adotar o método cientí-

fico em suas análises, visto que, até então, esta era voltada aos estudos da mente e alma,

que são aspectos que não podem ser medidos ou cientificamente comprovados (MOREIRA;

MASSONI, 2015).

Imbuído pelo cienticismo recorrente na Alemanha neste período, Wundt passou a pre-

terir aspectos filosóficos em razão das respostas fisiológicas de indivíduos aos estímulos

recebidos.

Posteriormente essa abordagem passou a ser adotada também na educação, pelo beha-

viorismo, tendo como representantes mais conhecidos os comportamentalistas Watson,

Thorndike e Skinner.

Os teóricos behavioristas acreditam que respostas de um indivíduo, em forma de com-

portamento, tem relação direta com os eventos anteriores a estas (os estímulos) e/ou aos

que sucedem (suas consequências) sejam boas ou ruins. De posse dessa percepção, os

pensadores behavioristas sugeriam que um comportamento poderia ser moldado através

do condicionamento.

A aprendizagem foi explicada por Watson por meio dos princípios da frequência e da

recenticidade. Assim, quanto mais frequentemente associa-se uma resposta ao um es-

tímulo, mais provável será a associação destes em uma próxima ocasião. Semelhante-

mente, quanto mais recente um estímulo é associado a uma resposta, mais provável será

sua associação em uma próxima vez. É notório que estes princípios são ainda hoje muito

utilizados no meio escolar.
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Edward Thorndike (1874-1949) também contribuiu ao behaviorismo com suas concep-

ções sobre aprendizagem focadas na relação estímulo-resposta (E-R). Ele foi o responsá-

vel pelo desenvolvimento das chamadas leis do Exercício e do Efeito, que desde então são

muito aplicadas na educação.

A lei do exercício, de forma análoga ao princípio da repetição criado por Watson, diz

que o fortalecimento das conexões E-R, se dá pelo uso, e o enfraquecimento destas pelo

desuso. Já a lei do efeito, talvez a maior contribuição de Thorndike, atribui às consequências

o papel determinante em relação ao que se é aprendido, pois, quando há conexão entre um

estímulo e uma consequência satisfatória, esta conexão é fortalecida. Ou seja, aumenta-se

a probabilidade que a mesma resposta seja dada uma próxima vez diante de um mesmo

estímulo. Enquanto que se o estímulo for associado a alguma consequência indesejável,

esta conexão é enfraquecida e aumenta a probabilidade de que posteriormente, diante

deste estímulo, a mesma resposta não se repita.

Mas são as ideias trazidas por Skinner que mais influenciaram os estudos sobre ensino e

aprendizagem. Diferentemente dos demais pesquisadores, nos seus estudos, ele enfatizou

as conexões resposta-consequência.

Para Skinner, o comportamento humano pode ser controlado por suas consequências.

Deste modo, considerando que os indivíduos agem de forma a receber recompensas ou

evitar punições, estas consequências (recompensas e punições) podem ser utilizadas para

criar, modificar e extinguir comportamentos. Contudo, dada a subjetividade do que seria

recompensa e punição para cada indivíduo, Skinner passou a utilizar os termos reforçador

positivo e reforçador negativo.

Os comportamentos foram divididos em dois tipos: Respondente e Operante. O respon-

dente são comportamentos involuntários diante de determinados estímulos (como lacrime-

jar ao cortar uma cebola, por exemplo). Enquanto o comportamento operante são respostas

voluntárias ao estímulo.

Um condicionamento ocorre quando um reforçador positivo ou negativo é introduzido

logo após uma resposta, causando um aumento ou redução da frequência desta. Neste

caso, tem-se uma resposta condicionada.

No behaviorismo skinneriano, cada um dos comportamentos está associado a um tipo

de condicionamento. O comportamento respondente está associado ao condicionado clás-

sico, também chamado de reflexo ou respondente, neste tipo, um dado estímulo que se-

guramente causa uma dada resposta reflexa, for emparelhado com um outro estímulo até

então neutro, pode ocorrer que este passe a ocasionar a mesma resposta reflexa.
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É o condicionamento operante, porém, o mais importante, já que é o que mais está

presente na conduta humana. Este condicionamento é o que mais influenciou as escolas e

passou a ser confundido com aprendizagem.

Na perspectiva skinneriana, o ensino se dá apenas quando o que precisa ser ensinado

pode ser colocado sob controle de certas contingências de reforço. O papel do professor no

processo instrucional é o de organizar as contingências de reforço, de modo a possibilitar

ou aumentar a probabilidade de que o aprendiz exiba o comportamento desejado, isto é,

que ele ou ela dê a resposta desejada - resposta correta a ser “aprendida” (MOREIRA;

MASSONI, 2015).

Assim, a função do professor consistiria em programar as circunstâncias da “aprendiza-

gem”, dando reforço no momento e quantidade apropriados a fim de aumentar a probabili-

dade de que o estudante volte a repetir um comportamento desejável.

2.4.2 Os primórdios da Tecnologia Educacional

Skinner pode ser visto como um dos precursores da adoção de máquinas voltadas ao

ensino. Baseado no chamado “Aparelho de Pressey”, criou diversos modelos do que ele

chamava de “máquinas de ensinar”. Cada modelo deveria moldar o comportamento e apoiar

a aprendizagem de um conteúdo específico. (SKINNER, 1968)

Os Aparelhos de Pressey eram máquinas de “autoavaliação” de inteligência e informa-

ção, desenvolvida por volta de 1920 por Sidney L. Pressey e, sucintamente, consistia em

um mecanismo de perguntas e respostas pré-programadas que registrava e corrigia auto-

maticamente as respostas a um teste de múltipla escolha. Se a alternativa escolhida fosse

a correta, o aparelho seguia para a próxima pergunta. Caso contrário, o educando deveria

escolher outra opção até que a resposta dada fosse a correta, enquanto que a quantidade

de erros era somada.

Skinner afirma que estas máquinas, além de testar e avaliar, também podiam ensinar,

apesar de inicialmente não terem sido criadas para este fim. Pois, considerando as teorias

da Frequência e Recenticidade, a imediaticidade do resultado tem um importante papel

educativo na mudança de comportamento do aluno. Outra vantagem seria que a instrução

programada permitiria que cada estudante aprendesse no seu próprio ritmo.

Todavia, as máquinas de Pressey, não foram tão bem recebidas no meio educacional,

segundo Skinner, parte pela aversão do meio a mudanças, bem como por algumas as

limitações, como o fato de permitir a participação ativa do aluno na composição da resposta
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(SKINNER, 1968).

Com base no modelo de Pressey, Skinner, ao longo de seus estudos, desenvolveu di-

versos aparelhos para o ensino de conteúdo ou disciplinas específicas. Alguns desses

modelos são apresentados em seu livro “tecnologias de ensino” como as máquinas de en-

sinar aritmética, formas geométricas, ortografia, senso de ritmo e musicalidade (SKINNER,

1968).

Skinner vislumbrava para estes aparelhos as mais diversas possibilidades de utilização,

inclusive sugerindo aparelhos de instrução programada voltados ao ensino de pessoas com

deficiência.

Percebe-se que em diversos materiais educacionais (sejam eles impressos ou digitais)

e métodos de ensino atuais preservam-se muitas das constatações behavioristas, no que

diz respeito à frequência, recenticidade dos feedbacks e reforçadores positivos, inclusive

quando se fala em gamificação das atividades cotidianas.

A absorção de conteúdos através da memorização, facilitada com o condicionamento da

resposta a um estímulo, tal como preza o behaviorismo, é de grande valia para fixação de

conhecimentos de Física.

Logo, entende-se que a adoção de jogos digitais podem contrapor algumas limitações do

comportamentalismo visto que, como já dito anteriormente, os jogos, bem como as mídias

digitais têm a capacidade de promover a motivação e engajamento do estudante, o que

poderia contribuir, inclusive, para a adoção de uma postura mais crítica e reflexiva por parte

do aluno, elemento fundamental do chamado “espírito científico”.
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Capítulo 3

Revisão de Literatura

Após consulta à base de produtos educacionais disponibilizados no site do programa do

Mestrado Nacional Profissional em ensino de Física - MNPEF até mês de junho de 2019,

percebeu-se que até então as áreas menos privilegiadas com as propostas dos discentes

deste programa compreendem assuntos das áreas de Física Térmica (abordada em 6,8

% dos trabalhos), Óptica (6,5 %) e Ondulatória (5,8 %), enquanto que tópicos que versam

sobre Mecânica e Eletromagnetismo são os que mais tiveram produtos desenvolvidos até o

momento, tendo sido abordados em 30,7 % e 23,9 % dos trabalhos, respectivamente, como

pode ser observado na Figura 3.1.

Figura 3.1: Temas abordados nos produtos educacionais do Programa de MNPEF.

Fonte: Autoria própria (2020)
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Conforme observado na Figura 3.2, entre os trabalhos que tratavam de termologia, 50%

dos produtos educacionais propostos podem ser classificados como sequência didática

(nessa categoria, o autor sugere um planejamento de diversas aulas, momentos ou pas-

sos para facilitar o processo de ensino aprendizagem); 35% dos trabalhos propunham ati-

vidades experimentais; 10% apresentavam revistas em quadrinho como atividade lúdica

motivadora e 5% (que no universo pesquisado representa apenas um trabalho) trazia a

proposta de um Aplicativo Web.

Figura 3.2: Tipos de produtos educacionais desenvolvidos no Programa de MNPEF que
tratam de tópicos de Termologia

Fonte: Autoria própria (2020)

Das 293 dissertações levantadas, 66 traziam produtos educacionais que envolvem TIC’s.

Entre as propostas, há trabalhos que utilizam atividades educativas mediadas por softwa-

res (proprietários ou livres) ou simulações produzidas por terceiros, bem como sites e redes

sociais. Mas também há autores que desenvolveram suas próprias simulações, sites, apli-

cativos para smartphone e jogos como produtos educacionais.

Para não estender demasiadamente a análise dos produtos, após a leitura dos títulos

dos trabalhos, foram selecionados e examinados mais profundamente os produtos que no-

toriamente trataram de jogos e aplicativos e que guardem semelhança com o objeto deste

estudo.

Dentro dessas características, pode-se citar o trabalho de Torres (2017) que desenvol-
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veu um aplicativo web no formato de quiz visando avaliar os conhecimentos da turma com

relação a tópicos de termologia.

A aplicação desenvolvida neste trabalho não se trata de um aplicativo para smartphone,

podendo ser acessado pelos alunos por meio do navegador de internet. Nele, o autor pro-

põe a utilização de Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), em que todos

alunos respondem ao mesmo tempo uma determinada questão (cada qual em seu apare-

lho celular). O questionário só prosseguirá após todos os estudantes terem respondido e

o programa ter retornado a quantidade de erros e acertos da pergunta. A partir de então,

podem ocorrer três situações, com encaminhamentos diferentes em cada uma: Na situação

em que 70% ou mais dos alunos responderem corretamente, eles serão liberados para res-

ponderem a próxima pergunta; Caso o percentual de acerto estiver entre 30% a 70% dos

estudantes, os alunos deverão reunir-se em grupos e para discutir sobre a questão, após

isso deverão tentar responder a pergunta novamente; Finalmente, caso menos de 30% dos

alunos responderam incorretamente o professor explicará a questão.

O pesquisador aplicou aos alunos participantes da implementação do produto educaci-

onal testes de conhecimento anteriormente e após a atividade e percebeu com isso uma

significativa melhora no desempenho dos estudantes.

Outro trabalho que também apresenta como produto um jogo do tipo quiz é o trabalho

de Silva (2019). O jogo proposto é montado na plataforma web quiz kahoot, que possibilita

a professores elaborar um quiz e disponibilizá-lo a seus alunos por meio do aplicativo da

plataforma. Assim, os alunos devem baixar o aplicativo e acessar, dentre diversos questio-

nários disponíveis, o questionário montado pela professora e então a docente, no seu perfil

da plataforma, poderá acompanhar a pontuação de cada usuário que acessou e respondeu

tal formulário.

A ideia apresenta a vantagem de utilizar como ferramenta de elaboração do jogo de

perguntas e respostas um aplicativo já montado e próprio para este fim, o que facilita o

trabalho dos professores na elaboração de quiz de diversos conteúdos.

Todavia, uma desvantagem que pode ser apontada é que o quiz criado, apesar de pos-

suir algumas características de game (como, por exemplo, o feedback contínuo), também

se assemelha bastante com uma atividade de caráter avaliativo, como que uma prova de

múltipla escolha realizada online, não evoluindo em níveis, restringindo o usuário a competir

sempre dentro de um mesmo nível e contra seu próprio recorde.

O trabalho em questão focou o ensino de Cinemática por meio de equações diferenci-

ais no Ensino Médio e, como instrumento de coleta de dados, utilizou-se de questionários
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aplicados a professores com foco em identificar perfil, formação acadêmica e percepção

de conhecimento a respeito de cálculo. Com isso, concluiu que boa parte dos professores

reconhecem não ter muita afinidade com cálculo e nem estão dispostos a incluírem essa

abordagem voluntariamente nas turmas em que lecionam, entre outras coisas, por não ha-

ver na grade curricular. Também usou como instrumento a observação das aulas em que se

utilizou do produto educacional, durante as quais percebeu que os alunos apresentam mais

dificuldade na compreensão de conceitos do que na solução de problemas matemáticos de

nível médio.

Oliveira (2018) desenvolveu um aplicativo para smartphone que tratava sobre tópicos

de história da ciência. O produto educacional implementando oferece uma espécie de ca-

lendário em que o usuário pode selecionar alguma data e conhecer um fato da história da

ciência que ocorreu naquele dia.

O aplicativo foi desenvolvido em parceria com um discente de outro programa de mes-

trado voltado a engenharia de software, tendo este sido responsável pela programação e

o autor responsável pela inserção dos dados. Ao final, o aplicativo foi disponibilizado para

download na plataforma Google Play.

A dinâmica de utilização do produto em sala de aula compreendeu em reservar os 15

primeiros minutos da aula para o uso do aplicativo, em especial, para a pesquisa do fato

histórico que, porventura, tenha ocorrido no dia da aula. Caso não haja nenhum evento no

dia pesquisado, pode-se procurar por assunto ou cientista específico.

Para análise dos resultados da implementação, o pesquisador aplicou previamente um

teste diagnóstico sobre os conhecimentos dos estudantes a respeito de tópicos da história

da ciência e percebeu pouca familiaridade dos entrevistados com tema. O outro método

de coleta foi a observação da reação da turma durante a utilização do aplicativo em que foi

verificado o entusiasmo e maior dedicação dos alunos durante as aulas.
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Capítulo 4

Física Térmica

Optou-se por abordar, neste trabalho, o conteúdo relativo à física térmica, visto que

há escassez de produtos educacionais do Programa de MNPEF sobre esse tema. Esta

afirmação é corroborada pelos dados apresentados na Figura 3.1, os quais foram obtidos na

etapa de levantamento de revisão de literatura e coadunam com os dados obtidos em outros

trabalhos, a exemplo de Teixeira e Carvalho (2004). Neste trabalho, eles já observavam a

preferência dos pesquisadores de Física na Educação Básica em trabalhar com propostas

que tratam de tópicos de Mecânica ou Eletricidade, e apontavam que os conteúdos acerca

de Termologia eram pouco abordados em pesquisas, quando se tratava de sugestões de

materiais de apoio para o ensino do assunto, situação esta que ainda se mantém, conforme

verificado no levantamento de dados apresentado anteriormente.

Desse modo, o produto desenvolvido nesta dissertação trata de tópicos iniciais de Física

térmica, ao que diz respeito a definição de calor e temperatura, escalas termométricas e

dilatação dos sólidos.

Para Biscuola et. al, (2012), Termologia é o ramo da Física que estuda fenômenos

do aquecimento, resfriamento e as mudanças de estado físico de corpos que cedem ou

recebem energia térmica.

De maneira similar, Resnick et. al. (2014) conceitua Física Térmica como o estudo

das mudanças na propriedade de sistemas quando, devido à adição ou retirada de energia

térmica, é realizado trabalho.

Apesar de o produto educacional estar voltado para o ensino de termologia, neste ca-

pítulo, apresenta-se um resumo de teoria cinética dos gases e de entropia e segunda lei

da termodinâmica, pois, a partir desses tópicos, é possível desenvolver outros conceitos de

temperatura, para além da sua definição operacional. A definição operacional de uma quan-
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tidade é aquela dada em termos de como essa quantidade é medida. A seguinte definição

operacional é válida: temperatura é a grandeza física medida com um termômetro.

Além da definição operacional, a temperatura pode ser definida do ponto de vista da

teoria cinético-molecular, em que a temperatura está relacionada à energia interna das

moléculas. A temperatura também pode ser definida como uma medida da disposição de

um sistema em ceder energia, com base na relação entre energia interna e entropia.

4.1 Temperatura e lei zero da termodinâmica

O conceito elementar e fundamental para o estudo de termologia é o de temperatura.

Todavia, apesar de possuirmos uma noção intuitiva sobre as sensações de “quente” e “frio”,

o termo não é tão trivial quanto pode parecer, já que nossas sensações térmicas nem

sempre são confiáveis (RESNICK et. al. 2014).

Serway (2014) apresenta um exemplo do quanto a sensação térmica proporcionada pelo

tato de uma pessoa pode ser equivocada. Considerando que um indivíduo esteja descalço

com um pé sobre o carpete e outro sobre o azulejo cerâmico, a primeira superfície parece

ser mais quente que a segunda, mesmo que as duas estejam a uma mesma temperatura.

Acontece que a pele é sensível a taxa de transferência de energia (na forma de calor) e não

a temperatura, ou seja, a transferência de calor do carpete para o pé é mais lenta que do

azulejo.

Hewitt (2015) cita outra situação em que inicialmente uma pessoa mergulha sua mão

direita em líquido em alta temperatura enquanto, ao mesmo momento, mergulha a mão es-

querda em líquido em menor temperatura. Se, após isso, o indivíduo mergulhar ambas as

mãos ao mesmo tempo num líquido de temperatura média em relação aos líquidos anteri-

ores, a sensação térmica que experimentará sua mão direita diferirá da sensação térmica

experimentada pela mão esquerda. Com isso, torna-se evidente que a sensação térmica

não deve ser usada como único parâmetro para determinação quantitativa da temperatura

de um corpo, já que o tato oferece uma definição meramente qualitativa (SERWAY, 2014).

A energia cinética média é responsável pela sensação de “quente” ou “frio”. Em con-

dições macroscópicas, as “sensações térmicas” estão diretamente vinculadas ao conceito

de temperatura. Todavia, Vilas Boas et. al., (2012), Resnick et. al. (2014) e Hewitt (2015)

concordam que a sensação de “quente” e “frio” não é o critério ideal para se caracterizar a

temperatura de um corpo, sendo necessária uma definição mais rigorosa já que indivíduos
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diferentes, a uma mesma temperatura, podem experimentar sensações térmicas diferentes,

bem como um mesmo indivíduo pode ter sensações diferentes a uma mesma temperatura,

a depender das condições a que for submetido.

Vilas Boas et. al. (2012) estabelece que temperatura é a grandeza física que determina

o estado térmico de um sistema. Hewitt (2015), por sua vez, descreve temperatura como

“a quantidade que informa quão quente ou frio é um objeto em relação a um padrão” (p.

285). O autor acrescenta que toda matéria, seja ela líquida, sólida ou gasosa, é constituída

por átomos ou moléculas em constante agitação e que, por conta dessa movimentação,

possuem energia cinética e que a temperatura está diretamente ligada à agitação dessas

partículas.

A definição do conceito considerando a teoria cinético-molecular é bastante utilizada em

diversas obras de nível médio. A partir dessa definição, temos que temperatura é a medida

da agitação das moléculas. Assim, com o aumento da temperatura de um objeto, maior

será a média da energia cinética de suas moléculas.

Hewitt (2015) esclarece que, particularmente, “a temperatura é proporcional à energia

cinética média ‘translacional’ do movimento molecular” (p.286). Além do movimento trans-

lacional, as moléculas também podem se movimentar de forma rotacional e vibracional.

Resnick et. al. (2014) não cita a teoria cinético molecular para definição de temperatura.

O autor, assim como Serway (2014), apresenta exemplos para auxiliar no desenvolvimento

da noção científica de temperatura com base na chamada lei zero da Termodinâmica.

O modelo apresentado por Serway (2014) trata de dois corpos que inicialmente são dis-

postos em um recipiente isolado. Estando estes corpos em temperaturas diferentes e em

contato térmico, estes poderão trocar energia térmica até que as temperaturas se igua-

lem. Esta situação configura-se o equilíbrio térmico, situação em que cessa qualquer troca

líquida de energia entre dois corpos em contato térmico.

Resnick et. al. (2014) utiliza um outro exemplo semelhante ao de Serway (2014), re-

presentado pela Figura 4.1, em que dois corpos A e B estão separados por uma superfície

isolada termicamente. Um terceiro corpo C que seja um termoscópio é colocado em contato

junto ao corpo A, de forma que em um dado momento os dois corpos (A e C) entram em

equilíbrio térmico. Posteriormente, o corpo B é, também, colocado em contato com o corpo

C até os dois atingirem equilíbrio térmico. Se ambos os valores obtidos no termoscópio,

quando em contato com os corpos A e B, forem iguais, pode-se concluir que entre os cor-

pos A e B não haverá transferência líquida de energia, se estes corpos forem colocados em

contato. Chega-se, com isso, à afirmação que descreve a lei zero da Termodinâmica, que
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define que: “se os corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com um ter-

ceiro corpo, C, então A e B estão em equilíbrio térmico um com o outro” (p. 131, SERWAY,

2014).

Figura 4.1: Experimento que demonstra a lei zero da termodinâmica.

Fonte: (p. 131, SERWAY, 2014)

Essa simples conclusão é essencial para a definição de temperatura e pode ser compro-

vada experimentalmente com facilidade. Visto isto, Serway (2014) define temperatura como

“a propriedade que determina se um corpo está em equilíbrio térmico com outro: dois cor-

pos, em equilíbrio térmico um com o outro, estão na mesma temperatura.” (p.131). Resnick

et. al. (2014) conclui que “todo corpo tem uma propriedade chamada temperatura. Quando

dois corpos estão em equilíbrio térmico, suas temperaturas são iguais” (p. 171).

4.2 Escalas de temperatura

Com a variação de temperatura de um corpo, algumas de suas propriedades também

sofrem alterações. Por exemplo, caso um determinado líquido seja submetido ao aumento

de temperatura, o volume deste líquido também aumenta, assim como uma barra de metal

pode se tornar mais comprida, a resistência elétrica de um fio ou a pressão de um gás a

volume constante podem aumentar (RESNICK et. al. 2014); (SERWAY, 2014).

Estas propriedades que se alteram de acordo com a variação de temperatura podem
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ser chamadas de grandeza termométricas e são amplamente utilizadas para construção de

instrumentos capazes de medir a temperatura de um corpo, como é o caso do chamado

termoscópio citado em exemplos anteriores.

A diferença entre um termoscópio e um termômetro está no fato de que os números que

resultam no primeiro dispositivo não estão associados a uma escala termométrica, desta

forma, os números mostrados não tem significado físico, enquanto que um termômetro é

calibrado para medir a temperatura conforme alguma escala conhecida (RESNICK et. al.

2014).

Para a construção de uma escala de temperatura é necessário considerar isoladamente

alguma grandeza termométrica de um corpo em condições que sejam facilmente reprodu-

tíveis e atribuir ao estado térmico um número qualquer, ou seja, seleciona-se um ponto

fixo.

4.2.1 Escala Kelvin

A escala adotada pelo Sistema Internacional de medidas (SI) é a escala Kelvin, assim

nomeada em homenagem ao físico William Thomson, reconhecido como primeiro barão

Kelvin. O ponto inferior da escala, cuja unidade de medida é o Kelvin (K), é a temperatura

que equivale ao zero absoluto ou 0 K (zero Kelvin), estado térmico em que, segundo a

Física Clássica, a energia cinética cessaria.

A temperatura média atual do Universo é de 3 K, um valor ínfimo em relação aos 1039

K do início dos tempos, há cerca de 13,7 bilhões de anos. Segundo dados da NASA1, a

temperatura média anual da Terra variou de 272,95 K, em 1964, a 274,13 K, em 2019. Esse

aumento da temperatura média pode ser explicado pelo aumento da quantidade média de

dióxido de carbono (CO2) na atmosfera2, que variou de 318,71 ppm, em 1964, a 411,76

ppm, em 2019. A correlação entre a temperatura média do planeta e a quantidade média

de dióxido de carbono na atmosfera deve-se à capacidade do CO2 de aprisionar o calor.

Uma escala termométrica pode ser definida a partir de valores numéricos atribuídos às

tempertaturas de fenômenos reprodutíveis. Por exemplo, a escala Kelvin pode ser definida

a partir da temperatura do ponto triplo da água (ponto em que o vapor de água coexiste

com a água no estado sólido e líquido), que é de T3 = 273, 16K (lê-se 273,16 kelvins). Uma

temperatura T qualquer, na escala Kelvin, pode ser medida com o uso de um termômetro
1Dados disponíveis em https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
2De acordo com dados da NASA disponíveis em https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/

21



de gás a volume constante, em que o gás em um bulbo é colocado em contato com o

mercúrio no interior de um manômetro3, que afere a pressão p do gás. Se o bulbo for

colocado em contato com um sistema contendo água no ponto triplo, a temperatura será

T3, para uma pressão p3. Como T ∝ p (ou seja, a temperatura é diretamente proporcional à

pressão), então:

T =
T3
p3
p. (4.1)

Para gases diferentes no bulbo, são obtidas leituras diferentes para a temperatura T.

Todavia, se quantidades menores de gás são usadas no bulbo, isto implica também numa

pressão proporcionalmente menor. Desta forma, no limite em que a quantidade de gás

tende a zero, as leituras de temperatura convergem para um mesmo valor.

4.2.2 Escala Celsius

A escala Celsius é a mais utilizada em atividades cotidianas no mundo. Nela é atribuído

o valor 0oC (zero graus Celsius) para o ponto de congelamento da água e o valor 100oC

(cem graus Celsius) para o ponto de ebulição da água. Devido a estes números serem divi-

didos em 100 partes iguais, chamadas graus, por muito tempo esta foi chamada de escala

centígrada. Porém, atualmente essa denominação entrou em desuso, sendo substituída

pelo sobrenome do cientista que a sugeriu, Anders Celsius. (HEWITT, 2015)

A temperatura em graus Celsius (oC) é dada pela expressão

TC = T − 273, 15o, (4.2)

onde T é a temperatura em Kelvin.

O tamanho do intervalo de um grau é o mesmo nas escalas Celsius e Kelvin. Resnick et.

al. (2014) apresenta uma tática para resolução de problemas sobre mudanças de tempe-

ratura. Considerando que os pontos fixos (ponto de fusão e ebulição da água) nas escalas

Kelvin e Celsius representam o mesmo tamanho em graus, uma variação de temperatura

será definida pelo mesmo valor, seja em Kelvin ou Celsius. Ou seja, uma variação de 10°C,

por exemplo, equivale a uma variação de 10 K.
3Instrumento utilizado para medir a pressão de fluidos contidos em recipientes fechados
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4.2.3 Escala Fahrenheit

A escala Fahrenheit é utilizada nos Estados Unidos e alguns outros poucos países.

Nessa escala, o ponto de congelamento da água é 32oF (32 graus Fahrenheit) e 212oF

(212 graus Fahrenheit) corresponde ao ponto de vaporização. Criada pelo físico Gabriel

Daniel Fahrenheit, poderá se tornar ultrapassada, caso os Estados Unidos passem a adotar

o sistema métrico. (HEWITT, 2015)

A temperatura em graus Fahrenheit (oF ) é dada pela expressão

TF =
9

5
TC + 32o, (4.3)

onde TC é a temperatura em graus Celsius.

A relação para as variações de temperatura entre as escalas Celsius e Fahrenheit é

∆TF =
9

5
∆TC . (4.4)

4.3 Dilatação térmica

Como já foi mencionado, quando ocorre um aumento na temperatura de uma substância,

os átomos que os constituem passam a se movimentar mais rapidamente e se afastam uns

dos outros, o que resulta na expansão dessas substâncias. Praticamente toda forma de

matéria se expande quando aquecida e se contraem se resfriadas, salvo raras exceções.

(HEWITT, 2015)

Serway (2014) aponta que a dilatação térmica de um corpo sólido é tridimensional, desta

forma quando se alteram as dimensões lineares de um corpo, devido à mudança de tempe-

ratura, a área superficial e o volume também mudam.

Uma barra de comprimento L0 geralmente aumenta seu comprimento de ∆L quando há

um aumento de temperatura ∆T :

∆L = αL0∆T, (4.5)

onde α é o coeficiente de dilatação linear 4

Por sua vez, um corpo de volume V0 geralmente aumenta seu volume de ∆V quando há

um aumento de temperatura ∆T :

∆V = γV0∆T, (4.6)
4Embora, na maior parte dos casos, possa ser considerado um valor constante característico de cada

material, pode ocorrer uma ligeira variação no valor de α em determinadas faixas de temperatura.
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onde γ é o coeficiente de dilatação volumétrica, o qual, para os sólidos, se relaciona com α

através da expressão

γ = 3α. (4.7)

Ressalte-se que as expressões 4.5 e 4.7 são adequadas para determinar a dilatação sofrida

apenas para materiais isotrópicos, ou seja, aqueles que, quando aquecidos, apresentam

uma expansão igual em todas as direções.

Malgrado a distância entre moléculas sempre aumente com o aumento da tempera-

tura, alguns materiais podem apresentar α < 0. Um critério para determinar se um mate-

rial no estado sólido possui coeficiente de dilatação negativo é apresentado na referência

(Liu, Wang e Shang 2011).

Já para se determinar a dilatação de líquidos deve-se considerar sua dilatação volumé-

trica, bem como a do recipiente que o contém.

A água apresenta coeficiente de dilatação negativo para temperaturas menores do que

4oC. Nesse caso, o fenômeno ocorre quando o aumento de temperatura reduz o número

de pontes de hidrogênio, as quais são responsáveis pela existência de um grande número

de estruturas hexagonais (em que as moléculas de água localizam-se nos vértices de he-

xágonos), que ao se desfazerem, reduzem o espaço vazio entre moléculas. A redução do

volume é maior do que o aumento de volume resultante do aumento no afastamento entre

moléculas, o qual é produzido pelo aumento da temperatura. Dessa forma, para temperatu-

ras inferiores a quatro graus Celsius, com o aumento da temperatura, apesar das moléculas

de água ficarem mais distantes umas das outras, o volume total das moléculas torna-se me-

nor, e a densidade da água aumenta. Esse fenômeno é conhecido como dilatação anômala

da água, e explica porque o gelo flutua na água.

O fenômeno da dilatação térmica ocorre em situações do cotidiano, por exemplo:

• Os materiais utilizados em restauração dentária devem ter coeficientes de dilatação

próximos aos dos dentes, caso contrário, poderiam danificá-los quando submetidos a

variações de temperatura;

• Como o vidro não é bom condutor de calor, ele pode rachar com líquidos de elevada

temperatura, que dilatarão o interior bem menos do que o exterior do copo;

• Pequenos espaços (juntas de dilatação) são deixados entre as placas de concreto

utilizadas na construção de pontes e viadutos, permitindo que as estruturas possam

dilatar ao serem aquecidas, evitando que rachaduras sejam produzidas;
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• A dilatação térmica explica os barulhos noturnos produzidos pelos móveis das casas.

4.4 Sistema, vizinhança, fronteira e calor

Um sistema termodinâmico é uma quantidade de matéria separada por paredes reais

ou fictícias (a fronteira) do meio circundante (a vizinhança). Um sistema geralmente é

constituído de vários corpos em contato, que podem ser referidos como partes do sistema.

Os sistemas isolados não trocam matéria nem energia com a vizinhança. Os sistemas

fechados trocam apenas energia com a vizinhança. Os sistemas abertos trocam matéria

e energia com a vizinhança.

A energia térmica transferida de um sistema para outro é denominada de calor, o qual é

representado pela letra Q. Quando o sistema cede calor para a vizinhança, convenciona-se

que Q < 0. Por outro lado, quando o sistema recebe calor da vizinhança, convenciona-se

que Q > 0. Se não há troca de calor entre o sistema e a vizinhança, então Q = 0. As

unidades de calor mais comuns são caloria (cal), British thermal unit (Btu) e Joule (J), que

é a unidade no sistema internacional. A relação entre essas unidades é dada por: 1 cal =

3,968 ×10−3 Btu = 4,1868 J.

Podem ocorrer trocas entre o sistema e a vizinhança, através da fronteira. A fronteira

diatérmica permite a troca de calor, e a fronteira adiabática, não. A fronteira permeável

permite a troca de partículas, e a fronteira impermeável, não. A fronteira móvel permite

a troca de volume, e a fronteira fixa, não.

A capacidade térmica C de um corpo é dada por

C =
Q

∆T
, (4.8)

onde ∆T é o aumento de temperatura do corpo quando ele recebe uma quantidade de calor

igual aQ. Na praia, durante o dia, a areia fica mais quente do que a água, pois a água possui

uma capacidade térmica maior, portanto, varia menos sua temperatura para uma mesma

quantidade de calor recebida. Pelo mesmo motivo, à noite a areia esfria rapidamente e a

água continua morna.

O calor sensível de um objeto é dado por

Q = mc∆T, (4.9)
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onde m é a massa do objeto e c é o calor específico 5 do material do objeto.

O calor específico molar de uma substância é definido como

c =
Q

n∆T
, (4.10)

onde n é o número de mols da substância é dado pela razão entre a massa m do objeto

dividido por sua massa molar.

O calor latente ou calor de transformação L é o calor por unidade de massa que um

objeto deve receber para mudar completamente de fase, portanto, é expresso como

L =
Q

m
. (4.11)

Para a água, o calor latente de vaporização é de LV = 539 cal/g e o calor latente de fusão

é de LF = 79, 5 cal/g.

4.5 Equilíbrio e processo quase-estático

Sejam duas partes A e B de um sistema, separadas por uma parede diatérmica, com

temperaturas TA e TB, respectivamente. Se TA é maior do que TB, então ocorre a transfe-

rência de calor de A para B, até que A e B atinjam uma mesma temperatura intermediária.

Se todas as partes do sistema encontram-se numa mesma temperatura, diz-se que o sis-

tema está em equilíbrio térmico.

Sejam duas partes A e B de um sistema, separadas por uma parede móvel, com pres-

sões pA e pB, respectivamente. Se pA é maior do que pB, então ocorre a transferência de

volume de A para B, até que A e B atinjam uma mesma pressão intermediária. Se todas

as partes do sistema encontram-se numa mesma pressão, diz-se que o sistema está em

equilíbrio mecânico.

Seja o sistema composto de partículas das espécies Ai que reagem produzindo partí-

culas das espécies Bj, na reação química

a1A1 + a2A2 + ...→ b1B1 + b2B2 + ... (4.12)

onde ai e bj são os coeficientes estequiométricos. Se a combinação linear dos potenciais

5Quantidade de calor, por unidade de massa, que um corpo precisa receber ou ceder para que sua tem-
peratura varie de 1°C
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químicos dos reagentes
∑

i aiµAi
é maior do que a combinação linear dos produtos

∑
i biµBi

,

as concentrações dos reagentes diminuem e as concentrações dos produtos aumentam

com o tempo, até que as concentrações de reagentes e produtos tornem-se constantes

com o tempo, isto é, o sistema atinja o equilíbrio químico, em que
∑

i aiµAi
=
∑

i biµBi
. Se

há fronteiras permeáveis separando os reagentes dos produtos, o sistema poderá atingir o

equilíbrio químico.

Um sistema em equilíbrio termodinâmico é aquele em que não há mudanças macros-

cópicas, portanto, deve estar em equilíbrio térmico, mecânico e químico.

O estado termodinâmico de um sistema é o conjunto de valores numéricos das propri-

edades que o caracterizam, por exemplo, temperatura, pressão, volume e número de mols

dos constituintes, denominadas de variáveis de estado. Para associar um único valor de

temperatura (ou pressão ou volume ou número de mols dos constituintes) a um sistema,

ele deve estar em equilíbrio termodinâmico, isto é, deve estar em um estado de equilíbrio.

Um processo termodinâmico é aquele que leva o sistema de um estado termodinâ-

mico a outro, variando uma ou mais das suas propriedades. Um processo termodinâmico

quase-estático é aquele em que ocorre transformações entre sucessivos estados de equi-

líbrio, produzidas por pequenas perturbações. Um processo termodinâmico quase-estático

pode ser representado num diagrama de Clapeyron, que é um gráfico em que o volume do

sistema corresponde ao valor da abscissa e a pressão do sistema corresponde ao valor da

ordenada.

Se p é a pressão de um gás contido em um recipiente com uma parede móvel de área

A, então a força que as moléculas do gás exercem nessa parede é F = pA,6 a qual, ao

deslocar a parede móvel de uma distância infinitesimal dl, produz um trabalho infinitesimal

dW = F dl = (pA) dl = p dV, (4.13)

onde dV = Adl é o volume infinitesimal varrido pela parede móvel. Dessa forma, o trabalho

total que o gás exerce sobre a parede móvel para que o volume do gás varie de Vi a Vf é

W =

∫
dW =

∫ Vf

Vi

p dV, (4.14)

portanto, o trabalho realizado pelo gás é a área sob o gráfico representado no diagrama de

Clapeyron da Figura 4.2.
6Esta expressão é valida quando a pressão aplicada em todos os pontos da superfície A é constante e

igual a p.
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Figura 4.2: Expansão de um gás

Fonte: Autoria Própria (2020)

Dessa forma, conclui-se que os diferentes processos que levam de um mesmo esta-

doinicialipara um mesmo estado finalfcorrespondem a diferentes valores de trabalho, istoé,

o trabalho depende da trajetória. Além disso, se o sistema está sendo comprimido, então

Vi > Vf , portanto:

W =

∫
dW =

∫ Vf

Vi

p dV = −
∫ Vi

Vf

p dV. (4.15)

Como a integral
∫ Vi
Vf
p dV é apenas a área sob um gráfico que está no primeiro quadrante,

ela possui valor positivo, portanto, o trabalho realizado por um sistema que está sendo

comprimido, W = −
∫ Vi
Vf
p dV , sempre é negativo, como ilustrado na Figura 4.3.

Figura 4.3: Contração de um gás

Fonte: Autoria Própria (2020)

As funções de estado são funções das variáveis de estado. A energia interna (U), a
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entropia (S), a entalpia (H), a energia livre de Gibbs (G), a energia livre de Helmholtz (F)

são exemplos de funções de estado.

As grandezas termodinâmicas cujos valores não variam com mudanças de escala do

sistema, como por exemplo: temperatura, pressão, densidade e potencial químico, são

referidas como grandezas intensivas.

As grandezas termodinâmicas cujos valores variam com mudanças de escala do sis-

tema, como por exemplo: volume, energia e entropia, são referidas como grandezas ex-

tensivas.

4.6 Primeira lei da termodinâmica

Se um gás expande de forma adiabática (expansão adiabática) 7, a energia interna

do sistema diminuirá, pois as moléculas ficarão menos agitadas. Nesse caso, a energia

interna final Uf será menor do que a energia interna inicial Ui, portanto, ∆U = Uf − Ui < 0.

Essa diferença de energia será usada para que o gás realize trabalho sobre a parede móvel

durante a expansão, portanto, o trabalho realizado pelo sistema será positivo: W > 0. Logo,

conclui-se que ∆U = −W .

Ao final de uma contração adiabática, as moléculas do gás estarão mais agitadas,

portanto, a energia interna aumentará, ∆U = Uf − Ui > 0. Nesse caso, o trabalho que o

sistema realiza é negativo, pois não é o sistema que empurra a parede móvel, é a parede

móvel que comprime as moléculas do gás, isto é, W < 0. A mesma equação é válida nesse

caso: ∆U = −W . Dessa forma, a variação de energia interna num processo adiabático é

∆U = −W. (4.16)

Um processo isovolumétrico ou isocórico é aquele em que a fronteira é fixa, isto é, é

aquele que ocorre a volume constante.

Se, em um processo isocórico, um gás cede calor para a vizinhança, isto é, Q < 0, a

energia interna do sistema diminuirá, pois as moléculas ficarão menos agitadas. Nesse

caso, a energia interna final Uf será menor do que a energia interna inicial Ui, portanto,

∆U = Uf − Ui < 0. Logo, conclui-se que ∆U = Q.

7Não há ocorrência de processos completamente adiabáticos na Terra, pois não existe isolante térmico
perfeito. Entretanto, um processo que se aproxima desta situação ocorre quando se bombeia ar para um
pneu de uma bicicleta. Se o bombeamento ocorre de maneira rápida, há pouquíssima troca de calor com o
meio externo. (SERWAY, 2014)
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Se, em um processo isocórico, um gás recebe calor da vizinhança, isto é, Q > 0, a

energia interna do sistema aumentará, pois as moléculas ficarão mais agitadas. Nesse

caso, a energia interna final Uf será maior do que a energia interna inicial Ui, portanto,

∆U = Uf − Ui > 0. Logo, conclui-se que ∆U = Q. Dessa forma, a variação de energia

interna num processo isocórico é

∆U = Q. (4.17)

As equações anteriores podem ser resumidas numa única equação:

∆U = Q−W, (4.18)

a qual descreve um sistema fechado.

Um processo isobárico é aquele que ocorre à pressão constante. Um exemplo de

processo isobárico é aquele que ocorre num recipiente contendo um gás, com pressão p,

sustentando uma parede móvel superior de área A e peso P = pA, pois a pressão sempre

será constante, igual a p = P/A. O trabalho num processo à pressão constante pode ser

calculado como

W =

∫ Vf

Vi

p dV = p

∫ Vf

Vi

dV = p(Vf − Vi) = p∆V. (4.19)

Um processo cíclico é aquele em o sistema parte de um estado inicial i, passa por

seguidos processos e apresenta, como estado final f , o mesmo estado incial: f = i. Dessa

forma, ∆U = Uf − Ui = 0, portanto, W = Q.

Se a válvula que separa dois recipientes, um contendo um gás e o outro com vácuo, for

aberta, então o gás sofre uma expansão livre, pois não há nenhuma parede móvel a ser

empurrada pelo gás, portanto, o gás não realiza trabalho, ou seja, W = 0. Considerando

que o sistema possui uma fronteira adiabática, então Q = 0. Dessa forma, para uma expan-

são livre, ∆U = 0. Esse processo ocorre de maneira abrupta, com variação de temperatura

e pressão, portanto, não se trata de um processo quase-estático (ou reversível), então não

pode ser representado no diagrama de Clapeyron. Assim, a expansão livre é exemplo de

um processo irreversível.

4.7 Mecanismos de transferência de calor

Há três tipos de mecanismos de transferência de calor: condução, convecção e radiação.
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4.7.1 Condução

Se alguém segura uma das extremidades de uma barra metálica e coloca a outra extre-

midade no fogo, sentirá sua mão esquentar, após algum tempo. Apesar da extremidade em

contato com a mão não ter sido aquecida pelo fogo, os elétrons e átomos da extremidade

colocada no fogo vibram intensamente ao receberem calor, o qual é transferido para os áto-

mos vizinhos, a partir de colisões entre os átomos. Dessa forma, o calor propaga-se através

dos átomos da barra, até chegar a outra extremidade que não recebe calor diretamente do

fogo.

Um banho térmico, ou reservatório de calor, é uma vizinhança com capacidade calo-

rífica tão grande que não altera significativamente sua temperatura quando realiza trocas

de calor com o sistema. Se a fronteira for diatérmica, o sistema atingirá, no equilíbrio, a

mesma temperatura do reservatório. Por exemplo, o calor de uma xícara de café quente é

transferido para o ar, até que o café atinja a temperatura ambiente. Nesse caso, a atmosfera

comporta-se como um banho térmico.

Sejam dois reservatórios de calor, um deles com temperatura maior TQ, denominado de

reservatório quente, e outro com temperatura menor TF , denominado de reservatório frio.

Se os dois reservatórios estão separados por um condutor de comprimento L e área de

seção transversal constante A, feito de um material de condutividade térmica k, então a

taxa de condução (calor transferido por unidade de tempo) é

Pcond =
Q

∆t
= k

A

L
(TQ − TF ) = A

TQ − TF
R

, (4.20)

onde R = L/k é a resistência térmica. Condutores feitos de materias de alta condutividade

térmica, como os metais, apresentam baixa resistência térmica, portanto, são bons condu-

tores de calor. Por outro lado, condutores feitos de materias de baixa condutividade térmica,

como os materiais de construção, apresentam baixa resistência térmica, portanto, são bons

isolantes térmicos.

Se o reservatório quente e o reservatório frio são separados por um condutor estra-

tificado em N camadas em série, de espessuras Li e condutividades térmicas ki, com

resistências Ri = Li/ki, então a taxa de condução é

Pcond =
Q

∆t
= A

TQ − TF∑N
i=1Ri

= A
TQ − TF∑N
i=1 Li/ki

. (4.21)
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4.7.2 Convecção

Se alguém liga um condicionador de ar, localizado na parte superior da parede de um

quarto, o ar na parte superior do quarto resfriará, diminuindo seu volume e aumentando

sua densidade. Esse ar mais frio e mais denso deslocar-se-á para baixo, e o ar localizado

na parte inferior do quarto, mais quente e menos denso, deslocar-se-á para cima. O ar que

sobe é novamente resfriado e volta descer, e o ar que desce é novamente aquecido e volta

a subir. Esse processo contínuo em que um fluido fica em movimento, com a parte mais

quente subindo e a parte mais fria descendo, é a tranferência de calor por convecção. Nota-

se que, diferentemente da condução, em que ocorre apenas o fluxo de calor, na convecção

há também o fluxo de massa. No entanto, ambos os tipos de transferência de calor precisam

de um meio material para ocorrerem.

A convecção aparece em inúmeros fenômenos, como na ocorrência de brisas litorâneas,

em que, durante o dia, o ar aquecido pela areia sobe, permitindo que o ar vindo do mar

sopre em direção à praia. A noite, como a água está mais quente, a brisa sopra da areia

para o mar.

4.7.3 Radiação

O calor pode ser transmitido através de ondas eletromagnéticas, referidas como radia-

ção térmica, as quais podem propagar-se através do vácuo. O sol, por exemplo, aquece

a Terra através da radiação. A taxa Prad com que um corpo de área de superfície A e

temperatura absoluta T emite radiação térmica é dada por

Prad = σεAT 4, (4.22)

onde σ = 5, 6704×10−8W/(m2 ·K4) é a constante de Stefan-Boltzmann e ε é a emissividade

da superfície do corpo, cujo valor varia de 0 a 1. Um corpo que emite pouca radiação térmica

possui ε próximo de 0. Por outro lado, um bom emissor de radiação possui ε próximo de 1.

O emissor ideal, chamado de corpo negro, possui ε = 1.
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4.8 Gases ideais

Em muitas situações práticas, um gás ideal pode ser utilizado como uma boa aproxima-

ção para um gás real. Um gás ideal é aquele que obedece à relação

p V = nRT, (4.23)

onde p é a pressão, V é o volume, n é o número de mols e T é a temperatura absoluta (ou

seja, temperatura em K) e R = 8, 31 J/(mol ·K) é a constante universal dos gases perfeitos

(ou ideais). O número de mols n é definido como

n =
N

NA

=
Ma

M
, (4.24)

onde N é o número de moléculas do gás, NA = 6, 02× 1023mol−1 é o número de Avogadro,

Ma é a massa da amostra de gás, M é a massa molar (massa por mol), a qual é dada por

M = mNA, em que m é massa molecular (massa de uma molécula).

A constante de Boltzmann (kB) é definida como

kB =
R

NA

= 1, 38× 10−23 J/K, (4.25)

portanto,

P V = nRT =
N

NA

RT = N
R

NA

T = N kB T. (4.26)

Se o gás está confinado dentro de uma caixa cúbica de aresta L, a colisão de uma

molécula de massa m com a parede da caixa produz uma variação do momento linear

na direção x de ∆px = mvx − (−mvx) = 2mvx, portanto, pela segunda lei de Newton, a

componente x da força exercida pela molécula sobre as paredes da caixa é

Fx =
∆px
∆t

=
2mvx
2L/vx

=
mv2x
L

=
mv2

3L
, (4.27)

pois o tempo entre colisões é ∆t = 2L/vx (a molécula com rapidez vx precisa ir e voltar

uma distância L para colidir novamente com a mesma parede) e o quadrado do módulo a

velocidade é v2 = v2x + v2y + v2z = 3v2x, pois |vx| = |vy| = |vz| (nenhuma direção é privilegiada).

A pressão p do gás é definida como a força normal que as N moléculas do gás exercem
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sobre uma parede de área A = L2, isto é,

p =

∑N
i=1 Fxi
A

=

∑N
i=1(mv

2
i )/(3L)

L2
=

m

3L3

N∑
i=1

v2i ⇒
N∑
i=1

v2i =
3pV

m
, (4.28)

pois o volume do recipiente é V = L3.

A energia cinética média das moléculas do gás Kmed é a média da energias cinéticas

das moléculas. Dado que mv2i /2 é a energia da i-ésima molécula do gás, a partir das duas

últimas equações é possível provar que

Kmed =
1

N

N∑
i=1

mv2i
2

=
m

2N

N∑
i=1

v2i =
m

2N

3pV

m
=

3

2N
NkT =

3

2
kT, (4.29)

isto é, a energia cinética média de translação das moléculas de um gás ideal depende

exclusivamente da temperatura. Essa equação nos dá uma interpretação da temperatura

como uma medida da energia cinética média de translação das moléculas de um gás.

Um processo isotérmico é aquele que ocorre à temperatura constante. Portanto, para

um gás ideal, a pressão é uma função apenas do volume:

p = p(V ) =
nRT

V
, (4.30)

portanto, o trabalho é dado por

W =

∫ Vf

Vi

p dV =

∫ Vf

Vi

nRT

V
dV = nRT

∫ Vf

Vi

dV

V
= nRT ln

(
Vf
Vi

)
. (4.31)

Para um gás ideal monoatômico com n mols, isto é, com nNA átomos, a energia interna

U é devida apenas ao movimento de translação dos átomos, portanto, U é o número de

átomos vezes a energia cinética média (a soma dos valores é sempre o número de valores

vezes a média deles):

U = nNA ·Kmed = nNA
3

2
kT = nNA

3

2

R

NA

T =
3

2
nRT. (4.32)

Portanto, a variação de energia interna produzida pela variação de temperatura ∆T é

dada por

∆U =
3

2
nR∆T. (4.33)
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O calor específico molar é definido como

C =
Q

n∆T
. (4.34)

Se um gás monoatômico sofre um processo isocórico (W = 0), então o calor específico

molar a volume constante CV é tal que

∆U = Q−W ⇒ nCV ∆T =
3

2
nR∆T ⇒ CV =

3

2
R, (4.35)

que substituído na equação (4.32), resulta em

U =
3

2
nRT = nCV T, (4.36)

portanto,

∆U = nCV ∆T. (4.37)

Se um gás monoatômico sofre um processo isobárico (W = p∆V ), então o calor espe-

cífico molar a pressão constante Cp é tal que

∆U = Q−W ⇒ nCV ∆T = nCpR∆T − p∆V, (4.38)

que dividido por n∆T , resulta em

CV = Cp −
p∆V

n∆T
= Cp −R⇒ Cp = CV +R. (4.39)

Definindo γ = Cp/CV e dividindo a equação anterior por CV , tem-se

γ = 1 +
R

CV
. (4.40)

A partir da equação dos gases ideais

pV = nRT, (4.41)

obtém-se

pdV + V dp = nRdT. (4.42)

A variação de energia interna de um processo adiabático (Q = 0), produzida por uma
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variação de volume infinitesimal dV , é

dU = Q− dW = −pdV ⇒ nCV dT = −pdV ⇒ ndT = − p

CV
dV. (4.43)

Substituindo a equação anterior na equação (4.42), chega-se a expressão

pdV + V dp = −p R
CV

dV

p

(
1 +

R

CV

)
dV + V dp = 0

γpdV + V dp = 0, (4.44)

que dividida por pV , resulta em

γ
dV

V
+
dp

p
= 0. (4.45)

Integrando a equação anterior, encontra-se

γln(V ) + ln(p) = constante

V γp = constante, (4.46)

que é a equação dos processos adiabáticos para gases ideais.

4.9 Diferencial Exato num Processo Adiabático e Entropia

Na seção anterior, foi mostrado que as grandezas termodinâmicas temperatura, pressão

e volume são mantidas constantes, respectivamente, nos processos isotérmico, isobárico

e isocórico. Em outras palavras, os diferenciais dT , dp e dV são identicamente nulos, res-

pectivamente, ao longo das curvas isotérmicas, isobáricas e icocóricas. Surge, então, a

seguinte pergunta: existe alguma grandeza termodinâmica que se mantém constante ao

longo de uma curva adiabática?

A transferência de uma quantidade de calor δQ num processo adiabático é igual a zero,

isto é, δQ = 0. Todavia, não faz sentido falar em uma transformação sob calor constanteQ =

constante, haja vista o calor ser energia térmica em trânsito e o diferencial δQ representar

apenas uma pequena quantidade de calor trocada durante uma transformação. Em outras

palavras, nas transformações adiabáticas, deve existir uma função S cujo diferencial nulo,
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dS = 0, esteja associado a uma curva de S constante.

O calor recebido δQ por um sistema fechado durante uma transformação é parcialmente

utilizado como incremento da energia interna dU e parcialmente utilizado para a realização

de trabalho pdV , onde U , p e V são a energia interna, a pressão e o volume do sistema,

respectivamente, o que pode ser expresso matematicamente como

δQ = dU + pdV. (4.47)

Para um gás ideal monoatômico, tem-se

dU =
3

2
nRdT (4.48)

e

p =
nRT

V
, (4.49)

onde n é o número de mols do gás e R é a constante universal dos gases perfeitos. Então,

δQ =
3

2
nRdT +

nRT

V
dV = MdT +NdV, (4.50)

onde M = 3
2
nR e N = nRT

V
. Se o diferencial δQ é exato, então δQ = dQ = MdT + NdV =

∂Q
∂T
dT+ ∂Q

∂V
dV , então, a seguinte condição ∂

∂V
M = ∂

∂T
N deve ser satisfeita. Todavia, ∂

∂V
M = 0

e ∂
∂T
N = nR

V
, portanto, ∂

∂V
M 6= ∂

∂T
N , logo δQ = 3

2
nRdT + nRT

V
dV é um diferencial inexato.

Constata-se facilmente que o fator de integração que deve ser multiplicado pelo diferen-

cial inexato δQ para transformá-lo em diferencial exato dS é 1/T , isto é, dS = δQ/T . Para

provar que o diferencial dS = M̄dT + N̄dV é exato, basta provar que ∂
∂V
M̄ = ∂

∂T
N̄ :

dS =
δQ

T
=

3

2
nR

dT

T
+
nR

V
dV = M̄dT + N̄dV, (4.51)

ou seja, M̄ = 3
2
nR
T

e N̄ = nR
V

, portanto, ∂
∂V
M̄ = 0 e ∂

∂T
N̄ = 0. Conclui-se que o diferencial é

exato, pois

∂

∂V
M̄ =

∂

∂T
N̄. (4.52)

Um processo representado por uma curva no diagrama de Clapeyron é sempre um
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processo reversível. Dessa forma, demonstrou-se, nessa seção, que a grandeza termodi-

nâmica S, denominada de entropia, é mantida constante durante um processo adiabático

reversível. Por esse motivo, o processo adiabático reversível é conhecido como processo

isentrópico.

Como dS é um diferencial exato, então

∂S

∂T
=

3

2

nR

T
e

∂S

∂V
=
nR

V
. (4.53)

A solução desse sistema é

S = nR ln(V ) +
3

2
nR ln(T ) + c. (4.54)

Nota-se que S depende apenas das variáveis de estado T e V , logo, S é uma função

de estado. Dessa forma, a entropia em f depende apenas do estado f , isto é, ela não

depende do processo através do qual o gás vai de um estado i para um estado f .

Para um processo irreversível, não existe mais uma curva com S constante, mas ainda

é possível associar entropias Si e Sf aos estados inicial i e final f , respectivamente, pois

S é uma função de estado. Dessa forma, para um gás ideal num processo irreversível, a

variação de entropia é

Sf = nR ln(Vf ) +
3

2
nR ln(Tf ) + c

Si = nR ln(Vi) +
3

2
nR ln(Ti) + c

∆S = Sf − Si = nR ln(Vf/Vi) +
3

2
nR ln(Tf/Ti).

(4.55)

A expansão livre adiabática de um gás ideal é um fenômeno irreversível que ocorre ex-

pontaneamente, sem que o gás recebeba ou realize trabalho, portanto, ocorre sem variação

de energia interna: ∆U ⇒ ∆T ⇒ Tf = Ti ⇒ ∆S = nR ln(Vf/Vi). Como numa expansão

livre Vf > Vi, então ∆S = nR ln(Vf/Vi) > 0. Esse é um exemplo particular do que ocorre

no caso geral. Nos processos reais, os quais são irreversíveis, há sempre o aumento de

entropia num sistema isolado.

A partir da equação (4.51), é possível definir a função de estado entropia matematica-

mente como

S =

∫
δQ

T
. (4.56)
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4.10 Interpretação Estatística da Entropia

Um gás ideal que estava contido num volume Vi sofre uma expansão adiabática, pas-

sando a ocupar um volume maior Vf . Das N moléculas que formam o gás, N1 moléculas

continuarão ocupando a região de volume Vi e N2 moléculas ocuparão a região adicional

de volume Vf − Vi. Apenas para tornar a explicação mais clara, é possível pensar em N

como um número conhecido e de pequeno valor, por exemplo, N = 10. Cada possível con-

figuração, como N1 = 3 e N2 = 7, é referido como um macroestado. Todavia, há diversas

maneiras possíveis de arranjos das N moléculas do gás que produzem o mesmo macroes-

tado N1 = 3 e N2 = 7. Esses arranjos são referidos como os microestados compatíveis com

o macroestado N1 = 3 e N2 = 7. O número de microestados de um macroestado costuma

ser respresentado pela grega Ω. Da estatística, sabe-se que o número de arranjos para o

exemplo anterior é

Ω =
N !

N1!N2!
. (4.57)

Em 1877, Ludwig Boltzmann propôs a seguinte definição para entropia:

S = kB ln(Ω), (4.58)

onde kB = 1, 38064852× 10−23m2 ·kg · s−2 ·K−1 = R/NA é a constante de Boltzmann. Dessa

forma, a variação de entropia num processo com estado inicial i e estado final f é

∆S = Sf − Si = kB ln(Ωf )− kB ln(Ωi) = kB ln(Ωf/Ωi). (4.59)

Se Λ é a soma dos microestados de todos os macroestados possíveis, então Pi = Ωi/Λ e

Pf = Ωf/Λ são, respectivamente, as probabilidades de encontrar as moléculas nos macro-

estados Ωi e Ωf , portanto,

∆S = Sf − Si = kB ln

(
Ωf

Ωi

)
= kB ln

(
Pf
Pi

)
. (4.60)

Numa expansão livre adiabática, a probabilidade Pi do gás estar no macroestado inicial

i é a probabilidade de todas as suas N moléculas estarem no volume Vi, com um volume

total V = Vi + Vf disponível, portanto, Pi = (Vi/V )N , pois Vi/V é a probabilidade de uma

molécula encontrar-se no volume Vi. Analogamente, a probabilidade Pf do gás estar no
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macroestado final f é Pf = (Vf/V )N . Logo, Ωf/Ωi = Pf/Pi = (Vf/Vi)
N , portanto,

∆S = Sf − Si = kB ln

(
Ωf

Ωi

)
= kB ln

(
Vf
Vi

)N
=

R

NA

N ln

(
Vf
Vi

)
= nR ln

(
Vf
Vi

)
, (4.61)

que é a mesma entropia encontrada pela definição de entropia da seção anterior.

4.11 Variação de Entropia e Temperatura

A temperatura pode ser definida também em termos da taxa de variação da energia

interna com a entropia.

O trabalho necessário para adicionar dN partículas a um sistema aberto é

δW = µ dN, (4.62)

onde a variável termodinâmica µ, referida como potencial químico, é a energia necessária

para adicionar uma molécula a um sistema, sem alterar a entropia e o volume. Dessa forma,

para um sistema aberto, a seguinte expressão é válida:

dU = δQ− δW = T dS − p dV + µ dN, (4.63)

isto é, a energia interna dU é o calor recebido δQ = T dS menos o trabalho realizado

pelo sistema δW = p dV , somado ao trabalho δW = µ dN realizado sobre o sistema. O

diferencial dU é exato, ou seja,

dU =
∂U

∂S

∣∣∣∣
V,N

dS +
∂U

∂V

∣∣∣∣
N,S

dV +
∂U

∂N

∣∣∣∣
S,V

dN, (4.64)

que, comparado à equação anterior, produz

T =
∂U

∂S

∣∣∣∣
V,N

, (4.65)

isto é, a temperatura é a taxa de variação da energia interna com a entropia, para volume e

número de moléculas constantes.

40



4.12 Temperatura Negativa

A menor temperatura na escala Kelvin é 0 K. Nessa escala, temperaturas negativas não

possuem significado físico. Todavia, a partir da definição de temperatura da seção anterior,

é possível encontrar temperaturas negativas, as quais fisicamente podem ser interpretadas

como "temperaturas infinitas", isto é, sempre ocorre transferência de energia térmica para

a vizinhança de um corpo que possui temperatura negativa. (BRAUN et. al., 2013)

Um exemplo de sistema com temperatura negativa ocorre num material paramagnético

em que um campo magnético de intensidade B é aplicado a um conjunto de N partículas

de spin 1/2, das quais N+ alinham-se paralelamente ao campo magnético e N− = N −N+

alinham-se antiparalelamente ao campo magnético.

Do curso de eletromagnetismo, sabe-se que

U = µB (N− −N+) = µB (N − 2N+)⇒ U

µB
= N − 2N+ (4.66)

é a energia potencial armazenada no campo magnético, que é a energia interna do sistema.

O número de microestados do macroestado com N+ dipolos alinhados paralelamente é

Ω =
N !

N+!N−!
=

N !

N+!(N −N+)!
, (4.67)

portanto, a entropia é

S = kB lnΩ⇒ S

kB
= lnΩ. (4.68)

Neste trabalho, essas equações foram implementadas através do desenvolvimento de

um código em GNU Octave, o qual é mostrado na Figura 4.4.
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Figura 4.4: Código desenvolvido em GNU Octave para calcular e plotar os gráficos de S
kB

em função de U
µB

e de TkB
µB

em função de U
µB

.

Fonte: Autoria própria (2020)

O gráfico de S
kB

em função de U
µB

obtido pelo código da Figura 4.4 é mostrado na Figura

4.5. Como quem determina o sentido de um processo é o aumento da entropia, nota-se que

para U < 0 o sistema absorve energia da vizinhança, a fim de atingir a máxima entropia em

U = 0. Por outro lado, de U > 0, o sistema deve transferir energia espontaneamente para a

vizinhança, para atingir a máxima entropia em U = 0.

Figura 4.5: Gráfico de S
kB

em função de U
µB

obtido pelo código da Figura 4.4.

Fonte: Autoria própria (2020)
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Figura 4.6: Gráfico de TkB
µB

em função de U
µB

obtido pelo código da Figura 4.4.

Fonte: Autoria própria (2020)

O gráfico de TkB
µB

em função de U
µB

obtido pelo código da Figura 4.4 é mostrado na

Figura 4.5. Nota-se que as temperaturas são negativas para U > 0, corroborando a inter-

pretação de temperaturas negativas como "temperaturas infinitas", isto é, que fazem com

que o sistema sempre ceda calor independentemente da temperatura da vizinhança. Uma

outra definição equivalente é: um sistema possui temperatura negativa quando aumenta

sua entropia ao ceder energia térmica para a vizinhança.

Em 1951, um sistema de spins nucleares com temperatura negativa foi obtido num ex-

perimento de Purcell e Pound (Purcell e Pound 1951).
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Capítulo 5

Materiais e métodos

5.1 Da classificação da pesquisa

Considerando as formas clássicas de classificação apresentadas por Prodanov e Frei-

tas (2013), uma pesquisa científica pode ser classificada quanto à natureza, quanto aos

objetivos e quanto aos procedimentos.

Quanto à sua natureza, o presente trabalho pode ser definido como uma pesquisa apli-

cada, pois, como definem os autores, tem a finalidade de produzir conhecimentos práticos

voltados à solução de um problema específico (Padanov e Freitas, 2013). Neste caso, na

forma de um produto educacional que possa ser útil para o ensino de Física no Ensino

Básico.

Quanto ao objetivo, foi realizada uma pesquisa exploratória para estudo do tema a par-

tir de um levantamento bibliográfico a fim de identificar como o ensino de Física Térmica

mediado por Mídias Digitais vem sendo tratado e investigado pelos pesquisadores da área,

assim como na intenção de favorecer a apropriação necessária para o desenvolvimento do

Produto.

Quanto ao procedimento, pode-se identificá-la como um relato de experiência, no qual,

será realizada uma aplicação experimental do produto educacional elaborado, que se dará

por meio de ministração de minicurso de tópicos de termologia subsidiado pelo uso da

ferramenta desenvolvida e posterior aplicação de questionário de percepção aos alunos

participantes, em que será aferida a capacidade desta tecnologia na motivação dos alunos,

bem como serão analisados os benefícios de tal mídia para a compreensão de conteúdos

da disciplina de Física.

Todavia, como ressalta Padanov e Freitas (2013), nenhum tipo de pesquisa é autossufici-
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ente e, durante a execução, é possível realizar a combinação de diversos tipos, acentuando-

se as características de um ou outro.

5.1.1 Amostragem

A pesquisa teve uma abordagem quanti-qualitativa, na qual, considerou-se os alunos do

2° ano do Ensino Médio como população. Em vista da inviabilidade de aplicação da pes-

quisa a toda população, conforme orienta Chizzotti (2018), adotou-se a técnica de amos-

tragem, mais especificamente a amostragem não probabilística por conveniência. A amos-

tragem não probabilística impossibilita que cada elemento de uma população de estudo

tenham a mesma chance de ser selecionado para participação na pesquisa, o que afeta a

representatividade da amostra como uma generalização com rigor estatístico de uma po-

pulação. Todavia, a amostragem não probabilística apresenta vantagens operacionais de

tempo e custo de execução quando comparada a pesquisas que utilizam uma amostragem

probabilística. Na amostra por conveniência, a seleção os respondentes é realizada se-

guindo o critério de acessibilidade e disponibilidade para participação. (SHAUGHNESSY,

et. a., 2012).

Assim, a pesquisa foi aplicada a uma turma de segundo ano da escola EEEM Walkise

da Silveira Vianna devido a disponibilidade demonstrada pela Instituição de ensino.

5.1.2 Instrumentos de pesquisa

Para a coleta de dados, foram elaborados quatro instrumentos de pesquisa, sendo dois

questionários e dois testes.

O questionário diagnóstico do perfil do estudante (Apêndice C) foi elaborado contendo,

na maioria, perguntas objetivas dicotômicas, pois, conforme orientam Prodanov e Freitas

(2013), é o tipo mais apropriado para avaliar questões de fato, com a finalidade de ca-

racterizar os entrevistados quanto ao uso de mídias digitais em seu cotidiano, buscando,

dessa maneira, identificar variáveis sobre o uso frequente ou posse de smartphone, ha-

bilidades básicas de manuseio, acesso a internet e etc. A algumas questões dicotômicas

foram acrescidas questões abertas a fim de obter informações adicionais.

Os testes pré e pós aplicação do produto (Apêndices D e E, respectivamente) consis-

tem em três questões de múltipla escolha mutuamente exclusivas em que o respondente

deverá escolher a única opção que lhe parece correta, bem como três questões discursi-

45



vas que exigem resolução matemática e uma questão subjetiva de definição de conceitos.

As questões utilizadas nos testes foram, em sua maioria, retiradas ou adaptadas de edi-

ções anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, tendo sido selecionadas para

cada avaliação o mesmo quantitativo de perguntas de cada assunto abordado dentro do

Tema Física Térmica, a fim de se avaliar quantitativamente se houve ou não progresso na

compreensão dos conceitos (PRODANOV; FREITAS, 2013).

O questionário de opinião (apêndice F) foi elaborado utilizando-se, no primeiro bloco,

perguntas baseadas na escala do tipo Likert. Criada em 1932, pelo psicólogo Rensis, a es-

cala Likert é o tipo mais tradicionalmente usado em pesquisas de opinião. Estas escalas de

mensuração atualmente podem ser montadas utilizando-se palavras, número ou elementos

gráficos para demonstrar a opinião do pesquisado. Estudos reforçam que a escala formada

por palavras são as mais confortáveis ao entrevistado e por isso é utilizada nesta pesquisa

(LIKERT, 1932).

Uma escala de mensuração, que use como rótulos as palavras, pode seguir também o

modelo de avaliação de concordância ou discordância (em que se faz uma afirmação e o

pesquisado deve responder numa escala o quanto ele concorda ou discorda daquilo) ou es-

calas de avaliação de item específico (na qual é feita uma pergunta direta ao entrevistado).

Cientistas perceberam, no entanto, que avaliações de concordância ou discordância dão

margem ao chamado viés de aquiescência, pois o pesquisado, geralmente sente o ímpeto

de concordar com a afirmação. Por isso, a pesquisa elaborada segue o modelo de avaliação

de item específico, a fim de conferir maior confiabilidade ao resultado (LIKERT, 1932).

A Escala Likert apresenta a desvantagem de baixo nível de aprofundamento qualitativo,

já que, em geral não se pergunta o que levou o entrevistado a dar determinada resposta

(PRODANOV; FREITAS, 2013). Por isso, em um segundo bloco de questões foram fei-

tas perguntas abertas subjetivas para que o aluno possa expor mais informações sobre a

percepção dele quanto ao produto educacional.

5.2 Sobre o produto educacional

Considerando que o produto educacional deve ser elaborado visando auxiliar o trabalho

de demais colegas docentes oferecendo-lhes ferramentas e subsídios que de fato sejam

viáveis de serem adotados, optou-se pela produção de um aplicativo para smartphones

devido a facilidade de acesso tanto para alunos quanto para professores, já que uma das
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dificuldades mais apontadas por pesquisadores em relação a adoção de mídias digitais na

educação está na falta de habilidade dos educadores com aparatos tecnológicos.

Portanto, tendo em vista o dado apontado anteriormente de que os smartphones já estão

presentes em quase todos os domicílios, sendo que 92% da população atualmente possui

smartphone, segundo o IBGE (2017), se supôs que a adoção desta prática não exigiria da

maioria de professores e alunos conhecimentos que sejam a eles muito avançados sobre

tecnologia, pois é muito provável que quem possui smartphone, já teve a necessidade e

sabe baixar algum aplicativo.

Para confirmação se esses dados se assemelham à realidade dos entrevistados, foi apli-

cado, à turma analisada, um questionário diagnóstico sobre o perfil dos estudantes quanto

ao uso de mídias digitais, visando mensurar a familiaridade dos alunos quanto ao uso de

TIC, tais como smartphones e internet.

De posse das informações levantadas no referencial teórico e Revisão de Literatura,

se deu a produção e Implementação do aplicativo mobile Termiquiz que consiste em um

jogo virtual de perguntas e respostas composto por questões sobre o tema Física Térmica,

assunto que integra o conteúdo programático do 2° ano do Ensino Médio.

O Aplicativo foi desenvolvido na plataforma de produção de jogos Unity e apresenta cinco

modalidade de jogos. Cada modalidade apresenta algumas variações na dinâmica, visando

torná-lo interessante para diversos tipos de jogadores. Já que a satisfação com a dinâmica

do jogo é determinante para que um usuário se sinta engajado a continuar jogando e esta

satisfação ocorre puramente por gosto pessoal (BOOLER; KAPP, 2018).

Para melhor caracterizar a modalidade de jogo multiplayer, foi elaborado um mapea-

mento dos elementos do jogo, a exemplo do apresentado por Booler; Kapp (2018), con-

forme mostra o Quadro 5.1.
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Quadro 5.1: Mapeamento dos elementos do jogo Termiquiz na modalidade Multiplayer

Termo Modalidade Multiplayer
Meta do jogo - Finalizar o jogo com pontuação maior que a do oponente.

Dinâmica central
- Supere oponentes: Uso de conhecimento para vencer

opositores
- Solução: Solucionar problemas relativos a Física Térmica

Regra do Jogo - A cada rodada, o jogador deve responder a questão
corretamente e mais rápido que o seu oponente.

Elementos do
Jogo

- Competição: um jogador se opõe a outro, tentando
superá-lo

- Tempo: O jogador deverá correr contra o tempo para
ganhar a pontuação da questão;

- Conflito: O jogador deve avaliar muito bem os riscos de
marcar uma resposta errada para não perder ponto ao

mesmo tempo que deve responder o mais rápido possível.

Fonte: Autoria própria (2020)

Para as modalidades Modalidade “Certo ou errado”, “Múltipla escolha” e “aleatório”, o

jogo apresenta os elementos mostrados no Quadro 5.2 (variando o tipo de pergunta a ser

respondida).

Quadro 5.2: Mapeamento dos elementos do jogo Termiquiz nas modalidades “Certo ou
errado”, “Múltipla escolha” e “aleatório”

Termo Modalidade “Certo ou errado”, “Múltipla escolha” e
“aleatório”

Meta do jogo - Finalizar o jogo a cada partida com a maior pontuação ou
conseguir a pontuação máxima.

Dinâmica central - Solução: Solucionar problemas relativos a Física Térmica

Regra do Jogo - A cada rodada, o jogador deve responder a questão
corretamente antes que o tempo acabe.

Elementos do
Jogo

- Sorte: Algumas perguntas são mais simples que outras,
quanto mais perguntas fáceis surgirem numa única partida,
maior a possibilidade de conseguir a pontuação máxima.

- Tempo: O jogador deverá correr contra o tempo para
ganhar a pontuação da questão.

Fonte: Autoria própria (2020)

Finalmente, para a modalidade “Desafio”, o jogo apresenta o mapeamento conforme

dados do Quadro 5.3.
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Quadro 5.3: Mapeamento dos elementos do jogo Termiquiz na modalidade desafio.

Termo Modalidade “Desafio”

Meta do jogo - Finalizar o último nível com a maior pontuação ou
conseguir a pontuação máxima.

Dinâmica central - Solução: Solucionar problemas relativos a Física Térmica

Regra do Jogo - A cada rodada da partida, o jogador deve responder a
questão corretamente antes que o tempo acabe.

Elementos do
Jogo

- Níveis: Ao final de cada partida o jogador deverá ter
acertado um determinado número de pontos para prosseguir

ao próximo nível.
- Sorte: Algumas perguntas são mais simples que outras,

quanto mais perguntas fáceis surgirem numa única partida,
maior a possibilidade de conseguir a pontuação máxima.

- Tempo: O jogador deverá correr contra o tempo para
ganhar a pontuação da questão.

- Estratégia: o Jogador pode pular uma questão quantas
vezes quiser durante a partida, mas isso pode o impedir de

conseguir a pontuação necessária para o próximo nível.

Fonte: Autoria própria (2020)

Os aspectos mais práticos sobre o funcionamento do produto e proposta de utilização

em sala de aula estão disponíveis no Apêndice A.

5.3 Do procedimento para a coleta de dados

Para coleta de dados foi selecionada a turma C do segundo ano da escola EEEM Wal-

kise da Silveira Vianna, composta por aproximadamente 32 alunos. Conforme o professor

Marinaldo dos Santos, que é o responsável por ministrar a disciplina de Física na turma em

questão, o conteúdo de Física Térmica já tinha sido transmitido no segundo bimestre do

ano em curso.

Isto posto, o teste pré aplicação do produto (Apêndice D) e questionário diagnóstico do

perfil dos estudantes (Apêndice C), foram aplicados à turma pelo professor da disciplina em

aulas distintas durante o mês de Outubro. Devido a isto, houve variação na quantidade de

respondentes de forma que para o questionário de perfil obteve-se 30 respostas e para o

teste de conhecimento obteve-se 24 respostas.

Após catalogação dos primeiros dados coletados, foi planejada e executada a aplicação

do produto em sala de aula. A aplicação ocorreu no mês de novembro, durante três aulas

de 45 minutos cada e na ocasião estavam presentes 29 alunos. Inicialmente os alunos,

divididos em duplas, tiveram 30 minutos para jogarem as atividades onlyplayer do aplicativo,
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a fim de se habituarem com a dinâmica de jogos e tipos de perguntas. A Figura 5.1 retrata

este primeiro momento da aplicação do produto.

Figura 5.1: Alunos durante a aplicação do Produto Educacional.

Fonte: Autoria própria (2020)

Nos 60 minutos que se seguiram, foi realizado um campeonato no qual 16 duplas com-

petiram jogando o modo Multiplayer do aplicativo. A competição ocorreu seguindo o sistema

eliminatório do tipo melhor de uma, onde duas equipes escaladas se enfrentam uma vez

e o vencedor da partida segue na competição enquanto o perdedor é automaticamente

desclassificado.

Como um estímulo a mais, o vencedor do campeonato recebeu uma caixa de bombom

como premiação.

A Figura 5.2 demonstra o resultado do campeonato.
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Figura 5.2: Partidas realizadas durante o campeonato.

Fonte: Autoria própria (2020)

Encerrada a disputa, os alunos receberam os formulários contendo o teste pós aplica-

ção do produto e o questionário de opinião (que constam no Apêndices E e Apêndice F,

respectivamente). A turma dispôs de 45 minutos para solucionar o teste e responder o

questionário. A Figura 5.3 apresenta os alunos no momento da resolução dos instrumentos

de pesquisa.
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Figura 5.3: Alunos respondendo os questionários.

Fonte: Autoria própria (2020)
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Capítulo 6

Análises e discussões

Este tópico trata-se da análise quanti-qualitativa dos dados coletados por meio da obser-

vação durante a aplicação do produto educacional, bem como por meio dos instrumentos

de pesquisa.

6.1 Questionário diagnóstico do perfil do estudante

O formulário visou identificar o perfil da turma acerca da familiaridade dos alunos quanto

ao uso de smartphones e outras mídias tecnológicas.

A Tabela 6.1 demonstra o percentual das respostas obtidas em cada pergunta do ques-

tionário.

Tabela 6.1: Percentual das respostas dos alunos paro o questionário de perfil.

Questão Sim Não
Possui smartphone 66,7% 33,3%

Tem algum tipo de acesso a smartphone de
terceiros? 80% 20%

Já instalou algum Aplicativo? 83,3% 16,7%
Tem acesso a rede de dados móveis

regularmente? 76,7% 23,3%

Tem computador ou notebook em casa? 33,3% 66,7%
Tem acesso a internet em casa? 83,3% 16,7%

Já utilizou dispositivos como smartphones para
fins educacionais? 73,3% 26,7%

Já utilizou o smartphone para atividades
escolares dentro da sala de aula? 80% 20%

Fonte: Autoria própria (2020)

Após a aplicação do questionário observou-se que dentre os entrevistados 66,7% dos
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alunos tinham smartphone, enquanto que 33,3% não tinham. Dentre estes últimos, apenas

dois alunos relataram não ter acesso a nenhum outro smartphone de familiares ou amigos.

Quanto à presença de computador na residência dos estudantes, o resultado se coa-

duna com o que demonstra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE, 2018),

onde observa-se que, atualmente, os celulares estão mais presentes nos lares brasileiros

que os computadores.

Quando buscou-se identificar a familiaridade dos estudantes com algumas funções bá-

sicas dos smartphones, percebeu-se que, apesar de nem todos terem um smartphone pró-

prio, a grande maioria sabe instalar um aplicativo, já utilizou o smartphone em casa para

fins educacionais e até mesmo já o utilizou em atividades em sala de aula.

Em pergunta aberta, também foi solicitado aos alunos que indicassem para quais ativi-

dades educacionais eles mais utilizam smartphone. As respostas espontâneas incluíram a

pesquisa de conteúdos em sites de busca, videoaulas em plataformas de vídeo, consulta a

dicionários e tradutores. Nenhum entrevistado citou a utilização de jogos educacionais.

Estas respostas serviram para identificar as dificuldades que poderiam ocorrer durante

a aplicação do produto e subsidiaram o planejamento das aulas, de forma que, entendendo

que quase metade da turma não teria um aparelho disponível, a aplicação do produto foi

planejada para ser executada em duplas certificando que cada dupla estivesse de posse

de ao menos um smartphone. Além disso, foi providenciado mais quatro aparelhos de

smartphone para contingência, caso os aparelhos dos alunos não fossem suficientes.

6.2 Teste de compreensão de conteúdo pré e pós aplica-

ção do produto

Como forma de mensurar se houve evolução na compreensão dos conceitos de Física

Térmica, aplicou-se, antes das atividades com o aplicativo, o teste disponível no apêndice D

e posteriormente à aplicação do Produto Educacional, foi solicitado aos alunos que respon-

dessem o Teste disponível no apêndice E, ambos compostos por três questões objetivas e

quatro questões discursivas retiradas de Vestibulares e Livros didáticos.

A primeira e segunda questão de ambos os testes consistia na conversão de valores de

temperatura entre escalas termométricas.

A Figura 6.1 apresenta o comparativo entre as respostas para a questão 01.

54



Figura 6.1: Comparação entre as respostas para a questão um nos testes antes e após a
aplicação do produto.

Fonte: Autoria própria (2020)

A Figura 6.2 apresenta o gráfico que compara os resultados obtidos para a questão dois

em ambos os testes.

Figura 6.2: Comparação entre as respostas para a questão dois nos testes antes e após a
aplicação do produto.

Fonte: Autoria própria (2020)

Primeiramente, observa-se que para as perguntas 01 e 02 dos testes houve maior nú-

mero de respostas corretas no questionário pré aplicação do produto. Todavia, esse re-

sultado, possivelmente foi obtido devido a uma inconformidade no procedimento de coleta

de dados, visto que, após aplicação do produto soube-se que o professor da disciplina,
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ao aplicar o teste prévio, informou aos alunos a fórmula para conversão entre as escalas

de temperatura, enquanto que durante a aplicação do teste após o uso do produto essa

informação não foi repassada aos entrevistados.

A terceira questão tanto do teste pré aplicação do produto como do teste pós aplicação

exigia o conhecimento sobre os efeitos da dilatação entre materiais com coeficiente de

dilatação diferentes. A quantidade de erros e acertos em cada teste está ilustrada no gráfico

da Figura 6.3.

Figura 6.3: Comparação entre as respostas para a questão três nos testes antes e após a
aplicação do produto.

Fonte: Autoria própria (2020)

Percebe-se que houve uma significativa melhora na compreensão do conceito, visto

que no primeiro teste 95,8% dos estudantes responderam erroneamente, enquanto que no

segundo teste o número de respostas erradas caiu para 63%. As respostas corretas foram

de 4,2% no teste prévio para 37% no segundo teste.

A quarta questão de ambos os testes tratou sobre o conceito de calor. No gráfico da

Figura 6.4 verifica-se o comparativo de respostas certas e erradas em cada um dos testes.
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Figura 6.4: Comparação entre as respostas para a questão quatro nos testes antes e após
a aplicação do produto.

Fonte: Autoria própria (2020)

Obteve-se um percentual de 16,7% de respostas corretas no primeiro teste para 18,5%

de acerto no segundo teste. Percebe-se que o número de respostas certas e erradas foi

bastante semelhante em ambos os testes, acredita-se que o curto espaço de tempo de

acesso ao aplicativo pode ter colaborado com isto, visto que considerando o behaviorismo

o conhecimento pode ser adquirido pelo exercício frequente e recente.

A Figura 6.5 apresenta o gráfico comparativo do resultado para a questão cinco, que

tratou sobre a dilatação de materiais vazados.
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Figura 6.5: Comparação entre as respostas para a questão cinco nos testes antes e após
a aplicação do produto.

Fonte: Autoria própria (2020)

Mais uma vez houve um aumento expressivo na quantidade de respostas corretas no

segundo teste, onde mais da metade dos estudantes respondeu a alternativa exata, espe-

cificamente 59,3%, contra 29,2% de respostas corretas no primeiro teste.

A sexta questão solicitava ao estudante que descrevesse sucintamente o fenômeno fí-

sico da dilatação térmica. O resultado pode ser observado no gráfico da Figura 6.6.

Figura 6.6: Comparação entre as respostas para a questão seis nos testes antes e após a
aplicação do produto.

Fonte: Autoria própria (2020)

Também nesta questão observou-se aumento no percentual de acertos no teste aplicado
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após o produto educacional, pois enquanto apenas 16,70% apresentou uma resposta con-

siderada correta no primeiro teste, no segundo teste 44,4% dos entrevistados responderam

corretamente a pergunta. Além disso, menos alunos deixaram a questão em branco.

Finalmente, a última questão exigia maior raciocínio e domínio matemático, pois não

bastava a aplicação direta de fórmulas. Conforme pode ser observado na figura 6.7, em

nenhum dos testes houve acerto.

Figura 6.7: Comparação entre as respostas para a questão sete nos testes antes e após a
aplicação do produto.

Fonte: Autoria própria (2020)

Outro ponto a se observar é o aumento de respostas deixadas em branco nas questões

discursivas seis e sete. A lacuna se deu especialmente em relação à questão sete que

exigia o desenvolvimento de operações matemáticas para se obter a resposta. No questio-

nário pós aplicação do produto é visto que mais alunos buscaram responder a questão seis,

que exige a formulação de um conceito físico, de maneira que apenas três entrevistados a

deixaram em branco. Todavia a abstenção se manteve na última questão.

A alta taxa de abstenção pode ter sido motivada pelo curto tempo de aplicação do ques-

tionário. Mas, com base neste resultado, pode-se especular também que o aplicativo seja

eficiente para a fixação de conceitos e apresente limitações para a compreensão da aplica-

ção matemática das fórmulas que descrevem fenômenos físicos.

O resultado demonstra que, entre os entrevistados, a utilização do jogo auxiliou na

aprendizagem de conceitos de Física Térmica, visto que, na maioria das questões, o re-

sultado do teste aplicado após a utilização do produto apresenta um aumento percentual

de questões corretas. Conclui-se, com base na análise de percentual de acerto por ques-
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tão, que o aplicativo exerceu maior influência na assimilação e formulação dos conceitos

básicos de Termologia do que na resolução de problemas matemáticos.

6.3 Questionário de percepção do usuário

Este último instrumento buscou coletar a opinião dos entrevistados quanto à experiência

de uso do aplicativo Termiquiz. O primeiro bloco de perguntas contou com cinco questões

formuladas na escala Likert de quatro pontos verbal, em que, para fins de análise:

• Não há ponto neutro;

• As respostas a e b são consideradas negativas;

• Respostas c e d consideradas positivas.

A Tabela 6.2 relaciona o percentual de respostas positivas e negativas em cada questão

do primeiro bloco, de acordo com a percepção dos alunos:

Tabela 6.2: Percentual das respostas dos alunos paro o questionário de percepção.

Questão Positiva Negativa
Você gosta de estudar Física? 37,9% 62,1%

Você se divertiu jogando Termiquiz? 82,8% 17,2%
Você acha que o jogo facilitou o aprendizado

da matéria? 75,8% 24,2%

O jogo lhe motivou a aprender mais sobre
Termologia? 72,8% 27,6%

Você se sente satisfeito com o aplicativo
Termiquiz? 86,2% 13,8%

Fonte: Autoria própria (2020)

Inicialmente, buscou-se caracterizar os entrevistados quanto ao interesse pela disciplina

de Física. Observou-se que, dentre os entrevistados apenas 3,4% disseram gostar muito

da disciplina, enquanto 34,5% responderam que gostam. A maioria disse gostar pouco

55,2%, enquanto que 6,9% responderam que não gostam da disciplina nem um pouco. O

resultado, apesar de representar 62,1% de respostas negativas. Com isto percebe-se que

mais da turma apresenta uma percepção negativa da disciplina.
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Figura 6.8: Percentual do quanto os alunos gostam de Física.

Fonte: Autoria própria (2020)

A segunda questão visou verificar se os entrevistados se divertiram durante a aplicação

do produto. Não houve entrevistado que afirmou não ter se divertido com a experiência.

Sendo que 17, 2% responderam que se divertiram um pouco; 48,3% disseram ter se diver-

tido e 34,5% consideraram que se divertiram muito. Com isto, obteve-se 82,8% de respostas

positivas contra 17,2% de respostas negativas.
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Figura 6.9: Percentual do quanto os entrevistados se divertiram com o jogo.

Fonte: Autoria própria (2020)

Posteriormente, foi perguntado se o entrevistado achava que o jogo Termiquiz facilitou

o aprendizado da matéria. Mais uma vez não houve entrevistado que achou que o jogo

não facilitou o aprendizado da matéria, enquanto que 24,1% considerou que o jogo facilitou

pouco. Entre as repostas positivas, 44,8% avaliou que o jogo facilitou e 31% considerou

que o jogo facilitou muito, totalizado 75,8%.
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Figura 6.10: Percentual do quanto o jogo facilitou o aprendizado, na opinião dos entrevista-
dos.

Fonte: Autoria própria (2020)

Quando perguntados se o jogo motivou a aprender mais sobre Termologia, 13,8% res-

ponderam que nem um pouco, outros 13,8% disseram que motivou pouco, resultando em

27,6% de respostas negativas. Enquanto que 55,2% percebeu que o Aplicativo o motivou e

17,2% considerou que motivou muito, totalizando 72,8% de respostas positivas.
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Figura 6.11: Quanto o jogo motivou o estudante a aprender mais sobre a disciplina.

Fonte: Autoria própria (2020)

Quanto a satisfação com o aplicativo, 27,6% dos entrevistados se disseram muito satis-

feitos com o produto. Ressalte-se que, ao se somar a resposta c (satisfeito) com a resposta

d (muito satisfeito), temos 86,2% dos alunos com uma percepção positiva da experiência.

Enquanto que apenas 13,8% se mostraram pouco satisfeitos com a experiência e nenhum

entrevistado se mostrou nada satisfeito.
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Figura 6.12: Grau de satisfação com o Aplicativo Termiquiz.

Fonte: Autoria própria (2020)

No segundo bloco do questionário foram feitas perguntas subjetivas quanto a percepção

dos alunos em relação ao uso do aplicativo.

A questão 07 pedia ao entrevistado que justificasse o motivo por estar satisfeito(a)/ insa-

tisfeito(a) com o aplicativo. Os alunos que se mostraram satisfeitos, apontaram como razão

o fato de que o jogo facilita a aprendizagem, relembra conteúdos estudados anteriormente

e alia a diversão ao processo de ensino-aprendizagem. Como pode ser observado nas

seguintes respostas:

• “Eu estou satisfeita com o aplicativo tem muita influência ao aprendizado na Física”

(Entrevistado I);

• “Bom por razões em que você possa tornar seu aprender de forma distraída com esse

Aplicativo.” (Entrevistado III);

• “Estou satisfeito, pois, o jogo me ajudou a ter um pouco de conhecimento sobre Ter-

mologia” (Entrevistado V);

• Por causa dele eu aprendi coisas que eu não sabia ou tinha esquecido (Entrevistado

VI);
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• “Relembrou um pouco alguns temas esquecidos” (Entrevistado IX);

• “Muito divertido e ajudou muito no meu conhecimento” (Entrevistado XIII);

• “Estou satisfeita pois facilitou o meu aprendizado” (Entrevistado XXII);

• “Jogo é bom ensina um pouco melhor” (Entrevistado XIX);

• “Facilita a aprendizagem e é muito divertido” (Entrevistado XXIV).

Apenas dois alunos se mostraram insatisfeitos. O entrevistado IV alegou que: “estou

satisfeita porque houve competição e insatisfeita por que as perguntas se repetiam” (Entre-

vistado IV). Ocorre que algumas perguntas semelhantes foram incluídas propositalmente,

a fim de condicionar as respostas por frequência e repetição do estímulo, considerando os

ensinamentos da teoria de aprendizagem comportamentalista (SKINNER, 1968).

Outro entrevistado reclamou do tamanho de algumas questões do jogo: “Insatisfeito

por que tinha questões que pareciam texto para pouco tempo” (entrevistado X). Este é um

aspecto negativo que foi lembrado também por outros entrevistados quando perguntados

sobre o que eles menos gostaram na experiência de uso do aplicativo ou quando solicitado

sugestões para aprimoramento do aplicativo. De modo que abordaremos esse aspecto

posteriormente.

Na questão oito foi solicitado que os estudantes apontassem o que mais tinham gos-

tado durante a aplicação do produto. Mais uma vez um ponto bastante mencionado foi a

possibilidade de aprender se divertindo:

• “Gostei da forma como você pode aprender com esse aplicativo. Todo mundo acha a

aula de Física bizarra, mas com esse aplicativo ficou mais legal” (Entrevistado III);

• “É uma forma prática de aprender sobre o assunto” (Entrevistado XVII);

• “Ter como se divertir e aprender” (Entrevistado VII);

• “Que a pessoa também pode se divertir aprendendo” (Entrevistado XVI);

• “Pelo fato de ser uma experiência muito divertida e eu ainda consegui conhecimento”

(Entrevistado XXI);

• “Aprender de uma forma divertida” (Entrevistado XXV).

A possibilidade de jogar contra os colegas também foi um aspecto bastante mencionado

nas respostas:
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• “A competição. Disputar com os amigos foi da hora” (Entrevistado XIX);

• “Estou satisfeita por ser um app divertido que pode ser jogado com outras pessoas”

(Entrevistado XXI);

• “Gostei da competição” (Entrevistado XIII);

• “Jogar com as pessoas da minha classe” (Entrevistado XV);

• “Gostei muito da competição que tive com a turma” (Entrevistado XXIII).

O entrevistado XX apontou, além da diversão em grupo proporcionada pela experiência

de aprendizagem, que o fato de haver perguntas de níveis de dificuldade diferentes é um

aspecto positivo do aplicativo: “Gostei das perguntas por que tem algumas fáceis, difíceis e

me diverti muito com a galera” (Entrevistado XX).

Por fim, o entrevistado VI, sintetizou os pontos positivos da experiência como: “A disputa,

a revisão e o prêmio” (Entrevistado VI).

Quando perguntados sobre o que menos tinham gostado na experiência, alguns alunos

citaram a derrota na disputa. A exemplo dos comentários abaixo:

• “O fato de eu ter perdido” (Entrevistado VII);

• “Eu não fui muito bem nesse aplicativo” (Entrevistado III).

Boler e Kapp (2018) alerta, todavia, que em um jogo educativo, a vitória não deve ser a

finalidade da atividade e sim o aprendizado.

Mais uma vez o tempo de resposta e o tamanho de algumas questões, bem como as

questões semelhantes foram mencionados como aspectos negativos para a experiência.

• “Foi o tempo para responder as perguntas que é muito pouco e a gente fica agoniado”

(Entrevistado V);

• “Das questões longas” (Entrevistado X);

• “Algumas perguntas se repetem” (Entrevistado IV).

Como já explicado, o fator tempo foi pensado como um dos elementos do jogo visando

conferir dificuldade e um caráter desafiador, todavia é um aspecto que deve ser dosado para

que esta dificuldade seja de fato desafiadora e não desestimulante. Bem como as ques-

tões semelhantes fazem parte do método de ensino-aprendizagem priorizado no produto, o

comportamentalismo, que deve ser revista para não ficar maçante.

67



As questões longas, que são principalmente aquelas retiradas de vestibulares também

são importantes para condicioná-los a se habituarem com esse tipo de pergunta. Mas

em vista desse feedback foi repensada a estratégia e, visando não interferir na fluidez da

dinâmica do jogo, em nova atualização do aplicativo estas perguntas estarão presentes

apenas nos modos múltipla escolha e desafio. Dessa maneira, a depender do objetivo do

jogador, ele poderá optar pelos tipos de questões que resolverá.

Na décima questão foi solicitado que o entrevistado desse algum exemplo do que foi

aprendido durante a aplicação do produto. Foram citados espontaneamente os diferentes

conceitos tratados nas perguntas do quiz, tais como:

• “Aprendi sobre Calor, Temperatura, grau Celsius e outros.” (Entrevistado XVI);

• “ Que temperatura não é o mesmo que calor” (Entrevistado III);

• “ A diferença de graus Celsius para Fahrenheit” (entrevistado IV);

• “Aprendi sobre Equilíbrio térmico” (Entrevistado XXV);

• “Escalas termométricas” (Entrevistado XXVII);

• “Coeficientes de dilatação, calor” (Entrevistado XIII);

• “Quanto mais alta a temperatura mais as moléculas ficam agitadas”.

Posteriormente, foi solicitado que os alunos apresentassem comentário, críticas ou su-

gestões de melhoria e aprimoramento do aplicativo. Alguns entrevistados deixaram co-

mentários elogiosos a exemplo de: “Não, acho que ele está bom assim” (Entrevistado X) e

“Continuar, porque com diversão se tem aprendizado” (Entrevistado VI).

Entretanto houve três comentários que criticaram novamente o tempo de resposta para

questões longas:

• “Poderia ter mais tempo e também tirar as questões longas” (Entrevistado X);

• “As questões deviam ser mais pequenas” (sic) (Entrevistado XX);

• “Sim, que aumentasse o tempo para responder as perguntas” (Entrevistado V).

Esse dado foi importante para aprimoramento do produto, visto ter esclarecido que as

questões longas necessitam de maior atenção de forma que pode interferir na dinâmica do

jogo. Desta forma, como já dito anteriormente, os elementos de jogo foram repensados e
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o banco de dados atualizado a fim que as questões longas não apareçam no modo multi-

player, e apareça apenas no modo múltipla escolha onlyplayer e em alguns níveis do modo

desafio.

Na última pergunta pedimos que o aluno deixasse um depoimento sobre a experiên-

cia. Um dos comentários que chamaram atenção foi o do entrevistado III: “Foi interessante,

se continuarmos com esse tipo de aula tenho certeza que conseguiríamos nos desenvol-

ver mais rápido” (Entrevistado III). De fato, como já mencionado, o condicionamento exige

frequência e recenticidade (SKINNER, 1968). Desta forma, acredita- se que quanto mais

os estudantes utilizarem o produto mais estará condicionado o comportamento e notável

será o resultado na aprendizagem.

Por fim, os demais entrevistados destacaram o caráter educativo e divertido da experi-

ência de aprendizagem, a exemplo dos comentários abaixo:

• “Gostei, me diverti e é sempre um desafio” (Entrevistado I);

• “Gostei muito do aplicativo é super legal” (Entrevistado VI);

• “Foi algo diferente e muito divertido” (Entrevistado IX);

• “Eu gostei muito, creio que se vocês jogarem com certeza irão gostar. Muito obrigado

pela brincadeira” (Entrevistado XII);

• “Esse App é ótimo para desenvolver o aprendizado dos alunos ou outros interessado

e além disso é divertido e animado” (Entrevistado XVI);

• “Achei divertido por aprendermos brincando”(Entrevistado XXI);

• “Aprendi rapidamente de forma divertida e amei o APP e obrigada por ter escolhido

nossa sala”. (Entrevistado XXVI).
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Capítulo 7

Considerações finais

Este trabalho buscou corroborar com a discussão acerca de novas estratégias meto-

dológicas para o fazer docente, evidenciando a necessidade da inserção das inovações

tecnológicas nos planos de aula e refletindo sobre a importância da escola se manter atua-

lizada e atrativa.

As contribuições de estudiosos apresentadas no capítulo inicial deste trabalho culmina-

ram no desenvolvimento do Produto Educacional Termiquiz, um aplicativo para celulares

em formato de jogo de perguntas e respostas com o intuito de facilitar o aprendizado de

conteúdos de Física Térmica para estudantes do Ensino Médio.

Após a aplicação em sala, encontraram-se indícios de que o produto educacional desen-

volvido trouxe vantagens ao aprendizado da turma analisada, como evidencia a melhoria

no desempenho da turma no teste pós aplicação do produto quando comparado ao teste

aplicado previamente.

O aplicativo Termiquiz também se mostrou uma boa maneira de atrair a atenção e von-

tade de aprender do estudante, principalmente graças à competitividade entre os colegas,

promovida quando jogada a modalidade multiplayer. A satisfação dos alunos com a experi-

ência de aprendizagem foi refletida nos resultados da pesquisa de opinião.

Os resultados alcançados condizem com os obtidos nas pesquisas apontadas na revi-

são de literatura, de que atividades lúdicas e/ou associadas a tecnologia contribuem com o

envolvimento dos alunos com o conteúdo estudado. Todavia, alguns entraves foram obser-

vados durante a execução e análise dos dados, tais como o número reduzido de entrevista-

dos e seleção de amostra por conveniência que, de alguma forma, podem ter interferido na

exatidão dos resultados.

Como aprimoramento futuro ao produto desenvolvido, vislumbra-se a possibilidade de se
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acrescentarem categorias de questões contendo outros assuntos do conteúdo programático

de Física para o Ensino Médio, o que poderia tornar o aplicativo um auxiliar recorrente,

dos alunos e docentes durante as demais séries. Desta forma, utilização da ferramenta

de maneira frequente e recente, como indica o behaviorismo, poderia trazer resultados

ainda melhores. Com esta atualização, uma nova pesquisa também poderia verificar se

a abordagem através deste tipo de aplicativo de perguntas e respostas oferece resultados

semelhantes independentemente do tipo de conteúdo das questões.
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Apresentação 

 
Prezado Professor, 

 

Aqui você encontrará detalhes sobre um produto educacional desenvolvido 

no programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física vinculado a Sociedade 

Brasileira de Física – SBF que visa ser um instrumento auxiliar para o ensino de 

tópicos de Termologia no Ensino Médio.   

O produto trata-se de um jogo quiz multiplayer que traz questões sobre 

Termologia que pode ser utilizado de diversas maneiras, conforme você ache mais 

condizente à realidade do ambiente escolar que você faz parte, mas aqui também 

contribuímos com uma sugestão de estratégia para a utilização desta ferramenta 

em sala de aula. 

Com isto, objetiva-se criar condições de aprendizagem com base na teoria 

de aprendizagem comportamentalista, considerando o aspecto engajador de jogos 

em equipe e interesse na utilização de Tecnologias Digitais na educação entre os 

jovens.  
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Conhecendo o aplicativo 

O Aplicativo Termiquiz foi elaborado para auxiliar no ensino-aprendizagem 

de tópicos de termologia. Além de conter um resumo sobre o conteúdo que consta 

no programa do Ensino Médio, cumprindo o caráter instrucional do produto, conta 

com diversas questões de múltipla escolha que foram retiradas de Enem e 

vestibulares de diversas universidades do Brasil. Pretende-se, com isso, auxiliar na 

aprendizagem e preparação dos alunos para as provas que garantirão a passagem 

destes a educação superior. 

O Termiquiz trata-se de um jogo de perguntas e respostas sobre termologia 

que pode ser jogado nos modos onlyplayer para que o usuário tente bater seu 

próprio recorde de pontos ou multiplayer onde o usuário enfrenta outro jogador. 

Figura A 1 - Tela inicial do aplicativo Termiquiz 

 
Fonte: Termiquiz (2020) 
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As perguntas poderão ser do tipo verdadeiro ou falso, perguntas de múltipla 

escolha ou aleatório (em que podem surgir questões de ambos os tipos), devendo 

o jogador indicar na tela inicial qual modo de partida deseja jogar. 

Para jogar uma partida simples onlyplayer, o usuário deverá digitar seu 

“nome de jogador” e escolher entre os modos de jogo “Certo ou errado”, “Múltipla 

escolha”, “Aleatório” ou “Desafio”.  

Nos modos  “Certo ou errado”, “Múltipla escolha” ou “Aleatório”, o jogo 

consistirá em rodadas com 10 questões, cada questão deve ser respondida em até 

60 segundos,  a cada rodada alcançada o jogador vai acumulando pontos no seu 

ranking pessoal. 

Figura A 2 - Tela do modo múltipla escolha 

 
Fonte: Termiquiz (2020) 
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No modo “desafio”, o jogador deve responder um mínimo de questões para 

passar de nível. Por exemplo: Para passar pelo primeiro nível, deverá acertar 7 de 

20 questões; para passar do segundo nível, deverá acertar 10 de 20 questões, e 

assim progressivamente até o décimo nível, no qual, para ganhar, o jogador não 

poderá errar nenhuma questão. 

Para jogar contra um adversário, o usuário deve selecionar a opção 

multiplayer na tela inicial, inserir seu nickname e uma senha. Posteriormente o 

segundo jogador deve fazer o mesmo procedimento inserindo a mesma palavra 

chave do primeiro jogador. Nessa modalidade, as perguntas devem ser respondidas 

em até um minuto e serão mostradas ao mesmo tempo a ambos os jogadores. 

Quem acertar primeiro ganha a pontuação e vence a partida quem fizer a maior 

pontuação no decorrer de 10 perguntas. 

Figura A 3 - Tela do modo multiplayer local 

 
Fonte: Termiquiz (2020) 
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Instalando o aplicativo 

O aplicativo está disponível gratuitamente para smartphones com sistema 

operacional android na play store. Para baixá-lo, basta procurar pelo app Termiquiz 

na loja de aplicativos, selecionar a opção download e aguardar a finalização do 

carregamento e o aplicativo já estará pronto para uso. 

Também poderá ser baixado por meio do arquivo em formato apk que está 

disponível para download por meio do link: <https://tinyurl.com/termiquiz>. O 

arquivo deverá ser copiado para o armazenamento interno do smartphone. Após 

isso, localize-o no aplicativo de gerenciamento de arquivos do aparelho e clique 

duas vezes para realizar a instalação. 

Importante: é necessário ter espaço de armazenamento no dispositivo para 

proceder a instalação. 

Proposta de atividade didática 

A ferramenta desenvolvida permite diversas formas de utilização, dentro e 

fora do ambiente escolar. Neste documento, apresentamos uma proposta de 

aplicação em sala de aula, tal como foi realizada durante o desenvolvimento da 

dissertação que integra este produto. 

Inicialmente, oriente que todos os alunos que possuam smartphone baixem 

o aplicativo Termiquiz que está disponível gratuitamente na play store. Nesta etapa, 

certifique-se de que os alunos encontraram o baixaram o aplicativo corretamente. 

Após isso, é interessante incentivar os alunos a jogarem no modo onlyplayer, 

para que eles se habituem à interface e mecânica do jogo. 

Em seguida, sugerimos campeonato entre os alunos. Para isto, inicialmente 

a sala deverá ser dividida em equipes. Sugere-se grupos de dois a quatro membros 

por equipe (a depender do número de alunos na sala, bem como da quantidade de 

portadores de smartphone). 

● Dividindo a sala, por exemplo, em 16 equipes, pode-se proceder da 

seguinte forma: 

● Primeira fase (oito rodadas de jogos em que 16 equipes disputam no 

modo verdadeiro ou falso, classificando-se oito equipes para a 

próxima fase) 
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● Quarta de final (quatro rodadas de jogos em que 8 equipes disputam 

o jogo no modo híbrido) 

● Semifinal (duas rodadas de jogos entre quatro equipes disputando 

com perguntas de múltipla escolha) 

● Final (duas equipes disputam com perguntas de múltipla escolha) 

O campeonato pode ser montado conforme tabela abaixo: 

Figura A 4 - Tabela para acompanhamento do campeonato 

 
Fonte: Autoria própria (2020) 

Lembramos, ainda, que esta é apenas uma sugestão e que outras atividades 

podem ser desenvolvidas, como, por exemplo, atividades extraclasse em que o 

aluno pode jogar sozinho e compartilhar a pontuação nas redes sociais o que 

poderá, inclusive, ser acompanhado pelo docente. 
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Apêndice B - Texto de apoio didático para a 

abordagem do conteúdo de Termologia no Ensino Médio 

CALOR E TEMPERATURA 

Habitualmente, utilizamos os termos temperatura e calor quase como 

sinônimos, mas, em relação aos conceitos físicos, há muita diferença! Portanto, 

para início de conversa, é necessário definir cada um destes conceitos claramente: 

Calor é energia térmica em trânsito, energia esta que é trocada entre os 

corpos até que estes alcancem o equilíbrio térmico entre si. 

Observe que o conceito físico de calor nada tem a ver com o significado 

cotidiano da palavra calor, que muitas vezes é utilizado para expressarmos nossa 

sensação térmica em um determinado ambiente.  

É muito comum falarmos algo do tipo: “nossa, está muito calor hoje!”. 

Todavia, a frase em questão traz um grande erro conceitual, fisicamente falando. 

Você conseguiria apontar qual? 

Atente-se que calor não é um estado e não se retém.  

Para entendermos melhor o conceito de calor, temos que entender o conceito 

de Equilíbrio Térmico. 

Equilíbrio térmico corresponde à lei zero da termodinâmica que diz que: 

“Se dois corpos, A e B, estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C, então 

A e B também estão em equilíbrio térmico entre si.”  

Em outras palavras, podemos dizer que: se A e C têm a mesma temperatura 

e B e C também tem a mesma temperatura, logo A, B e C têm a mesma temperatura. 

Assim sendo, considerando os três sistemas colocados em contato, não haverá 

transferência de calor, pois todos estarão na mesma temperatura. Logo, podemos 

concluir que a transferência de calor só ocorre em corpos que estão em 

temperaturas diferentes.  

Nestes termos, também podemos definir temperatura como a propriedade 

que determina se dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si, ou se haverá 

transferência de calor entre dois corpos quando colocados em contato. 

Mas, então, como podemos determinar a temperatura de um corpo? 
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É fato que nossos sentidos não são fontes confiáveis para mensuração de 

temperatura. Você duvida?  

Podemos notar facilmente que os conceitos de “quente” e “frio” são relativos, 

considerando a seguinte situação: temos 3 recipientes um contém água a 10º C, 

outro água a 30º C e finalmente um terceiro contendo água a 50ºC. 

Se colocarmos a mão direita no primeiro recipiente (com água a 10º C) ao 

mesmo tempo que a mão esquerda no segundo recipiente (com água a 30º C), pode 

parecer que o conteúdo do primeiro recipiente está frio enquanto o do segundo 

recipiente está quente. Entretanto se em outro momento, colocarmos 

simultaneamente uma mão no segundo recipiente com água a 30º C e a outra no 

terceiro recipiente com água a 50ºC, poderemos dizer que o conteúdo do recipiente 

a 30º C está frio, enquanto a água a 50ºC está quente. Ora, como poderia uma 

substância a uma mesma temperatura ser ao mesmo tempo quente e frio? 

Dica: esse experimento pode ser facilmente reproduzido. Apenas tome cuidado 

para não se queimar, ok? 

Considerando o que acabamos de apresentar, se faz necessário um 

instrumento que determine os valores das temperaturas de um corpo, com precisão 

maior do que a dos nossos sentidos. Para isto foram desenvolvidos os 

termômetros. Há vários tipos de termômetros. Uns com graus de precisão maiores 

que outros, mas todos, com certeza, superam nossa percepção para medição. 

Provavelmente, o termômetro mais conhecido e utilizado no cotidiano é o 

termômetro de coluna de mercúrio, mas este vem sendo gradualmente substituído 

por tubos preenchidos por álcool, devido aos riscos à saúde e meio ambiente 

associados ao contato com o mercúrio1. 

Nesse tipo de termômetro, a temperatura é medida considerando a variação 

do volume ocupado pelo mercúrio (ou mais recentemente álcool colorido) em estado 

líquido dentro de um tubo de vidro. Mas outros materiais e grandezas também 

podem ser usados para se medir temperatura, como por exemplo: o tamanho de 

uma barra de cobre; resistência elétrica (já que aumentando-se a temperatura, 

 
1 A resolução Nº 145/2017 - RDC/Anvisa proibiu, dentre outras coisas, a fabricação e 

comercialização de termômetros de mercúrio em território nacional. A medida passou a valer em 01 de 
janeiro de 2019 e visa minimizar a possibilidade de contato de pessoas com o mercúrio, bem como mitigar 
a contaminação do ambiente quando do descarte dos medidores de temperatura [Anvisa, 2017]. 
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aumenta a dificuldade de um elétron passar por um fio); pressão exercida por um 

gás, etc. Estas características físicas que variam de acordo com a temperatura são 

chamadas grandezas termométricas. 

Para a medição de temperatura também é necessária a utilização de Escalas 

termométricas.  

ESCALAS TERMOMÉTRICAS 

“escala termométrica é um conjunto de valores numéricos em que cada valor 

está associado a uma determinada temperatura” 

Escalas termométricas podem ser facilmente criadas utilizando-se de dois 

pontos fixos, que são estados da matéria bem definidos e que podem ser obtidos 

sempre nas mesmas condições. Pontos fixos bastante utilizados, devido à 

praticidade na medição, são o ponto de fusão e de ebulição da água, tanto que são 

chamados também de pontos fixos fundamentais. 

Escala Celsius 

Escala criada por Anders Celsius (1701-1744) é a mais utilizada no mundo e 

também é adotada no Brasil. Para criá-la, o cientista utilizou-se de pontos de 

referência facilmente reproduzíveis que são os pontos fixos fundamentais, ou seja, 

ponto de ebulição e fusão da água. Todavia, quando apresentada por Celsius em 

1742, o valor 0 inha sido atribuído para o ponto de ebulição e o valor 100 para o 

ponto de fusão. Posteriormente, a escala foi invertida e tornou-se tal como 

conhecemos (água congela a 0ºC e água em ponto de vapor a 100ºC). Por estar 

dividida em 100 partes, ela foi chamado por Celsius de escala centígrada e 

permaneceu sendo chamada dessa maneira por muito tempo, até ser renomeada 

em homenagem ao cientista que a desenvolveu. 

Escala Fahrenheit 

A escala criada por Fahrenheit é bastante utilizada em países de língua 

inglesa, como, por exemplo, os Estados Unidos. Ela foi criada utilizando-se como 

estados térmicos de referência, para o valor 0 ºF a temperatura da mistura de gelo 

com cloreto de amônia e, para o valor 100 ºF a temperatura do corpo humano. Ou 

seja, a escala também foi dividida em 100 partes, mas utilizou-se de pontos de 

referência diferentes. Todavia, os pontos de referência utilizados são menos 
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precisos que os utilizados por Celsius, por isso, algum tempo depois ela foi 

atualizada, utilizando-se de pontos de referência também os pontos fixos 

fundamentais. Esses pontos são 32 °F para a temperatura da água em ponto de 

gelo e 212 °F para a temperatura em que a água ferve. 

Celsius e Fahrenheit são escalas relativas, pois dependem do material de 

referência. Já a escala Kelvin é uma escala absoluta. 

A escala absoluta ou escala Kelvin 

Para criação de sua escala termométrica, no início do século XX, William 

Thomson, portador do título honorífico Primeiro Barão Kelvin (1824-1907), utilizou-

se de método diferente dos antecessores. Em um exercício hipotético, ele percebeu 

que se pegasse um determinado volume de gás a uma certa temperatura, 

aumentando-se esta temperatura, o volume também aumentava de forma 

proporcional. De posse dessa relação, ele calculou o momento em que seria, 

teoricamente a menor temperatura possível, em um dado ponto em que 

teoricamente, o gás ocuparia um volume nulo. Considerando a escala Celsius esse 

valor corresponde a -273ºC, ao que Kelvin atribuiu como zero absoluto (sendo esta 

a menor temperatura possível). Logo, a escala Kelvin não tem valores negativos. O 

tamanho das divisões na escala Kelvin é o mesmo que o tamanho  dos graus na 

escala Celsius. Com isso, enquanto o zero absoluto equivale a 0 K na escala Kelvin, 

na escala centígrada equivale a -273 ºC. De forma semelhante, o ponto de fusão do 

gelo a 0 ºC equivale a 273 K e o ponto de ebulição da água equivale a 373 K. 

Percebe-se, assim, que os valores de temperatura descritos na escala Kelvin, 

podem ser facilmente convertidos para a escala Celsius, apenas subtraindo da 

temperatura em Kelvin, o valor 273, ou seja: 

T°C= TK - 273 

Vimos então que a temperatura em Celsius é facilmente relacionável aos 

valores na escala Kelvin. Mas também é possível estabelecer a relação entre 

qualquer das escalas, ou seja, conhecendo-se o valor da temperatura em uma 

determinada escala é possível converter o valor dela para outra escala. 

Conversão entre escalas termométricas 

Sabendo-se do valor para os pontos fixos fundamentais (ponto de ebulição e 

fusão da água) em cada escala termométrica, é fácil determinar uma equação para 
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conversão da temperatura de uma escala para outra, como pode-se acompanhar 

na figura B1: 

Figura B 1 - Relação entre os valores dos pontos fixos fundamentais nas escalas Celsius, 

Fahrenheit e Kelvin, respectivamente 

 

Fonte: Autoria Própria (2020) 

Desta forma pode-se converter a temperatura de uma escala a outra pela 

seguinte fórmula: 

  
= =   

 
= =   

 
= =   

Assim, temos que: 

● Conversão de Temperatura de Celsius para Kelvin: TK = TC + 273 

● Conversão de Temperatura de Kelvin para Celsius: TC = TK – 273 

● Conversão de Temperatura de Celsius para Fahrenheit:
 
=  

● Conversão de Temperatura de Kelvin para Fahrenheit: =   

 De forma semelhante, você também pode converter uma variação de 
temperatura de uma escala para outra, resultando em: 

 
= =   

 
= =   
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● Variação de Temperatura de Celsius para Fahrenheit:
 
=  

● Variação de Temperatura de Kelvin para Fahrenheit: =   

● Variação de Temperatura de Celsius para Kelvin: ΔTK = ΔTC 

Observe que como o tamanho das divisões na escala Celsius corresponde 

ao mesmo tamanho dos graus na escala Kelvin, portanto, a variação de temperatura 

em ambas será a mesma. 

Dilatação Térmica  

A Dilatação Térmica é a propriedade que os corpos têm de variar seu 

tamanho de acordo com a temperatura que apresentam. Inclusive é essa 

propriedade que garante o funcionamento dos termômetros. 

Na prática, toda variação é volumétrica, todavia a expansão na profundidade 

de um material pouco espesso, como uma folha de alumínio, por exemplo, vai ser 

bem menor do que a variação em um cubo do mesmo material, a ponto dessa 

variação, em alguns casos, ser considerada desprezível. 

A variação de tamanho em virtude da temperatura pode ser estudada como 

dilatação linear, superficial ou volumétrica, conforme o formato do objeto que está 

sendo analisado. 

Dilatação Linear 

No estudo da dilatação linear é medida a variação do tamanho de um objeto 

apenas em uma dimensão. Pode ser utilizado para medir materiais em formato de 

fio, por exemplo. 

Para o cálculo da dilatação linear usamos: 

ΔL = Lo.α.ΔT 

Legenda: 

ΔL: Variação do comprimento  

ΔT: Variação de temperatura 

Lo: Comprimento inicial do corpo 

α: Coeficiente de dilatação linear  
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Dilatação Superficial 

No estudo da dilatação superficial, é medida variação do tamanho de um 

objeto em duas dimensões. É valido para medir materiais na forma de chapa, por 

exemplo.  

Para o cálculo da dilatação linear usamos: 

ΔA = Ao.β.ΔT 

Legenda: 

ΔA: Variação da área da superfície  

ΔT: Variação de temperatura  

Ao: Área inicial do corpo 

β: Coeficiente de dilatação superficial  

Dilatação Volumétrica 

No estudo da dilatação volumétrica é medida a variação do tamanho de um 

objeto em três dimensões. É válido para estudo de materiais em formato de cubo, 

por exemplo. 

Para calcular a dilatação volumétrica utilizamos a seguinte fórmula: 

 

ΔV = Vo.γ.ΔT 

 

Legenda: 

 

ΔV: Variação do volume 

ΔT: Variação de temperatura  

Vo: Volume inicial do corpo 

γ: Coeficiente de dilatação volumétrica  
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Coeficiente de dilatação 

Praticamente todo corpo pode sofrer dilatação térmica, todavia, uns sofrem 

mais e outros menos, dependendo do material do qual é composto e é isto que 

mede o coeficiente de dilatação.  

Em problemas sobre dilatação superficial ou volumétrica o coeficiente de 

dilatação linear é multiplicado pela quantidade de dimensões analisadas, ou seja: β 

= 2 . α (coeficiente de dilatação superficial é duas vezes o valor do coeficiente de 

dilatação linear) e γ = 3 . α (coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o valor 

do coeficiente de dilatação linear).  

A seguir, alguns exemplos de substancias e seus respectivos coeficientes de 

dilatação térmica. 

Tabela B1- Valores de coeficiente de dilatação linear para substâncias diversas 

Substância Coeficiente de Dilatação Linear (ºC-1) 
Vidro Comum 9.10-6 
Vidro (Pirex) 3,2.10-6 

Aço 11.10-6 
Concreto 12.10-6 

Cobre 17.10-6 
Alumínio 24.10-6 
Chumbo 29.10-6 

Latão 19.10-6 

Fontes: Hewitt (2015) e Serway (2014) 

Dilatação térmica dos líquidos 

Para os líquidos, devemos calcular a dilatação volumétrica, pois, como eles 

não têm forma própria, o seu formato depende do recipiente que os contém, 

impossibilitando, com isso, que a dilatação seja analisada linearmente ou 

superficialmente. Desta forma, para determinar a variação de volume dos líquidos 

usa-se a equação de dilatação volumétrica que já conhecemos:  

ΔV = Vo.γ.ΔT 

Sendo,  

ΔV: Variação do volume 

ΔT: Variação de temperatura  

Vo: Volume inicial do corpo 
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γ: Coeficiente de dilatação volumétrica  

Para calcular o volume final de um líquido após o aquecimento, podemos 

utilizar a fórmula:  

V = Vo.(1+γ.ΔT) 

Onde V é o volume final do líquido. 

Dilatação aparente de líquidos 

Os líquidos geralmente se expandem mais que as substâncias sólidas, logo, 

em geral, têm coeficiente de dilatação maior.  

Dito isto, percebe-se que se o recipiente estiver cheio do líquido e houver 

aumento de temperatura, parte desse líquido transbordará. Podemos imaginar que 

este volume que transbordou refere-se integralmente ao volume de líquido dilatado. 

Mas não é o que de fato acontece. Este volume transbordado refere-se tão somente 

à dilatação aparente do líquido. 

Pois, considerando que o recipiente que contém o líquido também se 

expandirá com o aumento da temperatura (ainda que menos), em alguns problemas 

poderá ser necessário somar a dilatação do recipiente com a dilatação aparente 

do líquido para determinar a dilatação térmica real do líquido. 

O caso da água 

A água apresenta um comportamento incomum em uma determinada faixa 

de temperatura: quando a temperatura está aumentando em uma faixa 0ºC até 4ºC, 

ela não se expande. Isso ocorre, pois a estrutura das moléculas de água em estado 

sólido (gelo) se arranja de uma forma que ocupa mais espaço, ou seja, há aumento 

de volume quando a temperatura a partir de 4ºC se aproxima do ponto de fusão, 

0°C.   

Por conta disso, você já pode ter percebido que algumas garrafas com água 

estouram quando passam um longo tempo no congelador.  Isso ocorre, pois quando 

a temperatura diminui se aproximando de 0°C, o recipiente se contrai, como é 

natural à maioria das substâncias, mas a água, pelo contrário, quando se transforma 

em gelo, se expande, causando, algumas vezes, o rompimento do recipiente. 
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Apêndice C - Questionário diagnóstico do perfil dos 

estudantes entrevistados 

Prezado entrevistado, 
 
Este questionário é instrumento da pesquisa de campo elaborada pela mestranda Thaynara 

Carvalho de Faria Marques, sob a orientação do Prof. Dr. Tiago Carvalho Martins, na Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará e visa identificar o perfil dos estudantes do 3º ano da EEEM 
Walkise da Silveira Vianna quanto ao uso de mídias digitais.  

Não é necessário se identificar: As respostas terão caráter confidencial e serão utilizadas 
apenas para fins de análise de dados. 

 
1) Você possui smartphone?  

(    ) Sim   (    ) Não 
- Se não, você tem algum tipo de acesso a smartphone de terceiros 

(pai, mãe, irmãos)? 
(    ) Sim   (    ) Não 

2) Para quais finalidades você mais utiliza o smartphone? 
(    ) Ligações 
(   ) Aplicativos de mensagem instantâneas (Ex: WhatsApp, Telegram, messenger, 
etc.) 
(    ) Redes sociais (Ex: Instagram, Twitter, Facebook) 
(    ) Jogos 
(    ) Pesquisas na internet 
(    ) Outras. Quais ______________________  
 
3) Você já instalou algum aplicativo de smartphone na Playstore ou AppStore? 

(    ) Sim   (    ) Não 

4) Você tem acesso a rede de dados móveis (internet 3G ou 4G) do seu celular 
regularmente? 

(    ) Sim   (    ) Não 
 
5) Você tem computador ou notebook em casa? 

(    ) Sim   (    ) Não 
 
6) Você tem acesso a internet em casa? 

(    ) Sim   (    ) Não 
 
7) Já utilizou, alguma vez,  dispositivos como smartphone, computador ou tablet 
para fins educacionais? 

(    ) Sim   (    ) Não 
- Se sim, quais as atividades executadas:  

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

8) Você já utilizou smartphone para atividades escolares dentro da sala de aula? 
(    ) Sim   (    ) Não 
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Por fim, gostaríamos de fazer algumas perguntas para melhor caracterizar os 

respondentes desta pesquisa: 

Gênero:  (     ) Feminino  (     ) Masculino 
Idade: _____ anos. 
 

Muito obrigado pela sua participação! 
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Apêndice D - Teste pré aplicação do produto 

Prezado entrevistado, 
 
Esta avaliação é instrumento da pesquisa de campo elaborada pela mestranda Thaynara 

Carvalho de Faria Marques, sob a orientação do Prof. Dr. Tiago Carvalho Martins, na Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará e visa identificar o conhecimento prévio dos estudantes da turma 
analisada quanto a tópicos de Física Térmica. 

Não é necessário se identificar: as respostas terão caráter confidencial e serão utilizadas 
apenas para fins de análise de dados. 

 
1) Converta 37°C para a escala Kelvin 
 

 

 

2) Converta 95°F para a escala Celsius: 
 

 

 

03) Enem (2012) 

 
O quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e 

ligas metálicas: 

 
Para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do 

menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos, 
respectivamente, de 
a. aço e níquel. 
b. alumínio e chumbo. 
c. platina e chumbo 
d. ouro e latão. 
e. cobre e bronze. 
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4) Enem (2013): É comum nos referirmos a dias quentes como dias “de 
calor”. Muitas vezes ouvimos expressões como “hoje está calor” ou “hoje o 
calor está muito forte” quando a temperatura ambiente está alta. No contexto 
científico, é correto o significado de “calor” usado nessas expressões? 
a. Sim, pois o calor de um corpo depende de sua temperatura. 
b. Sim, pois calor é sinônimo de alta temperatura. 
c. Não, pois calor é energia térmica em trânsito. 
d. Não, pois calor é a quantidade de energia térmica contida em um corpo. 
e. Não, pois o calor é diretamente proporcional à temperatura, mas são 
conceitos diferentes. 

5) (Adaptada do livro de Serway, 2014) Duas esferas são feitas do 
mesmo metal e têm o mesmo raio, mas uma é oca e a outra é sólida. As esferas 
são submetidas ao mesmo aumento de temperatura. Qual esfera se expande 
mais?  

(a) A sólida.  
(b) A oca.  
(c) Elas se expandem igualmente.  
(d) A informação não é suficiente para determinar a resposta. 

6) Por que uma lâmina bimetálica entorta caso aconteça uma variação 
na sua temperatura? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7) (Adaptada do livro de Serway, 2014) Um aparelho eletrônico mal 
desenhado tem dois parafusos presos a partes diferentes que quase se tocam 
em seu interior como na figura abaixo. Os parafusos de aço e latão têm 
potenciais elétricos diferentes, e caso se toquem, haverá um curto-circuito, 
danificando o aparelho. O intervalo inicial entre as pontas dos parafusos é 5,0 
mm a 27 ºC. A que temperatura os parafusos se tocarão? Suponha que a 
distância entre as paredes do aparelho não seja afetada pela mudança na 
temperatura. (αlatão = 19.10-6(°C)-1; αaço = 11.10-6(°C)-1) 

 
 

Figura 14- Dois parafusos presos a diferentes partes de um aparelho elétrico quase se tocam quando 
a temperatura é 27°C. Conforme a temperatura aumente, as pontas dos parafusos se movem em 
uma direção à outra. 
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Apêndice E - Teste pós aplicação do produto 

Prezado entrevistado, 
 
Esta avaliação é instrumento da pesquisa de campo elaborada pela mestranda Thaynara 

Carvalho de Faria Marques, sob a orientação do Prof. Dr. Tiago Carvalho Martins, na Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará e visa identificar o conhecimento dos estudantes da turma 
analisada quanto a tópicos de Física Térmica após a aplicação do produto educacional. 

Não é necessário se identificar: as respostas terão caráter confidencial e serão utilizadas 
apenas para fins de análise de dados. 

 
1) Converta 40°C para a escala Kelvin: 
 
 

 

2) Converta 50°C para a escala Fahrenheit: 
 

 

3) (UNESP/2002) Duas lâminas metálicas, a primeira de latão e a 
segunda de aço, de mesmo comprimento à temperatura ambiente, são 
soldadas rigidamente uma à outra, formando uma lâmina bimetálica, 
conforme a figura a seguir: 

 
O coeficiente de dilatação térmica linear do latão é maior que o do aço. 

A lâmina bimetálica é aquecida a uma temperatura acima da ambiente e depois 
resfriada até uma temperatura abaixo da ambiente. A figura que melhor 
representa as formas assumidas pela lâmina bimetálica, quando aquecida 
(forma à esquerda) e quando resfriada (forma à direita), é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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4) (Enem, 2016): Nos dias frios, é comum ouvir expressões como: “Esta roupa 
é quentinha” ou então “Feche a janela para o frio não entrar”. As expressões 
do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da 
termodinâmica. A roupa não é “quentinha”, muito menos o frio “entra” pela 
janela. 
A utilização das expressões “roupa é quentinha” e “para o frio não entrar” é 
inadequada, pois o(a) 

a. roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa, e o frio não entra pela 
janela, o calor é que sai por ela. 
b. roupa não fornece calor por ser um isolante térmico, e o frio não entra pela 
janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. 
c. roupa não é uma fonte de temperatura, e o frio não pode entrar pela janela, 
pois o calor está contido na sala, logo o calor é que sai por ela. 
d. calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito 
de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. 
e. calor está contido no corpo da pessoa, e não na roupa, sendo uma forma de 
temperatura em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio. 

5) (FURG RS/2000) Uma chapa metálica tem um orifício circular, como 
mostra a figura, e está a uma temperatura de 10oC. A chapa é aquecida até 
uma temperatura de 50oC. Enquanto ocorre o aquecimento, o diâmetro do 
orifício.  
a) aumenta continuamente.  
b) diminui continuamente. 
 c) permanece inalterado. 
d) aumenta e depois diminui. 
e) diminui e depois aumenta. 
 
6) Por que as substâncias se dilatam com o aumento da temperatura? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7) (Adaptada do Enem – 2009) Durante uma ação de fiscalização em postos de 
combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o 
consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível 
compra álcool por R$ 0,50/litro, a uma temperatura de 5ºC. Para revender o 
líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível 
para que atinja a temperatura de 35°C, sendo o litro de álcool revendido a R$ 
1,60. Diariamente o posto compra 20 mil litros de álcool e os revende.  
Dado o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool de 1x10-3 °C-1, qual seria 
o ganho financeiro do dono do posto, após uma semana de vendas? 
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Apêndice F - Questionário de opinião 

Obrigado pela sua participação na aplicação do Produto Educacional Termiquiz!  
Gostaríamos de ouvir a sua opinião. Por favor, responda às perguntas abaixo para que possamos 
saber mais do que você achou da experiência. 

Ressaltamos que todas as informações fornecidas por você terão caráter confidencial e 
serão utilizadas apenas para fins de análise de dados.   

Não há respostas certas ou erradas, responda segundo a sua percepção. 

Nesse bloco de questões assinale com um x o que melhor descreve sua 
opinião sobre a pergunta. 

01) Você gosta de estudar Física? 
(     ) Nem um pouco        
(     ) Gosto pouco       
(     ) Gosto      
(     ) Gosto muito          

02) Você se divertiu jogando Termiquiz? 
(     ) Nem um pouco        
(     ) Me diverti pouco       
(     ) Me diverti       
(     ) Me diverti muito          

 03) Você acha que o jogo facilitou o aprendizado da matéria? 
(     ) Nem um pouco        
(     ) Facilitou pouco       
(     ) Facilitou      
(     ) Facilitou muito          

04) O jogo lhe motivou a aprender mais sobre termologia? 
(     ) Nem um pouco        
(     ) Motivou pouco       
(     ) Motivou       
(     ) Motivou muito          

05) Você se sente satisfeito com o aplicativo Termiquiz? 
(     ) Nem um pouco satisfeito      
(     ) Pouco satisfeito      
(     ) Satisfeito       
(     ) Muito satisfeito      
      

Nesse bloco de questões, gostaríamos que você descrevesse sucintamente 
a sua experiência.  

 
06) Escreva as razões por estar satisfeito/insatisfeito com o aplicativo 
Termiquiz. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________ 
 
07) O que você mais gostou da experiência de aprendizagem? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
08) O que você menos gostou na experiência de aprendizagem? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
09) Dê um exemplo de algo que você aprendeu com as aulas desenvolvidas 
durante a aplicação do produto: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

10) Você tem alguma sugestão, comentário ou crítica para melhorar o 
Aplicativo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
11) Para finalizar, você poderia deixar um depoimento sobre a sua 
experiência? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Muito obrigado pela sua participação! 
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