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RESUMO 

O trabalho apresentado tem como objetivo contribuir para melhorar o ensino-

aprendizagem da Física e torná-lo mais atrativo, de forma contextualizada, motivadora 

e mais divertida, ofertando ao aluno a possibilidade de aprender brincando. Sendo 

assim, o jogo de tabuleiro “NA TRILHA DO V ou F” foi confeccionado usando questões 

conceituais de Eletrodinâmica, distribuídas em cartas, cada uma contendo duas 

questões com alternativas “verdadeiro ou falso”, sendo que os jogadores (alunos) 

devem ler a justificativa das questões falsas que possivelmente apresentem-se na 

jogada. No produto dessa dissertação consta o manual do jogo, que deverá ser lido 

atentamente pelos jogadores (alunos) e acompanhado pelo mediador (professor). 

Portanto, esse jogo de tabuleiro pode ser utilizado como um sinônimo de ludicidade, 

de modo que possa permitir o aumento das habilidades intelectuais e afetivas dos 

envolvidos no processo. No contexto teórico, a proposta do produto educacional 

fundamenta-se na aprendizagem significativa de David Paul Ausubel (1918-2008). A 

metodologia utilizada na proposta didática contou com a aplicação de questionários 

avaliativos de aprendizagem, que têm como finalidade neste momento avaliar o nível 

de aprendizagem dos alunos sobre a Eletrodinâmica e os resultados nessa primeira 

etapa foram apresentados em forma de gráficos, após a correção e a análise dos 

dados obtidos. A aplicação do jogo “NA TRILHA DO V ou F” ocorreu nas turmas de 3º 

ano do Ensino Médio na Escola Estadual de Ensino Médio Walkise da Silveira Vianna 

na cidade de Marabá/PA, e apresenta-se como um instrumento didático pedagógico 

e a principal função deste produto é auxiliar o professor nas aulas de Física, de forma 

que o ensino de Eletrodinâmica se apresente de uma maneira mais significativa.  
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PRODUTO EDUCACIONAL DESENVOLVIDO 

 

Figura 1 - Tabuleiro principal do jogo "NA TRILHA DO V ou F"

 
Fonte: Arquivo da autora 

Figura 2 - Cartas do jogo "NA TRILHA DO V ou F" 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 
Este produto educacional apresenta questões de eletrodinâmica no formato de 

um jogo de tabuleiro contendo trilhas e cartas, usando-se a ludicidade como elemento 

básico de ensino, e que possa ser usado por professores, alunos e demais membros 

acadêmicos de áreas afins. Para esse modelo de produto buscou-se contribuições de 
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colegas da área de ensino, usou-se questões objetivas sobre a Eletrodinâmica, com 

respostas verdadeiro ou falso, e para cada questão falso que aparece no baralho 

existe uma justificativa, de forma que o jogador (aluno) tenha a resposta correta da 

questão em destaque.  

Ademais, o jogo pode ser disputado por duplas ou por até 5 (cinco) alunos, 

devendo-se observar as regras do jogo. O produto é composto por 1 (um) tabuleiro, 

50 (cinquenta) cartas de perguntas, 5 (cinco) peões, 1 (um) dado e 1 (um) manual de 

instruções. O objetivo é ir avançando ao longo da trilha (tabuleiro), respondendo 

corretamente as perguntas sobre Eletrodinâmica, e ser o primeiro jogador a chegar à 

casa FIM. 

Assim, com este produto educacional busca-se um modelo de atividade lúdica 

pedagógica que possa servir como um instrumento de desenvolvimento cognitivo, a 

ser usado na disciplina de Física para alunos de 3⁰ ano do ensino médio, de forma 

que possa diminuir as dificuldades de ensino dos conceitos de Eletrodinâmica  na rede 

pública, além de ser um processo interacionista da implantação de novas 

metodologias de ensino, aliadas ao desenvolvimento cognitivo e à construção do 

conhecimento escolar.  
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REGRAS 
 

CONTÉM:  

1 tabuleiro, 50 cartas de perguntas, 5 peões, 1 dado e 1 manual de instruções. 

OBJETIVO: Ir caminhando ao longo do tabuleiro, respondendo corretamente as 

perguntas teóricas sobre o Eletrodinâmica e ser o primeiro jogador a chegar à casa 

FIM. 

PREPARAÇÃO: 

 Abra o tabuleiro sobre uma mesa em uma posição ao alcance de todos os 

jogadores. 

 Cada jogador escolhe a cor de seu peão e o posiciona na casa INÍCIO. 

 Misture as cartas e coloque a pilha virada para baixo no centro do tabuleiro 

sobre o símbolo V ou F. 

 Pegue um relógio, cronômetro ou celular para medir o tempo (não inclusos). 

COMO JOGAR: 

Um dos jogadores, escolhidos à preferência, deve começar o jogo, seguido pelo 

jogador a sua esquerda, sempre no sentido horário. 

Em sua rodada, o jogador deve lançar o dado e andar com seu peão o número 

de casas indicadas. 

Na rodada em que constar alternativa falsa, se necessário faça a leitura da 

justificativa para que o jogo tenha continuidade. 

Ao final do seu movimento, ele deve conferir em qual casa caiu e cumprir o que 

o ícone indica. 

ICONES NO TABULEIRO: Você vai encontrar os seguintes ícones: 

 

Pergunta Simples: Quando o jogador 1 cair nessa casa, o jogador a sua 

direita (jogador 2) deve retirar uma carta da pilha e ler as afirmações 

referente a duas questões que constam na carta. O jogador 1 deverá 

responder as questões dizendo se a afirmação é verdadeira ou se é falsa. Caso 

acerte, o jogador 1 avança 2 casas, mas se errar deve voltar 2 casas. 
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Pergunta Rápida: Quando o jogador 1 cair nessa casa, o jogador a sua 

direita (jogador 2) deve retirar uma carta da pilha, perguntar um número 

de 1 a 2 para o jogador 1 e ler a afirmação referente ao número escolhido. 

Todos os outros jogadores também podem responder a afirmação, assim que o 

jogador ler a pergunta, quem quiser responder deve levantar a mão rapidamente. O 

primeiro a levantar garante o direito de responder à questão. Se a resposta estiver 

certa, quem respondeu deve andar duas casas, mas se estiver errado deve voltar 

duas casas. 

Sequência Premiada: Quando o jogador 1 cair nessa casa, o jogador 

a sua direita deve retirar uma carta e ler todas as perguntas para o 

jogador 1 que deverá responder as perguntas   afirmando se é 

verdadeira ou se é falsa. A cada resposta correta ele avança 1 casa. 

Mas não volta nenhuma casa, mesmo errando alguma pergunta. 

Desafio: Quando o jogador 1 cair nessa casa, ele mesmo deve pegar 

uma carta e escolher um jogador para desafiar. O desafiado deve dizer 

um número de 1 a 2 e o jogador 1 deve ler a afirmação 

correspondente. Se o desafiado acertar, ele anda 1 casa e o jogador 

1 volta 1 casa. Mas se o desafiado errar, quem volta 1 casa é ele 

enquanto o jogador 1 avança 1 casa.  

FIM DO JOGO: O Jogo termina assim que o primeiro jogador chegar a casa FIM, 

sendo assim o grande vencedor desse jogo. 
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QUESTÕES SOBRE ELETRODINÂMICA PARA A CONFECÇÃO DAS CARTAS – 

“NA TRILHA DO V ou F” 

 

 1 - Só existem dois tipos de cargas elétricas na natureza.   

VERDADEIRO  

2 - Os choques elétricos dependem de fatores como a intensidade de corrente 

elétrica.  

VERDADEIRO  

3 -  Um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica produz desvio em uma 

agulha imantada. 

VERDADEIRO  

4 - Uma das características mais importantes das cargas elétricas é que elas são 

capazes de exercer uma força. 

VERDADEIRO  

5 - No Brasil, as únicas formas de geração de energia são as hidroelétricas e as 

termoelétricas. 

FALSO 

Justificativa: Existem outras modalidades de energia (solar, eólica) 

6 - A força elétrica é uma grandeza vetorial. 

VERDADEIRO  

7 - Em usinas hidrelétricas, a queda d’água move turbinas que acionam geradores. 

VERDADEIRO  

8 - Na conversão direta solar-elétrica são células fotovoltaicas que produzem tensão 

elétrica.  

VERDADEIRO  

9 - Aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia implica economizar 

recursos e combustíveis. 

VERDADEIRO  

10 -  Em uma associação de resistores em série a intensidade da corrente é a 

mesma em todos os resistores. 

VERDADEIRO  

11 - A diferença de potencial em uma associação de resistores em série irá variar 

conforme a resistência de cada um dos resistores. 

VERDADEIRO  

12 - Resistores são condutores em que a energia elétrica converte-se em energia 

térmica. 
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VERDADEIRO  

13 - O fusível é considerado um dispositivo que previne os circuitos elétricos.  

VERDADEIRO  

14 - Os fusíveis são ligados em série, na parte do circuito elétrico que deve ficar 

protegida.  

VERDADEIRO  

15 - Os fusíveis são compostos por alguns condutores de baixo ponto de fusão, 

como por exemplo, o estanho e o chumbo.  

VERDADEIRO  

16 - O disjuntor tem a mesma função do fusível que é proteger uma instalação 

elétrica contra sobrecargas e curtos-circuitos. 

VERDADEIRO  

17 - Resistor equivalente é o resistor que produz o mesmo efeito que a associação 

total. 

VERDADEIRO  

18 - Um resistor é considerado ôhmico quando a resistência permanece constante 

independente da corrente ou tensão aplicado ao resistor. 

VERDADEIRO  

19 - A unidade de medida da resistência é o Ohm (Ω), em homenagem ao físico 

alemão George Simon Ohm. 

VERDADEIRO 

20 - O valor da resistência elétrica de um condutor ôhmico não varia se mudarmos 

somente a área de sua secção reta. 

FALSO 

Justificativa: em virtude de ser um resistor ôhmico a resistência deverá ser 

constante. 

21 - Se um resistor de cobre tiver o seu comprimento e o seu diâmetro duplicado, a 

nova resistência é a anterior dividida por dois. 

VERDADEIRO 

22- As descargas elétricas recebidas pelo corpo humano dependendo da intensidade 

podem provocar efeitos mortais. 

VERDADEIRO  

23 - A capacitância é medida em farads (F). 

VERDADEIRO  

24 - As Leis de Ohm, postuladas pelo físico alemão Georg Simon Ohm em 1827, 

determinam a resistência elétrica dos condutores. 
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VERDADEIRO  

25 - Só existem dois tipos de cargas elétrica: positiva e negativa. 

VERDADEIRO  

26 - Cargas elétricas de sinais iguais se atraem e de sinais contrários se repelem. 

FALSO 

Justificativa: Cargas de sinais iguais se repelem e de sinais contrários se 

atraem. 

27- O quantum (quantidade elementar) de carga elétrica é 1,602 x 10-19 C. 

VERDADE 

28 - Corrente Contínua (CC) possui sentido e intensidade constantes.  

VERDADEIRO  

29 - No Sistema Internacional de Unidades (SI) a tensão elétrica é medida em volts 

(V). 

VERDADEIRO 

30 - No Sistema Internacional de Unidades (SI) a unidade de potência medida é o watt 

(W). 

VERDADEIRO 

31 - A corrente elétrica nos condutores metálicos é constituída de cargas positivas no 

sentido oposto ao convencional. 

FALSO:  

Justificativa: A corrente é constituída pelo movimento ordenado das cargas 

negativas. 

32 - A resistência de um dispositivo depende da geometria e do material que é feito. 

VERDADEIRO 

33-Resistores associados em paralelo podem ser substituídos por um único resistor. 

 VERDADEIRO 

34 - Os aparelhos com alta tecnologia estão intimamente ligados a conceitos básicos 

de várias áreas de pesquisas da Física. 

 VERDADEIRO 

35 - Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices movidas pelo vento. 

VERDADEIRO 

36 - É perigoso usar as árvores como abrigo durante tempestades com raios, 

relâmpagos e trovões. 

 VERDADEIRO 

37 - Cargas em movimento (corrente) produzem campos magnéticos. 
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VERDADEIRO 

38 - O elétron tem carga q = +e, o próton tem carga q = -e. 

FALSO 

Justificativa:  O elétron tem carga q = - e, o próton tem carga q = + e.  

39 - Um resistor utilizado para aquecer água é composto por um fio enrolado em um 

núcleo de cerâmica.  

VERDADEIRO 

40 - O valor da resistência elétrica de um condutor ôhmico pode variar. 

FALSO 

Justificativa: A resistência em um resistor ôhmico é uma grandeza constante. 

41 - Condutores são materiais nos quais as cargas se movem de forma relativamente 

livre.  

VERDADEIRO 

42 - Isolantes são materiais nos quais as cargas não se movem livremente. 

VERDADEIRO 

43 - Quando um condutor é ligado à Terra por meio de um fio ou tubo condutor, diz-

se que ele está aterrado. 

VERDADEIRO 

44 - Os elétrons livres se movem nos exteriores do material, e não estão vinculados a 

nenhum átomo.  

VERDADEIRO 

45 - Os semicondutores são uma classe de materiais e suas propriedades elétricas 

estão entre as de isolantes e as dos condutores.                                      

VERDADEIRO 

46 - Um relâmpago normal está relacionado a campos elétricos atmosféricos na 

troposfera entre uma nuvem e o solo.                                               

 VERDADEIRO 

47 - A corrente elétrica é um fluxo de elétrons que circula por um condutor devido a 

uma diferença de potencial. 

VERDADEIRO 

48 - Um raio entre uma nuvem e o solo ocorre devido ao acúmulo de carga elétrica na 

base da nuvem.                                                       

 VERDADEIRO 

49 - Um capacitor é feito de duas placas condutoras, planas e paralelas, separadas 

pela distância.  

VERDADEIRO 
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50 - Os transformadores situados nas usinas têm, para efeito de distribuição de 

energia cabos de alta tensão.                                                           

VERDADEIRO 

51 - Em uma associação de resistores em paralelo podemos dizer que a tensão é a 

mesma em todos os resistores. 

VERDADEIRO 

52 - A corrente elétrica em um fio de cobre é constituída pelo deslocamento de 

prótons.                  FALSO 

Justificativa: A corrente elétrica em um fio de cobre é constituída pelo deslocamento 

de elétrons.                   

53 - A resistividade dos metais pode ser elevada pelo aumento da temperatura ou pela 

adição de soluto na matriz metálica.                                                             

 VERDADEIRO 

54 - O Alemão Georg Simon Ohm (1787-1854) verificou que a resistência elétrica de 

um objeto depende do material que o constitui. 

VERDADEIRO 

55 - A letra R representa o símbolo de um resistor. 

VERDADEIRO 

56 - Experimento de Millikan contribuiu para determinar o valor da carga elementar do 

elétron.                                                                                                

 VERDADEIRO   

57 - Um corpo que tem carga positiva possui mais prótons do que elétrons.                                     

VERDADEIRO  

58 - Um corpo que tem carga negativa possui mais prótons do que elétrons.                                   

FALSO 

Justificativa: O corpo com mais carga negativa que positiva possui mais elétrons.  

59 - O núcleo do átomo é formado por elétrons e prótons.                                                                           

FALSO 

Justificativa: O núcleo é formado por prótons e nêutrons. 

60 - A carga elétrica só pode existir em quantidades múltiplas da carga elementar.                               

VERDADEIRO 

61 - Um pêndulo eletrostático neutro é atraído tanto por um corpo eletrizado 

negativamente como por um corpo eletrizado positivamente, devido à indução.  

VERDADEIRO 

62 - Um corpo carregado eletricamente possui diferentes quantidades de cargas 

positivas e negativas.                                                                         
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VERDADEIRO   

63 - A corrente elétrica é o movimento de cargas elétricas, e é denotada pelas letras 

i.                                                                                   VERDADEIRO   

64 -  Quanto mais fino for o fio condutor, menor será a sua resistência elétrica.                                                         

FALSO 

Justificativa: quando o fio é fino maior será a resistência a passagem da 

corrente  

65 - Quanto mais fino for o fio condutor, maior será a perda de energia em forma de 

calor. VERDADEIRO 

66 - Quanto mais fino for o fio condutor, maior será a sua resistividade.                                                                 

FALSO 

Justificativa: A resistividade continua a mesma, pois essa grandeza depende 

do material que compõe o fio. 

67 - Um corpo que tem carga positiva possui mais prótons do que elétrons; 

 VERDADEIRO 

68 - Da palavra grega elektron derivam os termos eletrização e eletricidade, entre 

outros. VERDADEIRO 

69 - A carga elétrica de um sistema eletricamente isolado é constante, isto é, 

conserva-se. VERDADEIRO 

70 - Um objeto neutro, ao perder elétrons, fica eletrizado positivamente.                                                          

VERDADEIRO 

71 - Um isolante elétrico não pode ser metálico. 

 VERDADEIRO 

72 - Um corpo carregado pode repelir um corpo neutro.                                                              

VERDADEIRO 

73 - Na associação em paralelo, todos os capacitores apresentam mesma tensão. 

VERDADEIRO 

74 - Um corpo que tem carga positiva possui mais prótons do que elétrons.  

VERDADEIRO                                    

75 - A força magnética é proporcional à carga da partícula.                                                             

VERDADEIRO 

76 - A força magnética é proporcional ao módulo do vetor do campo magnético.          

VERDADEIRO 

77 - A força magnética é proporcional à velocidade da partícula.                                                            

VERDADEIRO 

78 - Um automóvel tem entre seus componentes uma bateria e um alternador.                     
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VERDADEIRO 

79 -  A bateria, fornece corrente elétrica para o circuito elétrico. 

VERDADEIRO  

80 - Pilhas e baterias são geradores elétricos. 

VERDADEIRO 

81 - O efeito Joule é um fenômeno físico que consiste na conversão de energia 

elétrica em calor.  

VERDADEIRO 

82 - A bateria, entre outras funções, fornece corrente elétrica para acender os faróis 

do carro.  

VERDADEIRO 

83 - O comportamento elétrico e magnético dos corpos costuma causar grandes 

dúvidas e curiosidades nas pessoas.  

VERDADEIRO 

84 - As pilhas e baterias são classificadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) como lixo perigoso.                                           

VERDADEIRO 

85 - Para carregar negativamente um objeto neutro, é preciso acrescentar um sinal 

negativo. 

FALSO 

Justificativa: Eletrizar um corpo significa basicamente tornar diferente o 

número de prótons e de elétrons. 

86 - As pilhas e baterias apresentam em suas composições substâncias tóxicas 

como chumbo, cádmio e mercúrio.                                                                         

 VERDADEIRO 

87 - O tamanho da pilha ou da bateria está diretamente relacionado com a 

intensidade de corrente elétrica que ela deve fornecer a um circuito.    

VERDADEIRO 

88 - O celular é um dispositivo de uso diário que contém um ímã, em regra.                           

VERDADEIRO 

89 - As pilhas e baterias são agressivas ao meio ambiente e de difícil reciclagem.                  

VERDADEIRO 

90 - Um isolante elétrico é um material que não pode ser eletrizado.                                                             

FALSO 

Justificativa: Os isolantes são os materiais que possuem grande dificuldade 

em ceder ou receber elétrons livres. 
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91 - Um raio começa com pequenas descargas dentro da nuvem, que liberam os 

primeiros elétrons em direção ao solo. 

 

VERDADEIRO 

92 - A capacitância de um capacitor depende de sua geometria. 

VERDADEIRO 

93 - A maioria das descargas ocorre dentro das nuvens 

VERDADEIRO 

94 - O trovão é a passagem da corrente elétrica pelo ar, aquecendo-o de forma que 

ele aqueça e se expanda provocando um som intenso e grave. 

VERDADEIRO 

95 - Um para-raios nem atrai nem repele os raios e sim oferece um caminho para 

ele. 

VERDADEIRO 

96 - Todas as nuvens produzem relâmpagos.  

FALSO 

Justificativa: Só as nuvens de tempestades produzem os relâmpagos 

97 - Circuitos podem ser analisados usando as leis de Kirchoff. 

VERDADEIRO 

98 - A corrente continua flui em um mesmo sentido durante todo tempo. 

VERDADEIRO 

99 - A resistência de um dispositivo depende da geometria e do material que a 

compõe. 

VERDADEIRO 

100 - Um circuito simples é formado por uma fonte e um conjunto de resistores.  

VERDADEIRO 


