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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo situar os professores e futuros professores de Física 

quanto às tecnologias e recursos didáticos contemporâneos disponíveis nas escolas da 

Educação Básica, em sítios da Internet e nas Universidades além de, indiretamente, 

proporcionar aos alunos contato com as novas tecnologias, permitindo-lhes maior interação 

com os conteúdos escolares da Física no Ensino Médio, última etapa da formação básica. 

Com o foco na formação de imagens, mais especificamente nas bidimensionais, em espelhos 

planos e espelhos esféricos (côncavo e convexo), optamos, dentre os diversos recursos 

didáticos, pelo uso do computador, já que se trata de uma ferramenta didática disponível nas 

escolas. Somos favoráveis e incentivamos o uso do computador como um recurso 

complementar a outros instrumentos pedagógicos ou substitutivo quando se tratar de 

conteúdos de difícil execução por meio de experimentos, seja pelo seu custo elevado, pelo 

alto grau de abstração ou de uso da matemática ou por questões de periculosidade. 

Demonstramos a relevância do conteúdo de Física selecionado – imagens bidimensionais – a 

partir de levantamento junto a graduandos em Física da Universidade Federal Fluminense e 

análise de obras didáticas integrantes do Programa Nacional do Livro Didático – Física (2012-

2014). Como principal resultado, apresentamos uma simulação que abrange a formação de 

imagens bidimensionais em espelhos planos e esféricos, desenvolvida com o uso da 

linguagem JAVA. Ressaltamos que o processo de desenvolvimento da simulação apresentada 

nesta monografia gerou um código fonte que viabilizará com maior facilidade a produção de 

outras simulações que contemplem a formação de imagens tridimensionais em espelhos 

esféricos e em lentes. 

 

Palavras-chave: Ensino de Física. Simulações computacionais. Formação de imagens 

bidimensionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 This work has the goal to situate physics teachers and future physics teachers on new 

technologies and contemporaries didactics resources available on basic education, on Internet 

websites and Universities beyond of, indirectly, to offer the pupils much intense contact with 

new technologies, allowing bigger interaction with physics scholar contents at secondary 

education – the last step from basic formation. With focus on images formation, more 

specifically in bidimensional forms, in plan mirrors and spherical mirrors (concave and 

convex), computer was chosen of many didactics resources, since it’s an available didactic 

tool at schools. We incentivize the use of computer as a complementary resource to other 

pedagogics instruments, or as a substitutive, when physics contents are hard to execute with 

experiments, because of high costs, high level of abstraction required, the use of math or the 

dangerous that the experiment can offer. We demonstrate the importance of physics contents 

selected – bidimensional images – asking some physics students from Universidade Federal 

Fluminense and analyzing didactics books selected by the National Program of the Didactic 

Book – Physics (2012-2014). As principal result we present a simulation that reaches the 

formation of bidimensional images in plan and spherical mirrors created in JAVA’s language. 

We highlight that the development process of the presented simulation in this monograph 

gives origin to a source code that will allow the production of another simulations that may 

contemplate the formation of tridimensional images in spherical mirrors and lenses more 

easily. 

 

 

Keywords: Physics education. Computational simulation. Formation of bidimensional images. 
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1  INTRODUÇÃO 

Um dos grandes problemas em se lecionar física no Ensino Médio é a falta de recursos 

disponíveis nas escolas para se demonstrar os fenômenos vivenciados por todos nós no dia a 

dia, tais como os fenômenos ópticos, conteúdo da física que abordaremos nesse trabalho 

monográfico. Quando falamos de recursos disponíveis nas escolas para auxiliar o ensino de 

física, queremos dizer que este espaço de ensino não é preparado para os alunos terem contato 

prático com a física, ou seja, geralmente, não têm condições mínimas de se realizar um 

experimento físico, recaindo esse problema sobre o professor. 

Os professores mais interessados em demonstrar como a física explica os fenômenos 

naturais cotidianos, solicitam que os alunos produzam ou que levem o material necessário 

para reproduzir esses fenômenos por meio de experimentos de baixo custo e simples de serem 

executados em sala de aula, fazendo com que o alunado tenha contato com a física de uma 

forma mais interativa, na qual o aluno deixa de ser apenas um mero instrumento de captação 

do conhecimento ensinado pelo professor, que neste caso atua como mediador na relação 

ensino-aprendizagem. 

 Os experimentos físicos, em sua maioria, não necessitam de muitos recursos para 

serem produzidos e são vários os meios que podem ser empregados em sala de aula ou até 

mesmo em uma quadra de futebol, como é o caso da interdisciplinaridade da física com a 

educação física, na qual os principais temas de estudo físicos são o centro de massa e o centro 

de gravidade, precisando apenas do nosso corpo e de um espaço no qual se possa executar 

algumas “brincadeiras” com os alunos para demonstrar como a gravidade atua em nosso 

corpo e como nossa distribuição de massa corporal se relaciona com ela. Mas como colocado 

no início do parágrafo, os experimentos físicos podem ser reproduzidos com materiais 

simples e de baixo custo em sua maioria, mas que acabam dependendo do interesse de cada 

professor, haja vista que as escolas não são estruturadas com laboratórios ou oficinas de física.



9 

 

Defronte de tais problemas, a maioria dos professores acaba por não aplicar as 

atividades práticas aos seus alunos, perdurando a ideia de que a física é uma matéria que não 

serve de nada para sua formação, uma vez que o que eles veem em sala de aula são um monte 

de equações que precisam decorar para serem aprovados ou para passarem no vestibular, 

contrariando as atuais orientações do MEC. 

 O vestibular acaba sendo um dos principais vilões da formação dos alunos como 

cidadãos, pois a maioria das escolas acaba focando o Ensino Médio na aprovação do aluno 

nesse concurso que se torna o principal parâmetro estatístico de indicação das melhores 

escolas, mas que não leva em conta as metodologias de ensino adotadas por elas, apesar de já 

estar comprovado que o método tradicional de ensino não tem se mostrado eficaz na 

preparação dos estudantes para a vida em sociedade, pois em nada contribui na formação 

crítica deles. 

 Além da falta de infraestrutura das escolas para introduzir o conhecimento prático de 

física e do desinteresse dos professores por fazerem um ensino diferente, esbarramos, também, 

com aqueles experimentos que mesmo que as escolas tivessem condições de abarcar aparatos 

para as suas realizações, seriam inviáveis de serem reproduzidos por uma questão de risco ou 

de alto custo de montagem e manutenção. 

 Partindo do exposto acima, procuramos enfocar nesta monografia os recursos 

tecnológicos disponíveis ou não nas escolas. Hoje é possível reproduzir virtualmente 

experimentos por meio dos computadores com as simulações computacionais, que criam 

modelos de fenômenos físicos quase reais e que, além do controle das variáveis, eliminam os 

riscos e minimizam os custos de montagem e manutenção de um laboratório didático de física. 

 Para ilustrar o potencial das simulações computacionais, optamos, neste trabalho, por 

enfatizar um tema simples, porém abstrato e difícil de ser reproduzido experimentalmente em 

sala de aula por sua complexidade prática: formação de imagens bidimensionais em espelhos 

planos e espelhos esféricos côncavos e convexos. 

 Destacamos, desde já, que o objetivo desta monografia não é o de estimular a 

substituição dos laboratórios ou oficinas de física, pois estes são muito mais ricos em detalhes 

e permitem melhor e mais precisa visualização do que se ocorre nos experimentos. Também 

não incentivamos o abandono de outros recursos que favorecem a interação do aluno com o 

conteúdo a ser estudado, dentre os quais o livro didático, que embora possua ilustrações 

simples e sem animação, tem um papel importante no incentivo à leitura e à investigação. 

 Assim, iniciando o desenvolvimento deste trabalho, no Capítulo 2, fazemos referência 

às orientações do MEC por meio da LDB e dos PCN+ quanto à formação do aluno no Ensino 
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Médio e à instalação dos computadores, que hoje já é uma realidade nas escolas, embora se 

tenha demorado muitos anos para que esse avanço fosse alcançado. 

 Ainda neste capítulo, apresentamos o conceito utilizado pelo MEC para simulações 

computacionais e outros meios multimídias utilizados como ferramenta de ensino, assim 

como, a quantidade estimada de recursos digitais, produzidos até o ano de 2003, voltados para 

a formação dos alunos. Destacamos alguns autores que defendem o uso desses recursos por 

auxiliarem no desenvolvimento cognitivo dos estudantes, desde que sejam utilizados em 

ambientes adequados que propiciem o desenvolvimento colaborativo junto ao professor e que 

permitam um ensino crítico, pressupondo os alunos mais participativos e ativos na relação 

ensino-aprendizagem. Contudo, não deixamos de lado as críticas e os cuidados que devem ser 

levados em consideração no uso dos recursos computacionais como ferramenta de ensino. 

 Objetivando o desenvolvimento de uma simulação computacional, no Capítulo 3 

apresentamos a justificativa para a escolha do conteúdo físico – formação de imagens bi e 

tridimensionais –. Dentre os argumentos que balizaram a justificativa se encontram: o nível de 

conhecimento de graduandos de física relativo ao conteúdo; a forma como a formação de 

imagens é abordada nos livros didáticos; a precariedade de sugestões para a exploração em 

sala de aula, tanto no Ensino Médio quanto no Superior. 

 No Capítulo 4 são apresentados os principais aspectos metodológicos utilizados no 

desenvolvimento da simulação, bem como, os aspectos motivacionais e as dificuldades que 

influenciaram no resultado final – simulação computacional – sobre a formação de imagens 

bidimensionais em espelhos planos e esféricos (côncavo e convexo) constante do Capítulo 5. 

 Por fim, no Capítulo 6 são tecidas algumas considerações sobre a limitação da 

simulação à formação de imagens bidimensionais em espelhos planos e esféricos, bem como, 

sobre os aspectos que a tornam uma iniciativa pioneira no campo do desenvolvimento 

nacional de simulações e sua divulgação.  

 

 

 

 

 



 

 

2  A INFORMÁTICA NA ESCOLA  E NO ENSINO DE FÍSICA 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN - Lei 9394/1996), ao 

situar o Ensino Médio como etapa final da Educação Básica, pressupõe que este nível de 

ensino deva assegurar aos estudantes uma formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania, a continuidade dos estudos e a inserção no mundo do trabalho (BRASIL, 1996). 

Para tanto, a escola deve permitir aos estudantes múltiplas vivências, com o intuito de 

favorecer o acesso a conhecimentos essenciais à vida contemporânea. 

Nesse sentido, “a formação do aluno deve ter como alvo principal a aquisição de 

conhecimentos básicos, a preparação científica e a capacidade de utilizar diferentes 

tecnologias relativas às áreas de atuação” (BRASIL, 2000, p.5).  

No que se refere às tecnologias, vale recordar que em 1996 cerca de 90% dos 

laboratórios de pesquisa em Física dos países desenvolvidos era assistido por computadores, e 

os laboratórios de ensino caminhavam na mesma direção (MEDEIROS; MEDEIROS, 2002, p. 

77). O avanço tecnológico e a consequente baixa nos custos de compra e de manutenção dos 

computadores permitem que as escolas hoje tenham laboratórios de informática, com 

computadores ligados ou não à Internet. 

Essa evolução, como apontam Campos, Rocha e Campos (1998, p. 9), pressiona a 

escola por mudanças nas relações que envolvem o ensino e a aprendizagem e nos leva a 

questionar se o ensino tradicional, restrito à fala do professor e à escrita no quadro, ainda é 

eficiente e eficaz em seu objetivo. Para Masetto
1

 (2000, apud VANIEL; HECKLER; 

ARAÚJO, 2011, p. 4), a informática coloca os estudantes e os professores frente a um novo 

processo educativo, no qual podem rever conceitos, aprimorá-los ou discuti-los com base em 

outras fontes de informação, por meio da Internet, aprofundando e criando suas investigações 

e interpretações sobre o assunto. 

                                                           
1
MASETTO, Marcos T. Mediação pedagógica e o uso da tecnologia. In: MORAN, José Manuel; BEHRENS, 

Marilda Aparecida; MASETTO, Marcos T. Novas tecnologias e mediação pedagógica. Campinas: Papirus, 2006.  
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De acordo com as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCN+ (BRASIL, 2002, p. 109), os computadores têm se tornado 

uma realidade no contexto escolar, possibilitando seu uso como recurso didático nos 

processos de ensino e de aprendizagem, tanto nas salas de aula quanto em laboratórios de 

informática que vêm sendo estruturados nas escolas. Dentre os diversos argumentos que se 

apresentam para o uso desse recurso junto aos alunos, sobressai a oportunidade que os 

computadores oferecem no desenvolvimento de trabalhos com simulações computacionais, 

tidas como uma ferramenta poderosa para a demonstração, a interação e a compreensão de 

fenômenos, particularmente os físicos, presentes no dia a dia. 

O computador tem se mostrado um excelente instrumento de aprendizagem e, segundo 

Petitto (2003, apud VANIEL; HECKLER; ARAÚJO, 2011, p. 3), pode ser usado como uma 

ferramenta de auxílio no desenvolvimento cognitivo do estudante, desde que seja 

disponibilizado um ambiente de trabalho propício à interação. Essa condição permitirá que os 

alunos e o professor possam desenvolver aprendizagens colaborativas, ativas e facilitadas, que 

propiciem ao aprendiz construir sua própria interpretação relativa ao assunto estudado, 

interiorizando as informações e transformando-as de forma organizada, ou seja, 

sistematizando-as para construir determinado conhecimento. 

Um dos recursos computacionais mais utilizados para este fim são os objetos virtuais 

de aprendizagem (OVA), que, como define Tarouco (2006, apud VANIEL; HECKLER; 

ARAÚJO, 2011, p. 3), são recursos digitais reutilizáveis que podem contribuir na 

aprendizagem de um conceito, de uma teia de conceitos ou teorias e, ainda, estimular o 

desenvolvimento da imaginação, da percepção e da criatividade através de atividades 

interativas. 

No Brasil, a produção dos OVA ocorreu em 2003 por meio da Rede Interativa Virtual 

de Educação (RIVED). O embrião dessa produção foi um acordo de desenvolvimento da 

tecnologia com os Estados Unidos da América em 1997 (acordo que contou com a 

participação do Peru e a da Venezuela), e a efetiva participação do Brasil se deu a partir de 

1999, por meio da parceria entre a Secretaria de Ensino Médio e Tecnológica, atual Secretaria 

de Educação Básica (SEB), e a Secretaria de Educação a Distância (SEED). 

Em 2003, por meio da SEED, o Brasil já havia produzido um acervo de 120 OVA 

relativo às Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Química, Física e Matemática) 

para o Ensino Médio, transferindo o processo de produção dos objetos de aprendizagem para 

as Universidades, cuja ação recebeu o nome de Fábrica Virtual.  
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A transferência da RIVED para as Universidades possibilitou a sua expansão, tanto no 

que se refere a outras áreas do conhecimento quanto ao atendimento a outros níveis e 

modalidades de ensino (Ensino Fundamental, Educação Profissional Técnica e Educação 

Inclusiva). 

A RIVED, em seu site
2
, define objeto de aprendizagem, incluindo aqueles que se 

caracterizam como virtuais, como:  

 
 

[...] qualquer recurso que possa ser reutilizado para dar suporte ao aprendizado. Sua 

principal idéia é ‘quebrar’ o conteúdo educacional disciplinar em pequenos trechos 

que podem ser reutilizados em vários ambientes de aprendizagem. Qualquer material 

eletrônico que provém informações para a construção de conhecimento pode ser 

considerado um objeto de aprendizagem, seja essa informação em forma de uma 

imagem, uma página HTML, uma animação ou simulação. 

 

  

Os objetos de aprendizagem são atividades multimídia interativas, na forma de 

animações ou simulações. A possibilidade de testar diferentes caminhos, de acompanhar a 

evolução temporal das relações, causa e efeito, de visualizar conceitos de diferentes pontos de 

vista e de comprovar hipóteses faz das animações e simulações instrumentos poderosos para 

despertar novas ideias, para relacionar conceitos, para despertar a curiosidade e para resolver 

problemas. Essas atividades interativas oferecem oportunidades de exploração de fenômenos 

científicos e conceitos muitas vezes inviáveis ou inexistentes nas escolas por questões 

econômicas e de segurança, como por exemplo: atividades experimentais com substâncias 

químicas ou envolvendo conceitos de genética, velocidade, grandeza, medidas, força, dentre 

outras. 

É certo que temos uma impressionante ferramenta à disposição, mas como ela pode se 

tornar uma aliada no processo de ensino de Física?  

Para Medeiros e Medeiros (2002, p.78), 

 

 
o ensino da Física nas escolas e nas Universidades não tem parecido ser uma tarefa 

fácil para muitos professores. Uma das razões para essa situação é que a Física lida 

com vários conceitos, alguns dos quais caracterizados por uma alta dose de 

abstração, fazendo com que a Matemática seja uma ferramenta essencial no 

desenvolvimento da Física. 

 

 

É nesse sentido que se encontra as contribuições dos OVA no contexto escolar. O uso 

de simulações computacionais pode trazer os problemas físicos encontrados no dia a dia para 

                                                           
2
 http://rived.mec.gov.br/ 
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a sala de aula, possibilitando aos alunos não só interagir com fenômenos e situações-problema, 

mas também tomar decisões na apresentação de soluções de forma reflexiva, já que, com a 

simulação, torna-se viável a verificação do que acontece de fato ou do que poderá acontecer 

se os tão mal afamados cálculos matemáticos estiverem errados, além de demonstrar, de 

forma prática, a importância de se matematizar os problemas físicos. 

A exemplificação de Lévy (1999 p.66), a seguir, ilustra bem as contribuições das 

simulações e, de certo modo, serve como parâmetro para justificar seu uso como recurso 

didático no contexto escolar. 

 

 
Antes do primeiro voo de um avião, é recomendável testar, de alguma forma, o 

modo pelo qual suas asas irão reagir aos ventos, à pressão do ar e às turbulências 

atmosféricas. Por razões evidentes de custo, na verdade seria preferível ter uma ideia 

da resistência das asas antes de construir um protótipo. Para tanto, é possível 

construir um modelo em escala do avião e submetê-lo a ventos violentos em um 

túnel de vento. Durante muito tempo, este foi o procedimento adotado. Com o 

aumento da potência de cálculo dos computadores e a redução de seu custo, tornou-

se agora mais rápido e mais barato fornecer ao computador uma descrição do avião, 

uma descrição do vento e fazer com que ele calcule, a partir desses dados, uma 

descrição do efeito do vento sobre as superfícies de sustentação. Dizemos então que 

o computador simulou a resistência do ar para o avião. Para que a resposta do 

computador seja correta, é preciso que as descrições fornecidas, tanto as do avião 

como as do vento, sejam rigorosas, precisas e coerentes. Chamamos de modelos 

essas descrições rigorosas dos objetos ou fenômenos a serem simulado. 

 

 

Um dos principais questionamentos de alguns autores, dentre os quais Medeiros e 

Medeiros (2002, p 81), com relação ao uso de simulações no ensino de Física, referem-se à 

precisão e à veracidade das informações prestadas no objeto de estudo em questão, pois o 

modelo criado para simular pode induzir o aluno ao erro ou até mesmo deixá-lo mais confuso 

que esclarecido. Neste contexto, a existência da RIVED torna-se deveras importante, sem que 

isso, contudo, não exija dos professores uma familiaridade mínima com os recursos 

computacionais, de modo que todos os professores envolvidos sejam capazes de utilizar os 

OVA em sala de aula sem que ocorra a veiculação de erros conceituais de Física ou de 

Matemática, induzindo os alunos à construção de concepções equivocadas. 

Como citado anteriormente, Lèvy (1999) exemplifica o uso da simulação no relato de 

uma situação real, ressaltando a necessidade de descrições rigorosas dos objetos ou 

fenômenos na construção do modelo computacional para que não existam equívocos ou erros 

no produto decorrente da simulação. Da mesma forma essa exigência se faz presente ao 

transpormos o uso das simulações para o contexto educacional. Em outras palavras, para se 

ensinar fazendo uso de simulações, é imprescindível que o modelo computacional seja fiel ao 
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objeto de estudo, pois, para auxiliar o aluno na construção do conhecimento, é preciso evitar 

falhas conceituais, já que as mesmas poderão se perpetuar para toda a sua vida. Por isso, é 

importante que o professor tenha conhecimento da simulação que empregará em sala de aula, 

pois a maioria das simulações encontradas hoje não é produzida por professores ou 

especialistas nas áreas de conhecimento dos conteúdos escolares (Física, Química, 

Matemática e Biologia, dentre outras) ou sequer tem acompanhamento desses profissionais 

durante a sua produção.  

Tendo em vista a grande desmotivação dos alunos na área de Ciências da Natureza, 

mais especificamente na Física, as simulações podem despertar o interesse do alunado por 

meio das interações e participação ativa na construção do conhecimento, mediado pelo 

professor. 

Uma das principais indicações para o uso das simulações se dá pelo fato das escolas 

não terem laboratórios ou oficinas de Física, sendo a simulação computacional uma 

alternativa para o contato dos alunos com experimentos difíceis de serem reproduzidos em 

sala de aula. 

Ressaltamos que não somos favoráveis ao uso das simulações como o único ou 

principal recurso didático nos processos de ensino e de aprendizagem. Pelo contrário, de um 

modo geral, nos posicionamos a favor de que seu uso se configure como auxiliar e/ou 

complementar a uma ampla gama de recursos didáticos disponíveis. 

Por um lado, não incentivamos a substituição dos livros didáticos ou dos laboratórios, 

ainda que esses últimos, que se configuram em importantes ferramentas no ensino de Física, 

estejam ausentes da maior parte das escolas (e até mesmo de algumas Universidades), dadas 

as questões técnicas e de alto custo relacionado à montagem e manutenção dos equipamentos 

necessários ao ensino prático da Física, que é de fundamental importância para compreensão 

dos fenômenos estudados. Por outro lado, em situações didáticas nas quais a exploração de 

outros recursos se apresenta inadequada, consideramos, pelo exposto até o momento, que as 

simulações computacionais podem ser adotadas como principal recurso. 

Nesse sentido, tal como mencionado no primeiro capítulo, o objetivo principal do 

presente trabalho é ilustrar o potencial das simulações computacionais no ensino de Física 

para a exploração de um conteúdo relevante na formação dos alunos, conteúdo esse que, 

geralmente, não tem sido contemplado no Nível Médio da Educação Básica, qual seja, a 

formação de imagens bi e tridimensionais em espelhos.   

   

 



 

 

3 JUSTIFICATIVA PARA A SELEÇÃO DO CONTEÚDO DAS SIMULAÇÕES   

 Um fato corriqueiro na vida em sociedade é a observação de imagens tridimensionais. 

Todos os reflexos presenciados no dia a dia sejam em espelhos, objetos metálicos cromados, 

vidros de carros ou de lojas e até mesmo em poças d’água, levam à formação desse tipo de 

imagem. Apesar da familiaridade do objeto e considerando que uma das funções do Ensino 

Médio é favorecer o acesso a conhecimentos essenciais à vida contemporânea, nossa vivência 

como estudantes do Ensino Médio ou como licenciando em Física nos faz pressupor que esse 

conteúdo é pouco explorado na educação formal. 

 Levantamento bibliográfico nos principais meios de divulgação de resultados de 

pesquisas em ensino de física/ciências, relativo à última década, possibilitou a confirmação 

dessa suposição, levando-se em conta que apenas um artigo (COSTA; ALMEIDA, 2004) 

abordando esse tema foi encontrado na literatura nacional relativa à pesquisa em ensino de 

Física.  

 Os autores do referido artigo já mencionavam o tratamento inadequado dado à 

formação de imagens nos livros didáticos, no qual o objeto geralmente é reduzido a uma 

semirreta orientada – ou seja, reduzido a um tratamento unidimensional.  No citado artigo, o 

assunto é tratado de forma simples e objetiva, com descrição teórica da formação de imagens 

bi e tridimensionais, em espelhos (plano e esférico) e lentes. 

 Considerando que o ano de publicação do artigo mencionado é 2004 e que, nos 

últimos anos, temos presenciado a intensificação de ações governamentais no sentido de 

mudanças no ensino de física, optamos por buscar outros mecanismos que pudessem fornecer 

dados à confirmação da nossa suposição inicial. Sendo assim, foram utilizadas duas 

estratégias distintas: levantamento relativo ao nível de conhecimento sobre o assunto, mais 

especificamente sobre a formação de imagens bidimensionais em espelhos esféricos, junto aos 

estudantes do Curso de Graduação em Física da Universidade Federal Fluminense (UFF); e 
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análise de obras que integram o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) – Física/2012 

no que diz respeito à temática abordada nesta monografia. 

Para a coleta de dados junto aos graduandos em Física da UFF, elaboramos um 

questionário de perguntas fechadas, contendo três questões abordando a formação de imagens 

em espelhos esféricos (Apêndice 1). 

Esse questionário foi aplicado a vinte e quatro graduandos em Física da UFF, 

subdivididos em dois grupos: o Grupo I, composto por 12 graduandos inscritos em 

disciplinas que na estrutura curricular estão alocadas até o 5º período, ou seja, graduandos que 

ainda não haviam concluído as “Físicas Básicas”; e o Grupo II, formado por 12 graduandos 

inscritos em disciplinas do 6º ao 10º período. 

Os gráficos 1, 2 e 3 ilustram as respostas dos dois grupos de graduandos às três 

perguntas do questionário, nos quais o Grupo I e II são identificados, respectivamente, por I e 

II e o eixo das ordenadas representa o número de alunos e o eixo das abscissas as alternativas 

de cada questão. 

Para melhor compreensão das respostas dos graduandos às perguntas do questionário, 

a opção correta em cada gráfico está identificada pelas colunas com o preenchimento gradual. 
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Gráfico 1: Análise comparativa entre as repostas dos dois grupos para a 

questão 1. 
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Os gráficos nos levam a perceber que o Grupo I teve um desempenho inferior ao 

Grupo II, de modo que podemos inferir que o conteúdo relativo à formação de imagens 

bidimensionais em espelhos esféricos foi pouco explorado no Ensino Médio. Apesar do 

Grupo II apresentar um melhor índice de acerto, o resultado (índice de acerto ≤ 50%) é pouco 

significativo, em se tratando de estudantes que estão prestes a concluir o Ensino Superior em 

uma carreira científica. 

Uma análise comparativa entre as respostas corretas nos dois Grupos, na qual foi 

levado em consideração o total de graduandos (24), nos leva a acreditar que o Ensino Superior 

pouco contribuiu para a apreensão do conteúdo pelos graduandos. 

 

0

2

4

6

8

10

12

a b c d e

Gráfico 2: Análise comparativa entre as repostas dos dois grupos para a 

questão 2. 
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Gráfico 3: Análise comparativa entre as repostas dos dois grupos para a 

questão 3. 
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Seria interessante um levantamento junto aos docentes do Departamento de Física da 

UFF que nos levasse a uma melhor compreensão sobre os motivos que levam a esse resultado. 

Entretanto, essa análise extrapola os limites que traçamos nesta monografia. 

Conforme mencionado anteriormente, em relação à análise da abordagem do 

conteúdo – formação de imagens bi e tridimensionais – em livros didáticos do Ensino Médio, 

optamos por analisar obras que integram o PNLD- 2012
3
. Das dez obras didáticas que 

compõem o Programa, cuja distribuição e uso nas escolas públicas estão previstos para o 

triênio 2012-2014, tivemos a oportunidade de analisar os livros que abordam os fenômenos 

luminosos de apenas 4 das 10 obras didáticas (GASPAR, 2010; MENEZES et al, 2010; 

FUKE e YAMAMOTO, 2010; SANT’ANNA et al).  Esse número se justifica devido às 

dificuldades que encontramos no acesso às obras. Como o uso das mesmas está previsto para 

o próximo ano letivo, a circulação e acesso às obras ficaram restritos às escolas públicas que 

possuem exemplares destinados à escolha, pela equipe de docentes, daquela que será adotada 

e distribuída aos alunos, impedindo a nossa pretensão inicial de analisar todas as obras.  

Contudo, identificar, nas 4 obras didáticas consultadas, o modo como o qual a 

formação de imagens em espelhos e lentes foi abordada,  nos permitiu concluir que, muito 

embora a abordagem da óptica nos livros didáticos do Ensino Médio tenha melhorado, a 

mesma ainda é restrita à análise unidimensional, que implica em: representação do objeto por 

uma semirreta orientada na vertical; traçado dos raios de luz incidentes e refletidos 

                                                           
3
 A lista com as referências das obras didáticas que integram o PNLD-2012/ Física se encontra no Apêndice 2.  
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(prolongamentos), indicando onde a imagem será formada e caracterizando-a como real ou 

virtual, direita ou invertida. 

Quando há a exploração da formação de imagens em duas ou três dimensões, a mesma 

é feita apenas por meio de fotos ou figuras ilustrativas, sem uma análise mais detalhada ou 

explicação de sua formação, recaindo essa discussão aos objetos unidimensionais, como pode 

ser encontrado nos livros mais tradicionais. 

Muito embora se possa fazer uma analogia entre a formação de imagens uni, bi e 

tridimensionais, os livros não mencionam que, ainda que estejamos vendo uma semirreta 

orientada na vertical, esta poderia ser um modelo aplicado a um objeto com duas ou três 

dimensões. Ao invés de fazer a abordagem nesse sentido, os objetos reais são tratados como 

unidimensionais, o que não é verdadeiro, podendo confundir o aluno. Exemplo dessa 

abordagem equivocada pode ser observado em um dos livros didáticos analisados (GASPAR, 

2010), que exemplifica uma pessoa andando por uma rua e que tem sua imagem formada num 

espelho convexo, imagem essa representada apenas em uma dimensão, com ocultação das 

outras duas dimensões na análise da formação da imagem. 

Ainda que a profundidade da imagem não possa ser percebida nas situações cotidianas, 

essa questão deve ser destacada de modo a instigar os alunos a questionarem porque isso 

acontece. Acreditamos que desse modo os alunos trabalharão o entendimento do conteúdo 

ensinado e levarão dúvidas para que o professor os oriente melhor acerca da formação de 

imagens de objetos tridimensionais.  

O livro Quanta Física (MENEZES et al, 2010), apesar de inovar na apresentação do 

conteúdo relativo à formação de imagens – análise paralela para lentes e espelhos esféricos –, 

no que se refere à caracterização dos objetos e das imagens, recai na análise unidimensional. 

A nosso ver, um aspecto interessante que o livro Quanta Física aborda é a 

caracterização da imagem (real ou virtual) a partir do feixe (convergente ou divergente) de luz 

que chega aos nossos olhos. Contudo, nas atividades propostas que possibilitariam a 

observação de imagens formadas por espelhos e lentes, o livro, no capítulo destinado ao 

estudo dos fenômenos luminosos, sugere apenas uma atividade experimental (câmara escura), 

correlacionando-a a uma máquina fotográfica primitiva. 

Para nossa surpresa, no livro de Fuke e Yamamoto (2010), não só pelo fato da ampla 

abordagem da óptica – dedicaram sete capítulos a este tema da física – mas também pela 

grande quantidade de ilustrações, tanto de espelhos planos quanto dos espelhos esféricos, há 

dois exercícios propostos que mostram a formação de imagens em duas ou três dimensões (p. 

166 e p. 186), conforme ilustram as Figuras 1 e 2. 
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Figura 1: Exercício proposto que consta do livro FUKE E YAMAMOTO (2010, p. 166). 

 

 

Figura 2: Exercício proposto que consta do livro FUKE E YAMAMOTO (2010, p. 186). 
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Apesar de esses exercícios possibilitarem ao professor a abordagem do tema em sala 

de aula, ao longo dos capítulos que tratam da formação de imagens em espelhos planos e 

esféricos, o livro não apresenta uma análise demonstrando como as imagens são formadas. 

Esse livro mostra que, aos poucos, a exploração desse tema vem mudando, mas que 

infelizmente ainda depende, e muito, da iniciativa do professor em abordar o mesmo em sala 

de aula ou, ao menos, sugerir atividades que exijam do aluno alguma reflexão nesse sentido, 

pois essa mudança, além de muito lenta, é prejudicial à formação dos estudantes, como pode 

ser constatado com o questionário aplicado aos vinte e quatro alunos da graduação do Curso 

de Física da UFF. 

Outra abordagem encontrada nas obras analisadas foi a do ponto de convergência dos 

raios de luz no espelho côncavo, onde Sant’Anna et al (2010) ilustram em uma foto o 

acendimento da tocha olímpica em um recipiente cromado em formato côncavo, no qual a 

tocha, ao passar pelo foco, é acesa quase que instantaneamente devido à grande quantidade de 

raios solares convergentes. Analogamente, os autores contextualizam esse ponto de 

convergência, articulando-o com a área de telecomunicações. Por exemplo, as antenas com 

formato côncavo têm um receptor situado em seu foco que é responsável por captar os sinais 

emitidos pelos satélites. 

Muito embora a abordagem acima citada não seja de formação de imagens em duas e 

três dimensões, essa analogia dos espelhos é pertinente e nos remete ao dia a dia de todos, 

haja vista que ajuda os estudantes a assimilarem o conteúdo ensinado com o meio em que 

vivem, fazendo com que possam entender porque que uma determinada antena deve ter essa 

ou aquela direção e como os técnicos que a instalam sabem para onde devem apontar. 

Entendemos que iniciativas desse tipo contribuem para que as mudanças previstas nos 

documentos oficiais sejam alcançadas e, desse modo, possibilitem ao aluno uma formação 

adequada a uma participação social efetiva.  

Por fim, outro ponto a ser destacado na análise feita nos livros didáticos é o fato de 

eles reproduzirem apenas a ideia estática e não permitirem nenhuma interação dos alunos com 

a formação da imagem do objeto em estudo, como por exemplo, a verificação do que acontece 

quando aproximamos cada vez mais o objeto do foco, de uma em uma unidade de medida, de 

um espelho côncavo partindo do seu vértice e como a Lei de Gauss explica isso, ponto esse 

que pode ser abordado com as simulações computacionais, inclusive criando questões do tipo 

“onde se espera formar a imagem com o objeto em determinada posição” ou “que tipo de 

espelho forma dada imagem”. Entendemos que esse modo de abordagem propiciaria uma 

participação quase total dos alunos, podendo tornar o ensino mais prazeroso, interativo e 
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induzir os alunos a responderem questionários que podem valer como avaliação da 

aprendizagem e teste de eficácia do método computacional aplicado. 

 

 

 

 

 



 

 

4 PRODUÇÃO DAS SIMULAÇÕES  - PRINCIPAIS ASPECTOS METODOLÓGICO 

 Antes da descrição dos principais aspectos metodológicos, consideramos relevante 

destacar as contribuições das experiências acumuladas no estágio curricular supervisionado 

iniciado no segundo período letivo do ano de 2010, no qual foi possível constatar a 

precariedade dos recursos pedagógicos existentes nas escolas, principalmente a ausência de 

laboratórios, oficinas e aulas (especialmente as de cunho interdisciplinar) que permitissem 

maior participação dos alunos e nas quais o professor não fosse apenas o agente transmissor 

do conhecimento, e sim um colaborador capaz de auxiliar e conduzir as atividades propostas, 

em um cenário semelhante àquele proposto por Aristóteles – que levava seus alunos para 

assistirem suas aulas em ambientes propícios à apreciação de fenômenos físicos. 

Atualmente, em conjunto com o acúmulo de descobertas realizadas até a presente data, 

contamos com o desenvolvimento tecnológico praticamente pleno que, além de enriquecer a 

formação do aluno fora da sala de aula, viabiliza a utilização de tecnologias extremamente 

novas no ambiente escolar, trazendo para a sala de aula ferramentas atualizadas que se 

encontram disponíveis praticamente em todas as escolas da Educação Básica.  

Além da experiência angariada no estágio curricular supervisionado, outro aspecto 

muito importante que inspirou o desenvolvimento do conteúdo dessa monografia foi a 

disciplina “Produção de Materiais Didáticos e Estratégias para o Ensino de Física II”, 

disciplina obrigatória do Curso de Licenciatura em Física da UFF, que tem por objetivo 

principal familiarizar o futuro professor de física com recursos didáticos aplicáveis à sala de 

aula, limitando-se, porém, no que se refere aos experimentos, àqueles que não dependem de 

elevados custos financeiros ou que não apresentem riscos aos alunos durante sua execução. 

Disciplinas voltadas para a produção de materiais didáticos são consideradas 

importantes na formação dos professores, não só de Física, mas de todas as áreas que abordem 

o conhecimento científico, já que nossa vivência como educadores e educandos nos leva
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acreditar que o desenvolvimento cognitivo fica facilitado quando se aplica ou se vivencia uma 

experiência para aquilo que se está estudando. 

Diante ao exposto, após extensa reflexão sobre como aproveitar os escassos recursos 

que as escolas podem adquirir e têm a oferecer na maior parte das instituições de ensino, 

associando a ideia de construtivismo com o avanço tecnológico e os experimentos de baixo 

custo, decidimos trabalhar, como já mencionado, com as simulações computacionais voltadas 

para a Educação Básica, complementando os experimentos “reais” (aqueles realizados em 

laboratórios, oficinas ou salas de aula) com aqueles que são difíceis de serem reproduzidos no 

contexto escolar, seja pelo risco que implicam ou por seu alto custo de produção, fazendo um 

recorte para o tema específico – formação de imagens bidimensionais em espelhos planos e 

esféricos – haja vista ser um estudo que, pela análise apresentada no capítulo anterior, tem 

ficado, tanto nos livros didáticos quanto no Ensino Superior, restrita à exploração 

unidimensional. 

Os primeiros desafios apresentados para a construção de uma simulação de formação 

de imagens bidimensionais em espelho plano foram a escolha e a aplicação de uma linguagem 

que os sistemas operacionais (doravante chamados aqui de SO) fossem capazes de executar. 

Como a Universidade só nos possibilitou, por meio das disciplinas obrigatórias do Curso de 

Licenciatura em Física, a familiaridade com a linguagem de programação FORTRAN, fez-se 

necessário uma busca no sentido de se determinar a linguagem de programação que seria 

utilizada na produção de um OVA específico que se caracterizasse como recurso didático nos 

processos de ensino e aprendizagem e viabilizasse a exploração da formação de imagens em 

duas dimensões. 

Como existem diversos sistemas operacionais disponíveis no mercado e com um 

número cada vez maior (e crescente) de softwares livres disponíveis, ponderamos que o 

melhor seria a adoção de uma linguagem de programação que fosse de domínio público e que 

atendesse a todos os SO. Além disso, pressupúnhamos o uso de uma linguagem gratuita que 

permitisse àqueles com interesse em desenvolvimento de simulações um download livre de 

taxas, além da disponibilização do código fonte da simulação para entendimento e mudança 

por qualquer um que possuísse interesse em produzir OVA. 

Assim, com o intuito de atender aos diferentes públicos (todos os SO disponibilizados 

no mercado), optamos pela linguagem de programação JAVA, pois, graças a sua portabilidade 

e a sua condição de linguagem de programação de domínio público (no sentido de não ser 

cobrada taxa para sua utilização), é muito mais fácil e prático o acesso às simulações 
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produzidas em qualquer computador, podendo ser utilizada até mesmo por celulares que 

tenham suporte a esta tecnologia. 

Definido o conteúdo de física e a linguagem a ser utilizada para a produção da 

simulação, fez-se necessário a nossa capacitação em JAVA, que teve início em janeiro de 

2011 por meio de um curso extracurricular – “JAVA e o paradigma da Orientação a Objetos” 

4
 – na modalidade de ensino a distância (EAD), já que havia a necessidade premente de nossa 

capacitação na referida linguagem para produção da simulação prevista como o principal 

resultado a ser alcançado com o desenvolvimento desse trabalho monográfico. 

A assimilação da linguagem JAVA foi rápida porque a Universidade oferece uma base 

em programação, que, embora seja muito limitada à resolução de problemas numéricos em 

FORTRAN, contribuiu com significância para essa capacitação de cunho profissionalizante 

complementar.  

Resolvido o primeiro desafio, iniciamos o processo de levantamento na Internet por 

simulações que tratassem do tema escolhido, sendo encontrada apenas uma (HWANG , 

1996)
5
. 

Ainda que esta simulação disponível na rede mundial de computadores não 

contemplasse totalmente a geometria do objeto alvo da simulação a ser explorada, pois 

simulava a formação de imagens para lentes e espelhos esféricos de objetos unidimensionais, 

acabou por servir de base à construção do nosso primeiro OVA, denominado a partir de agora 

“simulação piloto” e que trata da formação de imagens de objetos bidimensionais em espelhos 

planos. 

Desse modo, a etapa metodológica seguinte se caracterizou pela produção do projeto 

piloto – um OVA que simula o espelho plano –, produto desenvolvido no primeiro período 

letivo de 2011, no decorrer da Disciplina “Estudo Orientado II” que se configurou como etapa 

preliminar ao desenvolvimento dessa monografia. 

 Essa simulação piloto permite a apreciação de como e onde a imagem de um 

quadrado – objeto – se forma com os prolongamentos dos raios de luz, focando a vista lateral 

desse sistema formado pelo espelho, o quadrado e sua imagem. 

Essa simulação piloto foi amplamente inspirada no trabalho de Fu-Kwun Hwang 

(1996). Ainda que o enfoque seja a formação clássica da imagem em espelhos e lentes, ou 

seja, uma semirreta orientada na vertical, a simulação produzida por esse autor permite o 

                                                           
4
 Curso realizado no Portal Educação (http://www.portaleducacao.com.br/) no período de 24/01 a 22/02/2011 

com carga horária total de 60 horas. 
5
  HWANG, Fu-Kwun (1996). Disponível em: <http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=48> . 

Acesso em: 11 abril 2011. 
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movimento do objeto ao longo do eixo horizontal e, também, a variação na sua altura que, por 

conseguinte, viabiliza a percepção da posição e características da imagem. 

 A ideia de permitir a movimentação do objeto em tempo real e possibilitar a 

visualização de como a imagem se comporta para cada posicionamento do objeto em relação 

ao espelho, nos pareceu mais interessante que a abordagem unidimensional e estática. Na 

simulação os alunos podem participar efetivamente do processo de aprendizagem, 

desenvolvendo diversas habilidades, dentre as quais: fazer previsões; comparar suas previsões 

com resultados da simulação; verificar a validade da lei de Gauss. 

Após a simulação piloto que permitiu melhor compreensão e uso da linguagem JAVA, 

iniciamos o desenvolvimento das simulações para a formação de imagens em espelhos 

esféricos - côncavo e convexo – com o intuito de permitir a seleção de qual delas seria 

utilizada, ou seja, disponibilizando todas elas em um mesmo OVA. O recurso de 

aproveitamento de código que as linguagens orientadas a objeto oferecem, permitiu 

desenvolver esse modelo de duas simulações em apenas uma, o que torna mais prático e 

dinâmico a aplicação em sala de aula. 

Uma vez desenvolvido o código fonte
6
 da simulação do espelho côncavo, cujo 

detalhamento (código completo da simulação) se encontra no Apêndice 3, o mesmo foi 

aproveitado para o espelho convexo, haja vista que a lei que rege ambos é a mesma (Lei de 

Gauss), com exceção da posição do foco em cada um, que se encontra, respectivamente,  para 

os espelhos côncavo e convexo, nos espaços real (sinal algébrico da distância focal positivo) e 

virtual (sinal algébrico da distância focal negativo). 

Com esse aproveitamento de código foi possível integrar também a simulação piloto, o 

que permitiu ter as três simulações em apenas uma: espelho plano, espelho esférico côncavo e 

espelho esférico convexo. Para fins de visibilidade, os raios de luz incidentes e os refletidos 

com os seus devidos prolongamentos são ilustrados apenas no modelo do espelho plano por 

serem necessários, na formação de imagens bidimensionais, apenas dois raios de luz 

incidentes com as respectivos reflexões, para cada ponto escolhido, com os seus respectivos 

prolongamentos no espaço virtual. 

As figuras 3 e 4 representam, respectivamente, imagens da simulação dos espelhos 

esféricos côncavo e convexo. 

                                                           
6
 Conjunto de instruções que resultam, neste caso específico, na simulação após ser compilado por meio de um 

interpretador de códigos da linguagem em que se desenvolve determinado programa. 
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Figura 3: Ilustração da formação das imagens de um objeto bidimensional em relação ao espelho esférico 

côncavo obtida da simulação, imagem real e invertida em ‘a’ e imagem virtual e direita em ‘b’. 

 

a 

b 
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Figura 4: Ilustração da formação da imagem de um objeto bidimensional em relação ao espelho esférico convexo 

obtida da simulação. 

 

Para facilitar o entendimento da simulação por pessoas que não saibam como funciona 

(professores, alunos ou qualquer sujeito que desejar baixar
7
 a simulação), foi inserido um 

botão de ajuda e outro que exibe as principais características de cada espelho, podendo ser 

realizadas consultas a qualquer tempo. 

Além dos botões já mencionados, foram inseridos outros: um para aumentar ou 

diminuir (zoom) o tamanho do plano em que se encontram o espelho, o objeto e a imagem 

formada, para que seja possível visualizar todo o sistema mesmo quando parte ou toda a 

imagem não puder ser vista na tela do computador; outro que abre um questionário que pode 

ser respondido com o auxílio da simulação; e um terceiro que apresenta uma lista de 6 cores 

que permite ao usuário escolher o preenchimento do plano de fundo com a cor que mais lhe 

agradar. 

Como o espelho côncavo tem uma particularidade quando o objeto está em sobre foco, 

para não fazer a imagem simplesmente sumir neste caso, a simulação prevê a abertura de uma 

mensagem explicando o que acontece quando o objeto se encontra nesse ponto particular do 

espelho. Decidimos inserir essa mensagem por ter um caráter pedagógico que explica o que 

ocorre nessa situação, pensando que uma pessoa que não saiba o que é exatamente ou o que o 

programa (simulação) faz. 

                                                           
7
 Essa simulação estará disponível para download no sítio do Grupo de Pesquisa em Ensino de Física da UFF 

(www.ensinodefisica.net). 
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Ressaltamos ainda que a versão final da simulação contou com a colaboração de 

colegas, uns familiarizados com os conteúdos de Física e outros leigos no assunto, que 

apresentaram críticas às versões preliminares e que serviram para aprimorar a versão final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 RESULTADOS 

O objetivo principal para a proposição e desenvolvimento deste trabalho monográfico 

foi ilustrar o potencial das simulações computacionais no ensino de Física como recurso 

didático que favorece a interação dos alunos com o conteúdo escolar a ser estudado e, 

consequentemente, aprendido. 

Entendemos que, a partir da escolha de um tema difícil de ser explorado em sala de 

aula no Ensino Médio com o uso de recursos que vão além da exposição oral e escrita do 

professor, alcançamos o objetivo proposto com a produção de uma simulação que possibilita 

o estudo de imagens bidimensionais em espelhos planos e esféricos (côncavo e convexo) e 

que pode ser visualizada no exemplar que se encontra no Apêndice 4. 

Apesar de não apresentarmos simulações para o processo de formação de imagens 

tridimensionais em espelhos esféricos e de imagens (bi e tridimensionais) em lentes esféricas, 

ressaltamos que o código fonte criado será um produto que facilitará e agilizará novas 

iniciativas voltadas para tal fim. 

Configura-se também como resultado, o preenchimento de uma lacuna no que se 

refere aos recursos materiais para a exploração desse tema em sala de aula, já que a simulação 

será disponibilizada na Internet para acesso e download no sítio www.ensinodefisica.net. 

 

 

 

 



 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este trabalho esperamos que o professor de física da Educação Básica, ao utilizar 

a simulação junto aos seus alunos, possa demonstrar a lei de Gauss trabalhando todos os 

espelhos em poucas aulas (dependendo do planejamento de cada um), pois como os 

professores dispõem apenas de dois tempos de aula por semana, torna-se necessária a 

utilização de ferramentas que permitam celeridade ao processo de ensino-aprendizagem sem, 

contudo, prejudicar os alunos em sua formação como cidadão, objetivo maior desse nível e 

modalidade de ensino. 

Além disso, o professor com o uso da simulação poderá auxiliar seus alunos no 

desenvolvimento de competências, previstas nas atuais diretrizes para o Ensino Médio, dentre 

as quais se destacam: elaborar hipóteses; verificar as hipóteses a partir de determinados 

parâmetros; reformular explicações; aplicar os conteúdos escolares em situações cotidianas; 

entre outros. 

Reafirmamos nossa colocação no capítulo anterior de que a criação do código fonte 

viabilizará com maior facilidade a produção de outras simulações de modo a complementar o 

estudo das imagens bi e tridimensionais em espelhos e lentes. 

Apesar de estarem disponíveis na Internet diversos sítios voltados para a exploração 

das simulações no Ensino de Física
8

, acreditamos que a simulação decorrente dessa 

monografia poderá servir para estimular à produção nacional. 

 

 

 

                                                           
8
 MEC – Portal do Professor (http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html); PhET – Interactive simulations 

(http://phet.colorado.edu/). 
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8 APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

O questionário a seguir integra o trabalho de monografia de final de Curso – 
Licenciatura em Física de Luciano de Sousa Jardim. A sua colaboração será 
de grande valia para o desenvolvimento do referido trabalho. 
Você não precisa se identificar, apenas informe o período da grade 
curricular que você se encontra. 

_______ período 

APÊNDICE 1 

 

1 – A figura ao lado ilustra um objeto real 

(O) posicionado na frente de um espelho 

esférico côncavo, entre o foco (F) e o seu 

vértice (V). Sabendo-se que, tanto na 

figura quanto nas opções abaixo estão 

representadas as vistas laterais, assinale a 

opção que melhor representa a imagem (I) 

formada pelo espelho. 

 

 

a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 

 

 

 

d) 

 

 

 

 

e)
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2- A figura ao lado ilustra um objeto real 

(O) posicionado na frente de um 

espelho esférico côncavo, entre o 

foco (F) e o seu centro de curvatura 

(C). Sabendo-se que, tanto na figura 

quanto nas opções abaixo estão 

representadas as vistas laterais, 

assinale a opção que melhor 

representa a imagem (I) formada pelo 

espelho.  
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c) 
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3- A figura ao lado ilustra um objeto real 

(O) posicionado na frente de um 

espelho esférico convexo. Sabendo-se 

que, tanto na figura quanto nas 

opções abaixo estão representadas as 

vistas laterais, assinale a opção que 

melhor representa a imagem (I) 

formada pelo espelho.  
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APÊNDICE 3 

Código Fonte 

 

 
/** 

 * Universidade Federal Fluminense - UFF 

 * Instituto de Física - IF 

 * Licenciatura Plena em Física 

 *  

 * Autor:        Luciano Jardim 

 * Orientadora:  Lucia Almeida 

 * Participação: Aline Brito 

 *               Carla Mendes; 

 *               Heriédna Guimarães; 

 *               Laura de Rose; 

 *               Karina Correa; 

 *               Vitor Hugo.        

 * Espelho Plano construído em junho de 2011.               

 * Espelhos esféricos construído em julho de 2011. 

 * Integração dos espelhos planos e esféricos adicionado 

 * em setembro de 2011. 

 */ 

package EspelhoConcavo; 

/* 

 * API's necessárias para execução da simulação. 

 */ 

 

import java.awt.Color; 

import java.awt.Graphics2D; 

import java.awt.event.ActionEvent; 

//import java.text.ParseException;  

import java.io.IOException; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.swing.*; 

import java.awt.BorderLayout; 

import java.awt.Graphics; 

import java.awt.geom.AffineTransform; 

import java.awt.BasicStroke; 

import java.awt.Dimension; 

import java.awt.Font; 

import java.awt.GridBagConstraints; 

import java.awt.GridBagLayout; 

import java.awt.GridLayout; 

import java.awt.Insets; 

import java.awt.RenderingHints; 

import java.awt.event.ActionListener; 

import java.awt.event.KeyEvent; 

import java.awt.event.KeyListener; 

import java.awt.event.MouseEvent; 

import java.awt.event.MouseMotionAdapter; 

import java.awt.geom.Line2D; 

import java.awt.geom.Point2D; 

import java.awt.geom.Rectangle2D; 

import java.io.File; 

import java.io.FileWriter; 

import java.text.DecimalFormat; 

//import javax.swing.text.MaskFormatter; 

import java.sql.*;



 

/**Importação SQL para criação de um banco de questões que  

 * possa ser alimentado por um formulário para ficar disponível no sítio 

 * www.ensinodefisica.net 

 */ 

public class EspelhoConcavo extends JFrame { 

 

    private static final float dash1[] = {0.5f}; /*permite formar as linhas  

     * pontilhadas 

     *  

     */ 

 

    double x1 = -4.0, wa = -8.0; 

    double y1 = 0.0, y2 = 2.0; 

    private static final BasicStroke STROKE_FINO = new BasicStroke(0.1f);/* 

     * Define a linha com a espessura de 0.1, linha fina. 

     */ 

 

    private static final BasicStroke STROKE_MIDLE1 = new BasicStroke(0.3f);/* 

     * Linha com espessura de 0.3, linha intermediária. 

     */ 

 

    private static final BasicStroke STROKE_ZERO = new BasicStroke(0.1f, +BasicStroke.CAP_BUTT, 

BasicStroke.JOIN_MITER, 1.0f, dash1, 0.0f);/* 

     * Define as linhas tracejadas. 

     */ 

 

    private static final BasicStroke STROKE_MIDLE = new BasicStroke(1f);/* 

     * Define as linhas grossas. 

     */ 

 

    private Rectangle2D.Double quad = new Rectangle2D.Double(-4, 0, 5, 5); 

    private Rectangle2D.Double quad2 = new Rectangle2D.Double(-(quad.x + quad.width), quad.y, quad.width, 

quad.height); 

    private Rectangle2D.Double quad3 = new Rectangle2D.Double(-0.2, -20, 0.4, 40); 

    private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/quest"; 

    private static final String DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

    private static final String USUARIO = "root"; 

    private static final String SENHA = "lucijar"; 

    private String numero; 

    private String sql; 

    private Connection conn; 

    private ResultSet ler; 

    private Statement instrucao; 

    JTextField px;//Campo para inserir a posição do quadrado 

    JTextField ph; 

    JTextField phigh;//Campo para inserir o zoom 

    JLabel tx; 

    JLabel th; 

    JLabel thigh; 

    JLabel thigh1; 

    JLabel fundo; 

    JButton bx; 

    JButton bh; 

    //JButton raios;//Não utilizado. 

    JButton quest; //Botão para mostrar o questionário 

    JButton help; //Botão que exibi uma janela com instruções da simulação 

    JButton high; 

    JButton high1; 

    JComboBox espelhos; 

    JComboBox background; 



 

    String concavo = "Côncavo"; 

    String convexo = "Convexo"; 

    String plano = "Plano"; 

    double zoom = 10; 

    JButton calcular; 

    JLabel resultado, a, t, h, j, k, s, m, n, o, r; 

    JRadioButton a1, a2, a3, a4, a5, t1, t2, t3, t4, t5, h1, h2, h3, h4, h5, j1, j2, j3, j4, j5, 

            k1, k2, k3, k4, k5, s1, s2, s3, s4, s5, m1, m2, m3, m4, m5, n1, n2, n3, n4, n5, o1, o2, 

            o3, o4, o5, r1, r2, r3, r4, r5; 

    ButtonGroup bg1, bg2, bg3, bg4, bg5, bg6, bg7, bg8, bg9, bg10; 

    JButton next; 

    int acertos = 0; 

    int erros = 0; 

    int z; 

    boolean validate = false; 

 

    public static void main(String[] args) { 

        new EspelhoConcavo().setVisible(true); 

    } 

 

    @Override 

    public void paint(Graphics g1) {/* 

         * Cria o plano (x,y), sendo que o eixo y tem sinal positivo nos 

         * quadrantes 3 e 4, sendo necessário alterar com o uso do 

         * scale. 

         */ 

        super.paint(g1); 

        Graphics2D g = (Graphics2D) g1.create(); 

        double x = getSize().width * zoom / getSize().width;/* 

         * Zoom aplicado no eixo x. 

         */ 

        double y = getSize().height * zoom / getSize().height;/* 

         * Zoom aplicado no eixo y. 

         */ 

        AffineTransform scalePlano = AffineTransform.getScaleInstance(x, y); 

        g.transform(scalePlano); 

        double xc = getSize().width / (zoom * 2); 

        double yc = getSize().height / (zoom * 2); 

        g.translate(xc, yc); //Centro do Plano Cartesiano 

 

        g.setColor(Color.DARK_GRAY); 

        g.setFont(new Font("Calibri", Font.PLAIN, 2));//Letra e fonte. 

         /* 

         * Condicionais if para determinar quais nomes dos espelhos vai  

         * aparecer dependendo da escolha feita pelo usuário na lista Espelho. 

         *  

         */ 

        if (espelhos.getSelectedItem().equals("Côncavo")) { 

            g.drawString("Espelho Côncavo", -7, (float) (wa / 1.25)); 

            g.drawString("c", (float) (2 * wa - 0.5), (float) 2.5); 

            g.drawString("f", (float) (wa - 0.5), (float) 2.5); 

            g.drawString("Espaço Real", -45, (int) (wa / 1.25)); 

            g.drawString("Espaço Virtual", 30, (int) (wa / 1.25)); 

        } else if (espelhos.getSelectedItem().equals("Convexo")) { 

            g.drawString("Espelho Convexo", -7, (float) (wa / 1.25)); 

            g.drawString("c", (float) (-2 * wa - 0.5), (float) 2.5); 

            g.drawString("f", (float) (-wa - 0.5), (float) 2.5); 

            g.drawString("Espaço Real", -45, (int) (wa / 1.25)); 

            g.drawString("Espaço Virtual", 30, (int) (wa / 1.25)); 

        } else { 



 

            g.drawString("Espelho Plano", -6, -22); 

            g.drawString("Espaço Real", -45, -17); 

            g.drawString("Espaço Virtual", 30, -17); 

        } 

 

        g.scale(1, -1);// Mudança dos quadrantes positivos do eixo y para 1 e 2. 

 

        g.setStroke(STROKE_FINO); //Define qual a espessura da linha.  

        g.setColor(Color.BLACK);  //Define a cor da linha. 

        g.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON); 

        Line2D eixox = new Line2D.Double(-1000.0, 0.0, 1000.0, 0.0);/* 

         * Acima cria uma linha com dupla precisão e abaixo desenha a linha. 

         */ 

        g.draw(eixox); 

        //Desenha a escala no eixo X, de 0.5 em 0.5 pontos decimais. 

        for (int i = 0; i <= 1000; i++) { 

            Line2D line1 = new Line2D.Double(i, -0.5, i, 0.5); 

            g.setColor(Color.BLACK); 

            g.draw(line1); 

            Line2D line2 = new Line2D.Double(-i, -0.5, -i, 0.5); 

            g.draw(line2); 

 

        } 

 

        //Desenha o quadrado e os espelhos 

        double ha = -wa, xa = wa, ya = wa * 2, ai = -20, af = -2 * ai;//Parâmetros do arco que forma o espelho 

côncavo 

        g.setStroke(STROKE_MIDLE);//Largura da linha do arco que forma o espelho côncavo           

        g.setColor(Color.BLACK); 

 

        Color liga = new Color(235, 150, 50); 

 

        if (espelhos.getSelectedItem().equals("Côncavo")) {//Espelho Côncavo 

            double f = wa;// Foco do espelho. 

            g.drawArc((int) xa * 4, (int) ya, -(int) wa * 4, (int) ha * 4, (int) ai, (int) af); 

            //Desenha o espelho côncavo 

 

            g.setStroke(STROKE_FINO); 

            g.setColor(Color.getHSBColor(50, 10, 2)); 

            g.drawLine(0, -1, 0, 1); 

            Line2D centro = new Line2D.Double(wa * 2, -0.5, wa * 2, 0.5); 

            g.draw(centro);//Raio ou centro de curvatura do espelho 

            Line2D foco = new Line2D.Double(wa, -0.5, wa, 0.5); 

            g.draw(foco);//Foco do espelho 

 

            //OBJETO --> QUADRADO     

            //g.setStroke(STROKE_MIDLE1); 

            g.setColor(Color.RED); 

            Line2D qua = new Line2D.Double(x1, 0.0, x1, y2); 

            g.draw(qua); 

            g.setColor(Color.BLUE); 

            double x3 = x1 - y2; 

            Line2D qua2 = new Line2D.Double(x3, 0.0, x3, y2); 

            g.draw(qua2); 

            //g.setStroke(STROKE_FINO); 

            g.setColor(liga); 

            Line2D qua3 = new Line2D.Double(x1, y2, x3, y2); 

            g.draw(qua3); 

            //IMAGEM --> Forma a ser gerada 

            double x1i = (x1 * f / (x1 - f)), amp1 = -x1i / x1, 



 

                    x3i = (x3 * f / (x3 - f)), amp2 = -x3i / x3;/* 

             * Parâmetros para modificar o quadrado conforme a lei de Gauss 

             */ 

            double y1i = amp1 * y2, y2i = amp2 * y2; 

            if (x1 <= wa + y2 && x1 >= wa) {/* 

                 * mensagem de erro que aparece quando o objeto está sobre o  

                 * foco, qualquer parte dele. 

                 */ 

                JFrame exc = new JFrame("Onde foi parar a imagem?"); 

                final JLabel pq = new JLabel("<html>Por que a imagem não aparece?<br>" 

                        + "<br>" 

                        + "- De acordo com a lei de Gauss (1/f = 1/p + 1/q), a imagem<br>" 

                        + "no espelho côncavo é formada no infinito quando o objeto<br>" 

                        + "está sobre o foco, pois quando 'p' (posição do objeto) é<br>" 

                        + "igual a 'f' (distância focal), 1/q = 0, ou seja, para que<br>" 

                        + "essa igualdade seja verdadeira, a distância da imagem em<br>" 

                        + "relação ao espelho tem que ser muito grande. Então, dizemos<br>" 

                        + "que 'q' tende para o infinito, o que faz com que a ampliação<br>" 

                        + "da imagem também vá para o infinito pela relação -q/p.</hmtl>"); 

                JPanel d = new JPanel(); 

                d.add(pq); 

                exc.getContentPane().setLayout(new BorderLayout()); 

                exc.getContentPane().add(d, BorderLayout.CENTER); 

                exc.setSize(450, 210); 

                exc.setVisible(true); 

                exc.setLocation(400, 230); 

                x1 = -Double.parseDouble(px.getText()) - (y2 + 0.1); 

                px.setText(String.valueOf(-x1)); 

 

 

            } else { 

                g.setColor(Color.RED); 

                Line2D image = new Line2D.Double(x1i, 0.0, x1i, y1i); 

                g.draw(image); 

                g.setColor(Color.BLUE); 

                Line2D image2 = new Line2D.Double(x3i, 0.0, x3i, y2i); 

                g.draw(image2); 

                g.setColor(liga); 

                Line2D image3 = new Line2D.Double(x1i, y1i, x3i, y2i); 

                g.draw(image3); 

                g.dispose(); 

            } 

        } else if (espelhos.getSelectedItem().equals("Convexo")) {//Espelho Convexo 

            ha = -wa; 

            xa = 0.0; 

            ya = -ha * 2; 

            ai = 200; 

            af = -40;//Parâmetros do arco que forma o espelho convexo 

            g.setStroke(STROKE_MIDLE);//Largura da linha do arco que forma o espelho          

            g.setColor(Color.BLACK); 

            double f = -wa;// Foco do espelho convexo. 

            g.drawArc((int) xa, (int) ya, (int) -wa * 4, (int) ha * 4, (int) ai, (int) af);//Desenha o espelho convexo 

 

            g.setStroke(STROKE_FINO); 

            g.setColor(Color.YELLOW); 

            g.drawLine(0, -1, 0, 1); 

            Line2D centro = new Line2D.Double(-wa * 2, -0.5, -wa * 2, 0.5); 

            g.draw(centro);//Raio ou centro de curvatura do espelho 

            Line2D foco = new Line2D.Double(-wa, -0.5, -wa, 0.5); 

            g.draw(foco);//Foco do espelho 



 

            foco = new Line2D.Double(wa, -0.5, wa, 0.5); 

            centro = new Line2D.Double(wa * 2, -0.5, wa * 2, 0.5); 

            g.draw(foco); 

            g.draw(centro); 

 

            //OBJETO --> QUADRADO 

            g.setColor(Color.RED); 

            Line2D qua = new Line2D.Double(x1, 0.0, x1, y2); 

            g.draw(qua); 

            g.setColor(Color.BLUE); 

            double x3 = x1 - y2; 

            Line2D qua2 = new Line2D.Double(x3, 0.0, x3, y2); 

            g.draw(qua2); 

            g.setColor(liga); 

            Line2D qua3 = new Line2D.Double(x1, y2, x3, y2); 

            g.draw(qua3); 

            //IMAGEM --> Forma a ser gerada 

            double x1i = (x1 * f / (x1 - f)), amp1 = -x1i / x1, 

                    x3i = (x3 * f / (x3 - f)), amp2 = -x3i / x3;/* 

             * Parâmetros para modificar o quadrado conforme a lei de Gauss 

             */ 

            double y1i = amp1 * y2, y2i = amp2 * y2; 

            g.setColor(Color.RED); 

            Line2D image = new Line2D.Double(x1i, 0.0, x1i, y1i); 

            g.draw(image); 

            g.setColor(Color.BLUE); 

            Line2D image2 = new Line2D.Double(x3i, 0.0, x3i, y2i); 

            g.draw(image2); 

            g.setColor(liga); 

            Line2D image3 = new Line2D.Double(x1i, y1i, x3i, y2i); 

            g.draw(image3); 

            g.dispose(); 

        } else {//Espelho Plano 

            quad.x = (int) (x1 - quad.width); 

            quad2.x = -(quad.x + quad2.width); 

            g.setStroke(STROKE_FINO); 

            //Desenha os quadrados e o espelho Plano 

            g.setColor(Color.BLACK); 

            g.drawLine(0, -1, 0, 1); 

            g.draw(quad);//Objeto 

            g.fillRect((int) (quad.x), (int) (quad.y), (int) (quad2.width - (quad2.width / 1.5)), (int) (quad2.height)); 

            g.setColor(Color.white); 

            g.fillRect((int) (quad.x), (int) (quad.y), (int) (quad.width), (int) (quad.height - (quad.height / 1.5))); 

            //g.drawString("A", (float)(quad.x), (float)(quad.height)); 

            g.setColor(Color.DARK_GRAY); 

            g.fill(quad3); //Imagem 

            g.setColor(Color.BLACK); 

            g.draw(quad2);//Espelho Plano 

            g.fillRect((int) (quad2.x + quad.width - (int) (quad2.width - (quad2.width / 1.5))), (int) (quad2.y), (int) 

(quad2.width - (quad2.width / 1.5)), (int) (quad2.height)); 

            g.setColor(Color.white); 

            g.fillRect((int) (quad2.x), (int) (quad2.y), (int) (quad2.width), (int) (quad2.height - (quad2.height / 1.5))); 

 

            // Raios de Luz 

            g.setColor(Color.ORANGE); 

            g.drawLine(0, 0, (int) (quad.x + quad.width), (int) (quad.height)); 

            //g.drawLine((int)(quad.x),(int)(quad.height),-50,(int)(quad.height)); 

            g.drawLine((int) (quad.x + quad.width), (int) (quad.height), 0, (int) (quad.height)); 

            g.drawLine(0, 0, (int) (quad.x), (int) (quad.height)); 

            g.drawLine(0, 0, (int) (quad.x + quad.width), -(int) (quad.height)); 



 

            g.drawLine(0, 0, (int) (quad.x), -(int) (quad.height)); 

            //Linhas tracejadas inseridas em 22/06/2011 

            g.setColor(Color.BLUE); 

            g.setStroke(STROKE_ZERO); 

            g.drawLine(0, 0, (int) quad2.x, (int) quad2.height); 

            g.drawLine(0, (int) (quad2.height), (int) quad2.x, (int) (quad2.height)); 

            g.drawLine(0, 0, (int) (quad2.x + quad2.width), (int) quad2.height); 

        } 

 

        g.setPaintMode(); 

    } 

 

    /* 

     * Acesso ao banco de dados 

     */ 

    private void Conectar_banco(String sql) throws SQLException, ClassNotFoundException { 

        try { 

            Class.forName(DRIVER); 

            conn = DriverManager.getConnection(URL, USUARIO, SENHA); 

            Statement tabela = conn.createStatement(); // criando instancia de inserção.   

            tabela.execute(sql); 

            tabela.close(); 

        } catch (ClassNotFoundException e) { 

            System.out.println("Erro ao acessar o banco"); 

        } catch (SQLException e) { 

            System.out.println(e.getMessage()); 

        } 

    } 

 

    /* 

     * Fim do acesso 

     */ 

    public EspelhoConcavo() { 

 

        /*MaskFormatter mascara1 = new MaskFormatter("###.##"); 

        mascara1.setPlaceholder("002.00"); 

        MaskFormatter mascara2 = new MaskFormatter("##.##"); 

        mascara2.setPlaceholder("02.00"); 

        MaskFormatter mascara3 = new MaskFormatter("###.##"); 

        mascara3.setPlaceholder("008.00");*/ 

        /* 

         * Cria a janela, JFrame, que irá receber todos os atributos, 

         * nome, textos, botões, etc. 

         */ 

        this.setTitle("Espelhos esféricos e Espelho Plano - Luciano Jardim e Lucia Almeida (2011)"); 

        tx = new JLabel("p: "); 

        th = new JLabel("Distância Focal: "); 

        thigh = new JLabel("Zoom: "); 

        thigh1 = new JLabel("100%"); 

        //phigh = new JTextField("100",2); 

        high = new JButton("+"); 

        high1 = new JButton("-"); 

        px = new JTextField("4", 2); 

        bx = new JButton("Mover"); 

        ph = new JTextField("8", 2); 

        bh = new JButton("Mudar"); 

        quest = new JButton("Atividades"); 

        help = new JButton("Ajuda?"); 

        JLabel mirror = new JLabel("Espelho: "); 

        fundo = new JLabel("Fundo: "); 



 

        background = new JComboBox(); 

        background.addItem("Azul");//Plano de fundo 

        background.addItem("Branco");//Plano de fundo 

        background.addItem("Cinza");//Plano de fundo 

        background.addItem("Cinza Claro");//Plano de fundo  

        background.addItem("Oliva");//Plano de fundo 

        background.addItem("Rosa");//Plano de fundo 

 

        espelhos = new JComboBox();//Lista que permite escolher os espelhos. 

        espelhos.addItem(concavo); 

        espelhos.addItem(convexo); 

        espelhos.addItem(plano); 

 

        /*Botão 'quest' --> Chama o questionário que avalia as dificuldades  

         * encontradas pelo aluno com algumas perguntas direcionadas.  

         * Antes aparece uma janela perguntando se deseja realmente abrir. 

         */ 

        quest.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

 

            @Override 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

 

                final JFrame f = new JFrame("Questionário"); 

                JLabel help = new JLabel("<html>Deseja abrir o questionário agora? </hmtl>"); 

                JPanel d = new JPanel(); 

                JPanel b = new JPanel(new GridLayout(1, 2)); 

                d.add(help); 

                JLabel espaco = new JLabel("    "); 

                JLabel espaco1 = new JLabel("    "); 

                /*JLabel cont = new JLabel("<html>Você ainda tem questões para responder,<br>" 

                + "deseja continuar ou recomeçar o questionário?</html>"); 

                JButton continuar = new JButton("continuar"); 

                JButton recomecar = new JButton("recomeçar");*/ 

                JButton yes = new JButton("Sim"); 

                JButton no = new JButton("Não"); 

                b.add(espaco); 

                b.add(yes); 

                b.add(no); 

                b.add(espaco1); 

 

                yes.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

 

                    JLabel acerto; 

                    JLabel errado; 

 

                    @Override 

                    public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                        f.dispose(); 

                        acertos = 0; 

                        erros = 0; 

                        z = 0; 

                        /*if ((acertos + erros) >= 5) {//Reset quando todas as questões forem respondidas 

                        acertos = 0; 

                        erros = 0; 

                        z = 0; 

                        }*/ 

                        final JFrame quest = new JFrame("Avaliação da aprendizagem!"); 

 

                        /* 

                         * Coloque aqui o questionário chamando o banco ou inserindo 



 

                         * manualmente as questões. 

                         */ 

 

                        final JPanel per1 = new JPanel(new GridLayout(6, 1)); 

                        h = new JLabel("<html> 1 - Em relação ao espelho plano, podemos afirmar " 

                                + "que sua imagem é:<br></html>"); 

                        h1 = new JRadioButton("a) Sempre real, direita e maior que o objeto.", false); 

                        h2 = new JRadioButton("b) Sempre virtual, direita e do mesmo tamanho que o objeto.", false); 

                        h3 = new JRadioButton("c) Sempre real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto.", false); 

                        h4 = new JRadioButton("d) Sempre virtual, direita e menor que o objeto.", false); 

                        h5 = new JRadioButton("e) Sempre virtual, direita e maior que o objeto.", false); 

                        bg3 = new ButtonGroup(); 

                        bg3.add(h1); 

                        bg3.add(h2); 

                        bg3.add(h3); 

                        bg3.add(h4); 

                        bg3.add(h5); 

                        per1.add(h); 

                        per1.add(h1); 

                        per1.add(h2); 

                        per1.add(h3); 

                        per1.add(h4); 

                        per1.add(h5); 

 

                        JPanel per2 = new JPanel(new GridLayout(6, 1)); 

                        a = new JLabel("<html> 2 - Em relação ao espelho convexo, podemos afirmar " 

                                + "que sua imagem é:<br></html>"); 

                        a1 = new JRadioButton("a) Direita quando virtual e invertida quando real.", false); 

                        a2 = new JRadioButton("b) Sempre virtual, direita e não deformada.", false); 

                        a3 = new JRadioButton("c) Sempre real, direita e deformada.", false); 

                        a4 = new JRadioButton("d) Invertida quando virtual e direita quando real.", false); 

                        a5 = new JRadioButton("e) Sempre virtual, direita e deformada.", false); 

                        bg1 = new ButtonGroup(); 

                        bg1.add(a1); 

                        bg1.add(a2); 

                        bg1.add(a3); 

                        bg1.add(a4); 

                        bg1.add(a5); 

                        per2.add(a); 

                        per2.add(a1); 

                        per2.add(a2); 

                        per2.add(a3); 

                        per2.add(a4); 

                        per2.add(a5); 

 

                        JPanel per3 = new JPanel(new GridLayout(6, 1)); 

                        t = new JLabel("<html> 3 - Em relação ao espelho côncavo, podemos afirmar " 

                                + "que sua imagem é:<br></html>"); 

                        t1 = new JRadioButton("a) Sempre virtual, direita e deformada.", false); 

                        t2 = new JRadioButton("b) Sempre real, invertida e deformada.", false); 

                        t3 = new JRadioButton("c) Direita quando virtual, invertida quando real e sempre deformada.", 

false); 

                        t4 = new JRadioButton("d) Direita quando real, invertida quando virtual e sempre deformada.", 

false); 

                        t5 = new JRadioButton("e) Nenhuma das alternativas acima.", false); 

                        bg2 = new ButtonGroup(); 

                        bg2.add(t1); 

                        bg2.add(t2); 

                        bg2.add(t3); 

                        bg2.add(t4); 



 

                        bg2.add(t5); 

                        per3.add(t); 

                        per3.add(t1); 

                        per3.add(t2); 

                        per3.add(t3); 

                        per3.add(t4); 

                        per3.add(t5); 

 

                        JPanel per4 = new JPanel(new GridLayout(6, 1)); 

                        j = new JLabel("<html> 4 - Baseando-se na imagem formada pelo espelho côncavo" 

                                + " da simulação. Quando o objeto está a uma distância de 10cm do vértice do" 

                                + " espelho, com a distância focal igual 8cm, que tipo de imagem é formada, real ou" 

                                + " virtual e direita ou invertida, e a que distância do vértice do espelho?<br></html>"); 

                        j1 = new JRadioButton("a) A imagem é real, direita e é formada 14cm mais distante que o objeto" 

                                + " em relação ao vértice do espelho.", false); 

                        j2 = new JRadioButton("b) A imagem é real, direita e é formada 24cm mais distante que o objeto" 

                                + " em relação ao espelho.", false); 

                        j3 = new JRadioButton("c) A imagem é virtual, invertida e tem a mesma distância que o objeto 

em" 

                                + " realação ao vértice do espelho.", false); 

                        j4 = new JRadioButton("d) A imagem é virtual, invertida e é formada a 14cm de distância do 

vértice" 

                                + " do espelho.", false); 

                        j5 = new JRadioButton("e) Nenhuma das alternativas acima.", false); 

                        bg4 = new ButtonGroup(); 

                        bg4.add(j1); 

                        bg4.add(j2); 

                        bg4.add(j3); 

                        bg4.add(j4); 

                        bg4.add(j5); 

                        per4.add(j); 

                        per4.add(j1); 

                        per4.add(j2); 

                        per4.add(j3); 

                        per4.add(j4); 

                        per4.add(j5); 

 

                        JPanel per5 = new JPanel(new GridLayout(6, 1)); 

                        k = new JLabel("<html> 5 - Baseando-se nas imagens formadas no espelho convexo da 

simulação." 

                                + " Quando o objeto está entre o foco e o vértice do espelho e entre o centro de curvatura" 

                                + " e o foco, é correto afirmar que:<br></html>"); 

                        k1 = new JRadioButton("a) As imagens formadas são maiores que o objeto.", false); 

                        k2 = new JRadioButton("b) As imagens são idênticas ao objeto.", false); 

                        k3 = new JRadioButton("c) A primeira imagem é maior que a segunda, respectivamente, e são 

reais.", false); 

                        k4 = new JRadioButton("d) A primeira imagem é maior que a segunda, respectivamente, e são 

virtuais.", false); 

                        k5 = new JRadioButton("e) A primeira imagem é menor que a segunda, respectivamente, e são 

virtuais.", false); 

                        bg5 = new ButtonGroup(); 

                        bg5.add(k1); 

                        bg5.add(k2); 

                        bg5.add(k3); 

                        bg5.add(k4); 

                        bg5.add(k5); 

                        per5.add(k); 

                        per5.add(k1); 

                        per5.add(k2); 

                        per5.add(k3); 



 

                        per5.add(k4); 

                        per5.add(k5); 

 

                        JPanel per6 = new JPanel(new GridLayout(6, 1)); 

                        /*JLabel sn = new JLabel("Questionário em manutenção!"); 

                        JPanel soon = new JPanel();  

                        soon.add(sn);*/ 

 

                        final JPanel conj[] = {per1, per2, per3, per4, per5, per6}; 

                        quest.getContentPane().setLayout(new BorderLayout()); 

                        next = new JButton("próxima"); 

                        next.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

 

                            JLabel crt1 = new JLabel(); 

                            JLabel crt2 = new JLabel(); 

                            JLabel crt3 = new JLabel(); 

                            JLabel crt4 = new JLabel(); 

                            JLabel crt5 = new JLabel(); 

                            JLabel err1 = new JLabel(); 

                            JLabel err2 = new JLabel(); 

                            JLabel err3 = new JLabel(); 

                            JLabel err4 = new JLabel(); 

                            JLabel err5 = new JLabel(); 

 

                            @Override 

                            @SuppressWarnings("CallToThreadDumpStack") 

                            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

 

                                if (z == 0) { 

                                    if (h2.isSelected()) {//Resposta da primeira questão 

                                        acertos++; 

                                        crt1 = new JLabel("   Questão 1"); 

                                    } else if (h1.isSelected() || h3.isSelected() || h4.isSelected() || h5.isSelected()) { 

                                        erros++; 

                                        err1 = new JLabel("   Questão 1"); 

                                    } 

                                    if (h1.isSelected() || h2.isSelected() || h3.isSelected() || h4.isSelected() || h5.isSelected()) 

{//z>=0 && z>=4 equivalente ao nº de questões, 5 neste caso. 

                                        quest.getContentPane().remove(conj[z]); 

                                        quest.getContentPane().repaint(); 

                                        z++; //Pula para a próxima pergunta caso algum item seja selecionado. 

                                        quest.getContentPane().add(conj[z], BorderLayout.NORTH); 

                                        quest.setSize(750, 400); 

                                        quest.setVisible(true); 

                                        quest.setLocation(400, 230); 

                                        acerto.setText("   Você acertou " + acertos + " questão(s)."); 

                                        errado.setText("   Você errou " + erros + " questão(s)."); 

                                    } else { 

                                        JFrame nada = new JFrame("Atenção"); 

                                        JLabel mq = new JLabel("<html>-Marque uma das 5 alternativas para<br>" 

                                                + "      avançar para a próxima questão!</html>"); 

                                        nada.getContentPane().setLayout(new BorderLayout()); 

                                        nada.getContentPane().add(mq, BorderLayout.CENTER); 

                                        nada.setSize(250, 100); 

                                        nada.setVisible(true); 

                                        nada.setLocation(600, 360); 

                                    } 

                                } 

                                if (z == 1) { 

                                    next.addActionListener(new ActionListener() { 



 

                                        //Correção para mensagem de erro aparecer se nenhuma alternativa for marcada 

 

                                        @Override 

                                        public void actionPerformed(ActionEvent ae) { 

                                            if (a1.isSelected() == false || a2.isSelected() == false || a3.isSelected() == false 

                                                    || a4.isSelected() == false || a5.isSelected() == false) { 

                                                validate = true; 

                                            } else { 

                                                validate = false; 

                                            } 

                                        } 

                                    }); 

 

                                    if (a5.isSelected()) {//Resposta da segunda questão 

                                        acertos++;//Incrementa os acertos 

                                        crt2 = new JLabel("   Questão 2"); 

                                    } else if (a1.isSelected() || a2.isSelected() || a3.isSelected() || a4.isSelected()) { 

                                        erros++;//Incrementa os erros 

                                        err2 = new JLabel("   Questão 2"); 

                                    } 

                                    if (a1.isSelected() || a2.isSelected() || a3.isSelected() || a4.isSelected() || a5.isSelected()) { 

                                        quest.getContentPane().remove(conj[z]); 

                                        quest.getContentPane().repaint(); 

                                        z++; //Pula para a próxima pergunta caso algum item seja selecionado. 

                                        quest.getContentPane().add(conj[z], BorderLayout.NORTH); 

                                        quest.setSize(750, 400); 

                                        quest.setVisible(true); 

                                        quest.setLocation(400, 230); 

                                        acerto.setText("   Você acertou " + acertos + " questão(s)."); 

                                        errado.setText("   Você errou " + erros + " questão(s)."); 

                                    } else { 

                                        JFrame nada = new JFrame("Atenção"); 

                                        JLabel mq = new JLabel("<html>-Marque uma das 5 alternativas para<br>" 

                                                + "      avançar para a próxima questão!</html>"); 

                                        nada.getContentPane().setLayout(new BorderLayout()); 

                                        nada.getContentPane().add(mq, BorderLayout.CENTER); 

                                        nada.setSize(250, 100); 

                                        nada.setVisible(validate); 

                                        nada.setLocation(600, 360); 

                                    } 

                                    validate = false;//reset da mensagem de erro, para não aparecer sempre que for clicado o 

botão 

                                } 

                                if (z == 2) { 

                                    next.addActionListener(new ActionListener() { 

 

                                        @Override 

                                        public void actionPerformed(ActionEvent ae) { 

                                            if (t1.isSelected() == false || t2.isSelected() == false || t3.isSelected() == false 

                                                    || t4.isSelected() == false || t5.isSelected() == false) { 

                                                validate = true; 

                                            } else { 

                                                validate = false; 

                                            } 

                                        } 

                                    }); 

                                    if (t3.isSelected()) {//Resposta da terceira questão 

                                        acertos++; 

                                        crt3 = new JLabel("   Questão 3"); 

                                    } else if (t1.isSelected() || t2.isSelected() || t4.isSelected() || t5.isSelected()) { 



 

                                        erros++; 

                                        err3 = new JLabel("   Questão 3"); 

                                    } 

                                    if (t1.isSelected() || t2.isSelected() || t3.isSelected() || t4.isSelected() || t5.isSelected()) 

{//z>=0 && z>=4 equivalente ao nº de questões, 5 neste caso. 

                                        quest.getContentPane().remove(conj[z]); 

                                        quest.getContentPane().repaint(); 

                                        z++; //Pula para a próxima pergunta caso algum item seja selecionado. 

                                        quest.getContentPane().add(conj[z], BorderLayout.NORTH); 

                                        quest.setSize(750, 400); 

                                        quest.setVisible(true); 

                                        quest.setLocation(400, 230); 

                                        acerto.setText("   Você acertou " + acertos + " questão(s)."); 

                                        errado.setText("   Você errou " + erros + " questão(s)."); 

                                    } else { 

                                        JFrame nada = new JFrame("Atenção"); 

                                        JLabel mq = new JLabel("<html>-Marque uma das 5 alternativas para<br>" 

                                                + "      avançar para a próxima questão!</html>"); 

                                        nada.getContentPane().setLayout(new BorderLayout()); 

                                        nada.getContentPane().add(mq, BorderLayout.CENTER); 

                                        nada.setSize(250, 100); 

                                        nada.setVisible(validate); 

                                        nada.setLocation(600, 360); 

                                    } 

                                    validate = false; 

                                } 

                                if (z == 3) { 

                                    next.addActionListener(new ActionListener() { 

 

                                        @Override 

                                        public void actionPerformed(ActionEvent ae) { 

                                            if (j1.isSelected() == false || j2.isSelected() == false || j3.isSelected() == false 

                                                    || j4.isSelected() == false || j5.isSelected() == false) { 

                                                validate = true; 

                                            } else { 

                                                validate = false; 

                                            } 

                                        } 

                                    }); 

                                    if (j1.isSelected()) {//Resposta da quarta questão 

                                        acertos++; 

                                        crt4 = new JLabel("   Questão 4"); 

                                    } else if (j2.isSelected() || j3.isSelected() || j4.isSelected() || j5.isSelected()) { 

                                        erros++; 

                                        err4 = new JLabel("   Questão 4"); 

                                    } 

                                    if (j1.isSelected() || j2.isSelected() || j3.isSelected() || j4.isSelected() || j5.isSelected()) 

{//z>=0 && z>=4 equivalente ao nº de questões, 5 neste caso. 

                                        quest.getContentPane().remove(conj[z]); 

                                        quest.getContentPane().repaint(); 

                                        z++; //Pula para a próxima pergunta caso algum item seja selecionado. 

                                        quest.getContentPane().add(conj[z], BorderLayout.NORTH); 

                                        quest.setSize(750, 400); 

                                        quest.setVisible(true); 

                                        quest.setLocation(400, 230); 

                                        acerto.setText("   Você acertou " + acertos + " questão(s)."); 

                                        errado.setText("   Você errou " + erros + " questão(s)."); 

                                    } else { 

                                        JFrame nada = new JFrame("Atenção"); 

                                        JLabel mq = new JLabel("<html>-Marque uma das 5 alternativas para<br>" 



 

                                                + "      avançar para a próxima questão!</html>"); 

                                        nada.getContentPane().setLayout(new BorderLayout()); 

                                        nada.getContentPane().add(mq, BorderLayout.CENTER); 

                                        nada.setSize(250, 100); 

                                        nada.setVisible(validate); 

                                        nada.setLocation(600, 360); 

                                    } 

                                    validate = false; 

                                } 

                                if (z == 4) { 

                                    next.addActionListener(new ActionListener() { 

 

                                        @Override 

                                        public void actionPerformed(ActionEvent ae) { 

                                            if (k1.isSelected() == false || k2.isSelected() == false || k3.isSelected() == false 

                                                    || k4.isSelected() == false || k5.isSelected() == false) { 

                                                validate = true; 

                                            } else { 

                                                validate = false; 

                                            } 

                                        } 

                                    }); 

                                    next.setText("Resultado"); 

                                    repaint(); 

                                    if (k4.isSelected()) {//Resposta da quinta questão 

                                        acertos++; 

                                        crt5 = new JLabel("   Questão 5"); 

                                    } else if (k1.isSelected() || k2.isSelected() || k3.isSelected() || k5.isSelected()) { 

                                        erros++; 

                                        err5 = new JLabel("   Questão 5"); 

                                    } 

                                    if (k1.isSelected() || k2.isSelected() || k3.isSelected() || k4.isSelected() || k5.isSelected()) 

{//z>=0 && z>=4 equivalente ao nº de questões, 5 neste caso. 

                                        quest.getContentPane().remove(conj[z]); 

                                        quest.getContentPane().repaint(); 

                                        z++; //Pula para a próxima pergunta caso algum item seja selecionado. 

                                        quest.getContentPane().add(conj[z], BorderLayout.NORTH); 

                                        quest.setSize(750, 400); 

                                        quest.setVisible(true); 

                                        quest.setLocation(400, 230); 

                                        acerto.setText("   Você acertou " + acertos + " questão(s)."); 

                                        errado.setText("   Você errou " + erros + " questão(s)."); 

                                    } else { 

                                        JFrame nada = new JFrame("Atenção"); 

                                        JLabel mq = new JLabel("<html>-Marque uma das 5 alternativas para<br>" 

//mensagem de erro 

                                                + "      visualizar o seu resultado!</html>"); 

                                        nada.getContentPane().setLayout(new BorderLayout()); 

                                        nada.getContentPane().add(mq, BorderLayout.CENTER); 

                                        nada.setSize(250, 100); 

                                        nada.setVisible(validate); 

                                        nada.setLocation(600, 360); 

                                    } 

                                    validate = false; 

                                } 

                                if (next.getText().equals("Resultado") && z == 5) {//Apresenta o resultado. 

                                    String ip = ""; 

                                    try { 

                                        java.net.InetAddress i = java.net.InetAddress.getLocalHost(); 

                                        ip = i.getHostAddress();//Captura o IP do usuário 



 

                                    } catch (Exception ev) { 

                                        ev.printStackTrace(); 

                                    } 

                                    quest.dispose(); 

                                    JFrame result = new JFrame("Resultado"); 

                                    acerto.setText("   Você acertou a(s) " + acertos + " questão(s) abaixo:"); 

                                    errado.setText("   Você errou a(s) " + erros + " questão(s) abaixo:"); 

                                    JPanel resul = new JPanel(new GridLayout(7, 2)); 

                                    resul.add(acerto); 

                                    resul.add(errado); 

                                    resul.add(crt1); 

                                    resul.add(err1); 

                                    resul.add(crt2); 

                                    resul.add(err2); 

                                    resul.add(crt3); 

                                    resul.add(err3); 

                                    resul.add(crt4); 

                                    resul.add(err4); 

                                    resul.add(crt5); 

                                    resul.add(err5); 

                                    JLabel txt = new JLabel("  Foi gerado um arquivo txt com o seu resultado."); 

                                    JLabel txt2 = new JLabel("O arquivo se encontra na mesma pasta da simulação."); 

                                    resul.add(txt); 

                                    resul.add(txt2); 

                                    try { 

                                        FileWriter f = new FileWriter(new File("Resultado_do_IP_" + ip + ".txt")); 

                                        f.write(acerto.getText() + errado.getText() 

                                                + "\r\n" + crt1.getText() + "                                         " 

                                                + "" + err1.getText() + "\n\r" 

                                                + "\r\n" + crt2.getText() + "                                         " 

                                                + "" + err2.getText() + "\n\r" 

                                                + "\r\n" + crt3.getText() + "                                         " 

                                                + "" + err3.getText() + "\n\r" 

                                                + "\r\n" + crt4.getText() + "                                         " 

                                                + "" + err4.getText() + "\n\r" 

                                                + "\r\n" + crt5.getText() + "                                         " 

                                                + "" + err5.getText() + "\n\r"); 

                                        f.close(); 

                                    } catch (IOException ex) { 

                                        ex.printStackTrace(); 

                                    } catch (Exception ex) { 

                                        ex.printStackTrace(); 

                                    } 

                                    result.getContentPane().setLayout(new BorderLayout()); 

                                    result.getContentPane().add(resul, BorderLayout.CENTER); 

                                    result.setSize(650, 250); 

                                    result.setVisible(true); 

                                    result.setLocation(400, 230); 

                                } 

                            } 

                        }); 

                        acerto = new JLabel("                                 "); 

                        errado = new JLabel("                                 "); 

                        JPanel botao = new JPanel(new GridLayout(1, 3)); 

                        botao.add(acerto); 

                        botao.add(next); 

                        botao.add(errado); 

                        quest.getContentPane().add(botao, BorderLayout.SOUTH); 

                        quest.getContentPane().add(per1, BorderLayout.NORTH); 

                        quest.setSize(750, 400); 



 

                        quest.setVisible(true); 

                        quest.setLocation(400, 230); 

                    } 

                }); 

                no.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

 

                    @Override 

                    public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                        f.dispose(); 

                    } 

                }); 

 

 

                f.getContentPane().setLayout(new BorderLayout()); 

                f.getContentPane().add(d, BorderLayout.NORTH); 

                f.getContentPane().add(b, BorderLayout.SOUTH); 

                f.setSize(400, 100); 

                f.setVisible(true); 

                f.setLocation(400, 230); 

            } 

        }); 

 

        help.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

 

            @Override 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

 

                JFrame f = new JFrame("Instruções de uso da simulação!"); 

                JLabel help = new JLabel("<html>Como usar a simulação?<br>" 

                        + "<br>" 

                        + "O objeto fica localizado sempre à esquerda do espelho - espaço real - <br>" 

                        + "podendo variar sua posição(p) de 1 até 100. Após inserir um valor <br>" 

                        + "para a posição do objeto, tecle 'enter' ou clique o botão 'Mover' para<br>" 

                        + "que o objeto se desloque para a posição inserida.<br>" 

                        + "<br>O zoom pode ser utilizado clicando nos botões '+' e '-' e varia de<br>" 

                        + "10 a 300%.<br>" 

                        + "<br>Essa simulação contempla os espelhos esféricos e o espelho plano.<br>" 

                        + "Para trocar de espelho, basta selecionar um na lista 'Espelho'.<br>" 

                        + "<br>A distância focal varia de 4 a 32, mudando o tamando dos espelhos<br>" 

                        + "esféricos. Quando o espelho plano é escolhido, o campo distância focal<br>" 

                        + "é alterado para tamanho do objeto do espelho plano.<br>" 

                        + "A lista 'Fundo' muda a cor do plano de fundo da simulação. Escolha uma!</hmtl>"); 

                JPanel d = new JPanel(); 

                d.add(help); 

                f.getContentPane().setLayout(new BorderLayout()); 

                f.getContentPane().add(d, BorderLayout.CENTER); 

                f.setSize(500, 350); 

                f.setVisible(true); 

                f.setLocation(400, 230); 

 

            } 

        }); 

        espelhos.addActionListener(new ActionListener() { 

 

            @Override 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                repaint(); 

            } 

        }); 

 



 

        JButton dc = new JButton("Características"); 

        dc.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

 

            @Override 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                if (espelhos.getSelectedItem().equals("Côncavo")) { 

                    JFrame descricao = new JFrame("Espelho Côncavo"); 

                    final JLabel des = new JLabel("<html>Características:<br>" 

                            + "<br>" 

                            + "- A imagem pode ser real ou virtual, direita ou invertida e <br>" 

                            + "maior ou menor dependendo da posição do objeto.<br>" 

                            + "<br>" 

                            + "Com o objeto entre o foco(f) e o vértice, a imagem é virtual direita e<br>" 

                            + "maior que o objeto;<br>" 

                            + "Entre o centro de curvatura(c) e o foco(f) a imagem é real, invertida<br>" 

                            + "e maior que o objeto;<br>" 

                            + "Por fim, após o centro de curvatura(c), a imagem é real, invertida e<br>" 

                            + "menor que o objeto.</html>"); 

                    JPanel d = new JPanel(); 

                    d.add(des); 

                    descricao.getContentPane().setLayout(new BorderLayout()); 

                    descricao.getContentPane().add(d, BorderLayout.CENTER); 

 

                    descricao.setSize(500, 250); 

                    descricao.setLocation(400, 230); 

                    descricao.setVisible(true); 

                } else if (espelhos.getSelectedItem().equals("Convexo")) { 

                    JFrame descricao = new JFrame("Espelho Convexo"); 

                    final JLabel des = new JLabel("<html>Características:<br>" 

                            + "<br>" 

                            + "- A imagem é sempre virtual, <br>" 

                            + "menor que o objeto e direita!<br>" 

                            + "<br>" 

                            + "Quanto mais afastado do vértice<br>" 

                            + "menor será a imagem.</html>"); 

                    JPanel d = new JPanel(); 

                    d.add(des); 

                    descricao.getContentPane().setLayout(new BorderLayout()); 

                    descricao.getContentPane().add(d, BorderLayout.WEST); 

 

                    descricao.setSize(300, 200); 

                    descricao.setLocation(400, 230); 

                    descricao.setVisible(true); 

                } else { 

                    JFrame descricao = new JFrame("Espelho Plano"); 

                    final JLabel des = new JLabel("<html>Características:<br>" 

                            + "<br>" 

                            + "- A imagem tem a mesma distância que o objeto em <br>" 

                            + "relação ao espelho, é sempre direita, não altera<br>" 

                            + "a forma e tem o mesmo tamanho que o objeto.</html>"); 

                    JPanel d = new JPanel(); 

                    d.add(des); 

                    descricao.getContentPane().setLayout(new BorderLayout()); 

                    descricao.getContentPane().add(d, BorderLayout.CENTER); 

 

                    descricao.setSize(350, 150); 

                    descricao.setLocation(400, 230); 

                    descricao.setVisible(true); 

                } 

            } 



 

        }); 

 

        //Leitura do movimento do objeto pelo botão Mover 

        bx.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

 

            @Override 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                bxActionPerformed(e); 

            } 

        }); 

        //Leitura do movimento do objeto pelo teclado (Tecla ENTER) 

        px.addKeyListener(new KeyListener() { 

 

            @Override 

            public void keyTyped(KeyEvent e) { 

            } 

 

            @Override 

            public void keyPressed(KeyEvent e) { 

                pxKeyPressed(e); 

            } 

 

            @Override 

            public void keyReleased(KeyEvent e) { 

            } 

        }); 

        //Leitura da ampliação/redução do objeto pelo botão Mudar 

        bh.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

 

            @Override 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                bhActionPerformed(e); 

            } 

        }); 

        //Leitura da ampliação/redução do objeto pelo teclado (Tecla ENTER) 

        ph.addKeyListener(new KeyListener() { 

 

            @Override 

            public void keyTyped(KeyEvent e) { 

            } 

 

            @Override 

            public void keyPressed(KeyEvent e) { 

                phKeyPressed(e); 

            } 

 

            @Override 

            public void keyReleased(KeyEvent e) { 

            } 

        }); 

        //Leitura da ampliação 

        high.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

 

            @Override 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                highActionPerformed(e); 

            } 

        }); 

        //Leitura da redução 

        high1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 



 

 

            @Override 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                high1ActionPerformed(e); 

            } 

        }); 

 

        final JLabel l = new JLabel(); 

        addMouseMotionListener(new MouseMotionAdapter() { 

 

            private Point2D pt = new Point2D.Double(); 

            private DecimalFormat df = new DecimalFormat("00.00"); 

 

            { 

                this.df.setPositivePrefix("+"); 

            } 

 

            @Override 

            public void mouseMoved(MouseEvent evt) { 

                calculaPosicaoPlano(pt, evt.getX(), evt.getY()); 

                l.setText("Posição: (" + df.format(pt.getX()) + ", " + df.format(pt.getY()) + ")"); 

            } 

        }); 

 

        JPanel p; 

        p = new JPanel(new GridBagLayout()); 

        GridBagConstraints c = new GridBagConstraints(); 

        c.insets = new Insets(1, 1, 1, 1); 

 

 

        p.add(tx, c); 

        p.add(px, c); 

        p.add(bx, c); 

        p.add(thigh, c); 

        p.add(thigh1, c); 

        //p.add(phigh,c);         

        p.add(high, c); 

        p.add(high1, c); 

        p.add(th, c); 

        p.add(ph, c); 

        p.add(bh, c); 

        //p.add(raios);           

        p.add(mirror, c); 

        p.add(espelhos, c); 

        p.add(dc, c); 

        p.add(quest, c); 

        p.add(fundo, c); 

        //p.add(dist10); 

        p.add(background, c); 

        p.add(help, c); 

 

        espelhos.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

 

            @Override 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                if (espelhos.getSelectedItem().equals("Côncavo") || espelhos.getSelectedItem().equals("Convexo")) { 

                    th.setText("Distância Focal: "); 

                    ph.setText("8"); 

                    wa = -Double.valueOf(ph.getText()); 

                } else if (espelhos.getSelectedItem().equals("Plano")) { 



 

                    th.setText("Tamanho: "); 

                    ph.setText("5"); 

                    px.setText("4"); 

                    quad.height = (Integer.valueOf(ph.getText())); 

                    quad2.height = quad.height; 

                    quad.width = quad.height; 

                    quad2.width = quad.width; 

                    quad.x = -(Integer.valueOf(px.getText()) + quad.width); 

                    quad2.x = -(quad.x + quad.width); 

                    repaint(); 

                } 

            } 

        }); 

 

        getContentPane().setLayout(new BorderLayout()); 

        getContentPane().add(p, BorderLayout.NORTH); 

        getContentPane().add(l, BorderLayout.SOUTH); 

        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

        setSize(1200, 650); 

        //setExtendedState(JFrame.MAXIMIZED_BOTH);//Inicia o programa maximizado 

        setVisible(true); 

        getContentPane().setBackground(Color.getHSBColor(0, 210, 110)); 

 

        background.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

 

            @Override 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                if (background.getSelectedItem().equals("Oliva")) { 

                    getContentPane().setBackground(Color.getHSBColor(100, 149, 227)); 

                    repaint(); 

                } else if (background.getSelectedItem().equals("Cinza Claro")) { 

                    getContentPane().setBackground(Color.LIGHT_GRAY); 

                    repaint(); 

                } else if (background.getSelectedItem().equals("Cinza")) { 

                    getContentPane().setBackground(Color.GRAY); 

                    repaint(); 

                } else if (background.getSelectedItem().equals("Rosa")) { 

                    getContentPane().setBackground(Color.PINK); 

                    repaint(); 

                } else if (background.getSelectedItem().equals("Azul")) { 

                    getContentPane().setBackground(Color.getHSBColor(0, 210, 110)); 

                    repaint(); 

                } else {//Branco 

                    getContentPane().setBackground(Color.getHSBColor(255, 25, 255)); 

                    repaint(); 

                } 

            } 

        }); 

 

    } 

 

    public void calculaPosicaoPlano(Point2D posicaoPlano, double xTela, double yTela) { 

        Dimension sz = this.getSize(); 

        double sx = -(((xTela * getSize().width / zoom) / sz.width) - getSize().width / (zoom * 2)); 

        /** 

         * Lado esquerdo positivo, Espaço Real, e lado direito negativo, 

         * Espaço Virtual. 

         * Inserido em 22/06/2011. 

         */ 

        double sy = -(((yTela * getSize().height / zoom) / sz.height) - getSize().height / (zoom * 2)); 



 

        posicaoPlano.setLocation(sx, sy); 

    } 

 

    public void bhActionPerformed(ActionEvent e) { 

        if (Double.valueOf(ph.getText()) >= 4.0 && Double.valueOf(ph.getText()) <= 32.0) { 

            wa = -Double.valueOf(ph.getText()); 

            repaint(); 

        } 

        if (Integer.valueOf(ph.getText()) > 2 && Integer.valueOf(ph.getText()) < 16) { 

            quad.height = (Integer.valueOf(ph.getText())); 

            quad2.height = quad.height; 

            quad.width = quad.height; 

            quad2.width = quad.width; 

            quad.x = -(Integer.valueOf(px.getText()) + quad.width); 

            quad2.x = -(quad.x + quad.width); 

            /** 

             * Correção da mudança de posição ao aumentar o width 

             * Inserido em 22/06/2011 

             */ 

            repaint(); 

        } 

 

    } 

 

    public void bxActionPerformed(ActionEvent e) { 

        if (Double.valueOf(px.getText()) >= 1 && Double.valueOf(px.getText()) <= 100.0) { 

            x1 = -Double.valueOf(px.getText()); 

            repaint(); 

        } 

    } 

 

    public void highActionPerformed(ActionEvent e) { 

        if (zoom < 30) {   //Limite máximo do zoom em 300% 

            zoom = zoom + 1; 

            thigh1.setText((int) zoom * 10 + "%"); 

            repaint(); 

        } else { 

        } 

    } 

 

    public void high1ActionPerformed(ActionEvent e) { 

        if (zoom > 1) { // Limite mínimo do zoom em 10% 

            zoom = zoom - 1; 

            thigh1.setText((int) zoom * 10 + "%"); 

            repaint(); 

        } else { 

        } 

    } 

 

    public void pxKeyPressed(KeyEvent e) { 

        if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_ENTER) { 

            if (Double.valueOf(px.getText()) >= 1.0 && Double.valueOf(px.getText()) <= 100.0) { 

                x1 = -Double.valueOf(px.getText()); 

                repaint(); 

            } 

        } 

    } 

 

    public void phKeyPressed(KeyEvent e) { 

        if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_ENTER) { 



 

            if (Double.valueOf(ph.getText()) >= 4.0 && Double.valueOf(ph.getText()) <= 32.0) { 

                wa = -Double.valueOf(ph.getText()); 

                //y2=(Double.valueOf(ph.getText()))/2.0; 

                //phigh.setText(Double.toString(y2)); 

                repaint(); 

            } 

            if (Integer.valueOf(ph.getText()) > 2 && Integer.valueOf(ph.getText()) < 16) { 

                quad.height = (Integer.valueOf(ph.getText())); 

                quad2.height = quad.height; 

                quad.width = quad.height; 

                quad2.width = quad.width; 

                quad.x = -(Integer.valueOf(px.getText()) + quad.width); 

                quad2.x = -(quad.x + quad.width); 

                /** 

                 * Correção da mudança de posição ao aumentar o width 

                 * Inserido em 22/06/2011 

                 */ 

                repaint(); 

            } 

        } 

    } 

} 
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