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RESUMO 
 

 

O USO DO SIMULADOR PhET COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O ENSINO 

DE ONDAS NO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

Rafael Rocha Pereira 

 

 

Orientador(es): 

Prof. Dr. Renato Pereira de Freitas 

 

 

Dissertação de Mestrado submetida ao 

Programa de Pós-Graduação da Universidade 

Federal Fluminense no Curso de Mestrado 

Profissional de Ensino de Física (MNPEF), 

como parte dos requisitos necessários à 

obtenção do título de Mestre em Ensino de 

Física. 

 

 

A presente dissertação relata a implementação de um produto educacional com 

uma proposta didática para alunos do 9º ano do ensino fundamental fundamentada em 

estudos que mostram a utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC´s) 

como uma ferramenta de apoio pedagógico, com destaque para o estudo de simulações, 

que facilitam a visualização e a compreensão de diversos fenômenos físicos, 

estimulando o interesse do aluno pela Física e tornando o processo de ensino-

aprendizagem mais produtivo. Sendo assim, nosso produto educacional tem como ponto 

alto, o uso do simulador PhET, apresentado pela Universidade do Colorado, para o qual 

criamos um roteiro de atividades para o ensino de ondas, com uma série de atividades 

propostas para os alunos, facilitando o entendimento de cada conteúdo abordado, e com 

um guia de utilização para Professores mostrando o passo a passo de seu 

funcionamento. Para o planejamento e a implementação das atividades foi considerada a 

Teoria da Aprendizagem Significativa de David Paul Ausubel. A proposta didática foi 

realizada em seis encontros consecutivos cada um com cinquenta minutos de duração e 

os resultados revelaram que os alunos classificaram a simulação como uma boa forma 

de apresentar o conteúdo e dessa maneira, o uso de TIC´s como simulações se 

estabelece no sentido de um ensino mais atraente e construtivo. 

 

Palavras-chave: Ensino de Física, Simulador PhET, Aprendizagem Significativa, 

Ondas. 
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This dissertation reports the implementation of an educational product with a didactic 

proposal for 9
th

 grade students based on studies that show the use of information and 

communication technologies (ICTs) as a pedagogical support tool, the study of 

simulations, which facilitate the visualization and understanding of several physical 

phenomena, stimulating the student's interest in Physics and making the teaching-

learning process more productive. Thus, our educational product has as its high point, 

the use of the PhET simulator, presented by the University of Colorado, for which we 

created a route of activities for the teaching of waves, with a series of activities 

proposed for the students, facilitating the understanding of each content covered, and 

with a use guide for Teachers showing the step by step of its operation. For the planning 

and implementation of the activities was considered the Theory of Significant Learning 
of David Paul Ausubel. The didactic proposal was carried out in six consecutive 

meetings each with fifty minutes duration and the results revealed that the students 

classified the simulation as a good way to present the content and in this way, the use of 

ICTs as simulations is established in the sense of a more attractive and constructive 

teaching. 
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CAPÍTULO 1 

1 – Introdução 

 

Vivemos hoje na chamada era digital em que o mundo passa por uma 

efervescência tecnológica sendo dominado pela informação e por processos que se 

alteram de maneira muito rápida. Nossas crianças e nossos jovens parecem apresentar, 

por natureza, habilidades em compreender e utilizar as novas tecnologias, porém, em 

outro sentido, encontramos professores com dificuldades para acompanhar o atual 

processo de implantação de novas tecnologias, somado a escolas, em maioria públicas, 

que não acompanham a evolução tecnológica deste aluno e em consequência, os 

conteúdos, com destaque para os de Física, recebem um tratamento abstrato e fora da 

realidade do aluno e o professor torna-se apenas transmissor de informações, reduzindo 

o educando em um ser passivo e dificultando-o de ser um cidadão cientificamente 

crítico. 

A partir deste cenário, os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam que “é 

inegável que a escola precisa acompanhar a evolução tecnológica e tirar o máximo de 

proveito dos benefícios que esta é capaz de proporcionar.” (BRASIL, 2002, p.88). 

E ainda: 

 

A escola não pode ficar alheia ao universo informatizado se quiser, de fato, 

integrar o estudante ao mundo que o circunda, permitindo que ele seja um 

indivíduo autônomo, dotado de competências flexíveis e apto a enfrentar as 

rápidas mudanças que a tecnologia vem impondo à contemporaneidade 
(BRASIL, 2002, p.229-230). 

 

Nesta circunstância é importante aperfeiçoar os meios de capacitação de 

professores, pois a melhoria do ensino passa de forma palpável pela formação docente. 

A formação continuada e a melhoria das condições de trabalho oferecidas, abarcando a 

informatização das escolas, com equipamentos suficientes para o desenvolvimento das 

atividades docentes com qualidade, é um fator que contribui para o aprimoramento do 

ensino, auxiliando ainda o professor no acompanhamento desta revolução tecnológica, 

uma vez que: 

 

O que sabemos é que hoje há computadores nas escolas, ligados ou não à 

internet, mas não são integralmente aproveitados no processo de ensino e 
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aprendizagem. Enquanto aqueles professores acostumados a lidar com as 

tecnologias de informação e comunicação transitam com bastante 

desenvoltura pelo cenário educacional que incorpora essas tecnologias, 

muitos há que não se sentem à vontade para utilizar essas ferramentas e 

vivem, com isso, situações de angústia (BRASIL, 2002, p.231). 

 

Assim, os recursos tecnológicos estão cada vez mais sendo utilizados nas escolas 

e entrada dessas tecnologias em sala de aula é destaque já que participam da rotina das 

pessoas. Materiais potencialmente significativos como sites ou programas para 

formulação de exercícios de múltipla escolha, simulações computacionais, vídeos, 

softwares para aprendizagem de conteúdos específicos, podem ser utilizados pelo 

professor como maneiras de ajudar os alunos na aprendizagem e de renovar os seus 

instrumentos pedagógicos. 

Vale lembrar que o uso de recursos tecnológicos é uma alternativa para a falta de 

infraestrutura de laboratórios que proporcione aos alunos aulas práticas nas escolas, 

justificada pelo alto custo de sua construção e de seus equipamentos ou até mesmo por 

falta de espaço físico. 

 

[...] o investimento no desenvolvimento de laboratórios virtuais poderá 

permitir, para as instituições de ensino, a diminuição do custo de aquisição e 

manutenção dos laboratórios reais [...] o uso desse recurso permitirá a 

inclusão digital aos alunos ao mesmo tempo em que poderá estimular sua 

capacidade criativa e investigativa, bem como seu desenvolvimento pessoal. 

Assim, os Laboratórios Virtuais apresentam-se, não apenas como uma 

tendência nos dias atuais, mas também, como um forte elemento cooperador 

para educação, aprendizado, pesquisa e desenvolvimento científico (LIMA et 

al., 2006). 

 

Conforme MEDEIROS e MEDEIROS (2002), nos dias de hoje, os recursos 

tecnológicos tem uma aplicação muito variada no ensino de Física, sendo utilizados em 

medições, gráficos, avaliações, apresentações, modelagens, animações e simulações e 

YAMAMOTO e BARBETA (2001) destaca o uso de simulações computacionais como 

umas das formas mais recorrentes de aplicação do computador em ensino de Física. 

De acordo HECKLER, SARAIVA e OLIVEIRA–FILHO (2007), para a maior 

parte dos alunos, a física não passa de um conjunto de códigos e fórmulas matemáticas 

a serem memorizadas e de estudos de situação que, na maioria das vezes, estão 

totalmente alheias às suas experiências cotidianas. Neste sentido, a simulação 

computacional é um recurso que pode conectar a física aprendida e o mundo ao seu 
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redor, e mais, que auxilia a recriar um modelo ou sistema físico e portanto, facilitando 

na construção e compreensão do conhecimento mediante as observações efetuadas. 

Para VALENTINI (2010), as simulações criam atividades de experimentos 

virtuais que facilitam uma aproximação dos estudantes com os fenômenos físicos, 

permitindo uma melhor compreensão dos conceitos e fenômenos físicos e 

desempenham papéis ativos na melhoria das perspectivas educacionais. 

 E mais: 

Uma característica da Física que a torna de entendimento difícil para os 

alunos é o fato de lidar com conceitos abstratos, às vezes contra intuitivos, 

exigindo uma capacidade de abstração que os estudantes, em especial os 

ingressantes na graduação, ainda não as atingiram. As simulações podem 

contribuir no desenvolvimento dessa capacidade de chegar a conceitos 

abstratos mais gerais da Física, ao permitir que o estudante investigue a 

realidade do sistema observando-o diretamente, promovendo mudanças nas 

suas condições específicas, e observando suas consequências (MIRANDA e 

BECHARA, 2004, p. 2). 

 

Oferecendo gratuitamente simulações de alta qualidade, destacamos o simulador 

PhET (Tecnologia Educacional em Física), um programa apresentado pela Universidade 

do Colorado, que pesquisa e desenvolve simulações no campo das ciências, simulando 

fenômenos físicos de forma interativa e divertida, apresentando em sua abordagem uma 

conexão entre a ciência e os fenômenos encontrados no cotidiano. 

Com simulações escritas em linguagem Java e Flash e mais recentemente em 

HTML5, facilitando o uso em tablets e smartphones, o PhET classifica todas as 

simulações de acordo com o nível de ensino e está disponível no endereço 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/. Em física, as simulações são agrupadas em sete 

categorias: movimento, trabalho, energia e potência, som e ondas, calor e 

termodinâmica, eletricidade e magnetismo, luz e radiação e fenômenos quânticos. 

Desta forma, FONSECA (2013) aponta que o uso de simulações ajuda a 

visualização do conceito através de experimentos virtuais. 

Em nossa dissertação, propusermos o estudo de ondas, importante fenômeno 

físico, base para o entendimento de outros fenômenos ondulatórios como a acústica, por 

exemplo, e que apresenta conceitos com níveis de dificuldade de entendimento variado, 

em alguns casos apresentados por meio de fórmulas matemáticas, o que pode contribuir 

para o desinteresse de nossos alunos pelo ensino de física. 
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Buscar uma aprendizagem no sentido Ausubeliano em turmas do 9º ano do 

ensino fundamental é o nosso principal objetivo. Com esta proposta, elaboramos uma 

sequência didática em que destacamos um roteiro de atividades que os alunos realizam 

durante uma simulação do PhET, contribuindo para que Professor e aluno interajam de 

forma mais espontânea a respeito de um tema de grande relevância para a humanidade. 

No ensino de ondas, destacamos algumas contribuições, como MORINI (2010) 

trazendo atividades experimentais de Física relacionadas com ondas mecânicas no 

ensino médio e FRANCISCO (2012), aplicando simulações do PhET para o ensino de 

ondas mecânicas transversais no ensino médio. Não encontramos nenhum material para 

ensino de ondas, usando simulações, voltado para o 9º ano do ensino fundamental. 

Nossa dissertação está dividida em cinco capítulos. Após esta breve introdução, 

no capítulo 2 apresentamos os fundamentos teóricos nos quais nossa abordagem está 

apoiada. Tratamos o ensino de física no ensino fundamental, apresentamos de maneira 

sucinta, um narrativa sobre a Teoria de Aprendizagem Significativa de David Paul 

Ausubel, visto que, enxergamos esta sequência didática como potencialmente 

significativa e concluímos destacando a importância da tecnologia da informação e da 

comunicação no ensino. Já no Capítulo 3, apresentamos a metodologia aplicada, 

esclarecendo a escolha do produto educacional construído, acompanhado da intervenção 

didática, bem como foi montada nossa avaliação. No Capítulo 4 apresentamos os 

resultados e as discussões das análises feitas na aplicação de nosso produto, detalhando 

a descrição dos encontros e os resultados da avaliação de nossa abordagem. Fechando 

este trabalho, no Capítulo 5 apresentamos as considerações finais na conclusão de nossa 

abordagem. 
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CAPÍTULO 2 

2 – Fundamentação teórica 

 

2.1 – O ensino de Física no ensino fundamental 

 

Com a lei nº 5.692, desde 1971, as ciências tem caráter obrigatório em todas as 

séries do Ensino Fundamental e em uma análise nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ensino Fundamental, observamos uma motivação para o ensino de ciências a partir 

de uma aproximação multi e interdisciplinar e ainda, com a proposta de uma 

combinação entre as diferentes ciências como forma a desenvolver as competências e 

habilidades dos alunos. 

 

O aprendizado é proposto de forma a propiciar aos alunos o desenvolvimento 

de uma compreensão do mundo que lhes dê condições de continuamente 

colher e processar informações, desenvolver sua comunicação, avaliar 

situações, tomar decisões, ter atuação positiva e crítica em seu meio social. 

(BRASIL, 1998a, p.62) 

 

 Para mais: 

 

Nesse sentido, é responsabilidade da escola e do Professor promoverem o 

questionamento, o debate, a investigação, visando o entendimento da ciência 

como construção histórica e como saber prático, superando as limitações do 

ensino passivo, fundado na memorização de definições e de classificações 

sem qualquer sentido para o aluno. (BRASIL, 1998a, p.62) 

 

Entretanto, verifica-se que essas propostas nem sempre são colocadas em 

prática. No ensino fundamental, nas ciências, é mais comum o ensino com temas 

ligados à Biologia entre o 6º e o 8º ano, iniciando com os primeiros contatos com temas 

ligados à Física apenas no 9º ano, normalmente de maneira superficial e 

descontextualizadas e em seguida, surgem de maneira isolada na grade curricular do 

ensino médio onde ficará presente nos três últimos anos da vida escolar do aluno. 

 Apoiado nesta realidade, aparecem algumas preocupações e questionamentos em 

relação a visão de ciência que o aluno esta construindo, o tratamento que os conteúdos 

diretamente ligados à Física estão recebendo no ensino fundamental e a preparação dos 

professores de ciências para ministrarem estes conteúdos. 
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 Se analisarmos o conhecimento e a atitude dos alunos que chegam ao ensino 

médio, indiretamente conseguiremos entender essas preocupações e responder esses 

questionamentos, visto que a maioria dos alunos não apresentam as competências e 

habilidades destacadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental 

e ainda falta motivação para os estudos, dado que os alunos que enxergam a Física 

como um conjunto de fórmulas e que os exercícios se resumem a decorar e aplicar essas 

fórmulas, como confirmam os autores: 

 

Ao aluno que vai cursar Física pela primeira vez na oitava série, é 

apresentado um extenso conteúdo em que é exigido um certo formalismo 

matemático. É aí, então, que as dificuldades começam a aparecer, levando a 

maioria dos alunos a considerar a Física como uma disciplina insuportável, 

quando na verdade, em muitos casos, o problema não está na Física em si, 

mas na ferramenta necessária para a sua melhor compreensão, no caso a 

Matemática, principalmente. (MORETZSOHN; NOBRE; DIEB, 2003, apud 

Pasqualetto, 2011, p. 9). 
 

Muitas propostas metodológicas como o uso de simulações existem para mudar 

essas posturas, gerando nos alunos o gosto pelas ciências, especialmente aos conteúdos 

de Física, como destacam os autores: 

 

Com o avanço tecnológico computacional, o uso dos métodos de aprendizado 

tradicionais tornam-se ineficientes e inadequados. A demanda por uma 

solução moderna e eficaz leva-nos ao conceito de software educacional. O 

desenvolvimento de um sistema que crie um ambiente no qual o usuário seja 

capaz de modelar, visualizar e interagir com a simulação proposta baseada 

em experimentos da Física real poderia ser considerado como uma solução 

para suprir esta demanda. Tal sistema seria uma ferramenta complementar 

para o estudo da Física, desde que através dele esclarecer e reforçar o 

conhecimento teórico da Física. (SANTOS; SANTOS; FRAGA, 2002, p.186-

187) 

 

 Não cremos, todavia, que todas as preocupações e questionamentos citados 

anteriormente possam ser resolvidos. Entendemos que a solução do problema passa por 

uma reestruturação completa do ensino de ciências no ensino fundamental, porém, é 

possível uma redenção, ainda que parcial, da estima pela ciência, atado ao 

desenvolvimento das competências e habilidades, com a elaboração de propostas para a 

melhoria do ensino de Física nesta série. 

 

2.2 – A aprendizagem significativa de David Paul Ausubel 
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 A teoria de aprendizagem significativa de David Paul Ausubel, segundo 

MOREIRA (1999) destaca que a aprendizagem ocorre de forma significativa quando o 

aluno relaciona os conteúdos que já possuem na estrutura cognitiva com novos 

conhecimentos adquiridos. 

 Conforme a teoria de aprendizagem significativa, quando a proposta é ensinar, 

deve-se tomar como ponto inicial, os conhecimentos prévios dos alunos, resultantes do 

seus meios de convivência que são fatores determinantes das concepções iniciais dos 

alunos. 

 Os conhecimentos prévios, ou subsunçores para AUSUBEL (2000), são 

responsáveis pela ancoragem de novos conhecimentos. Seguidamente a chegada desses 

novos conhecimentos (informações), esses se modificam, gerando um conhecimento 

(informação) mais elaborado. 

AUSUBEL (2000), ainda aponta, para que a aprendizagem significativa 

aconteça é essencial que o aluno tenha subsunçores específicos para trazer significado 

ao novo conhecimento. 

 Segundo MORELATTI (2002), para que uma aprendizagem seja significativa 

não basta a noção lógica e psicológica do conteúdo ministrado, depende da desenvoltura 

do aluno em relacionar o novo conteúdo com o que já se conhece. Neste cenário, entra a 

habilidade do Professor, que incrementa através do diálogo e da interação, a capacidade 

do aluno em construir significados, fortalecer sua estrutura cognitiva e de fazer novas 

relações com novas situações que venham a surgir. 

 A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel é apresentada como uma 

teoria construtivista, que prioriza as aprendizagens cognitivas, em que o indivíduo 

apresenta uma organização mental que integra o conteúdo aprendido e forma uma 

estrutura cognitiva. Para HECKLER (2004), a estrutura cognitiva fica armazenada e no 

futuro fará uma ligação com alguma modalidade do conhecimento. 

 Neste contexto, acentuamos a oposição que Ausubel coloca a aprendizagem 

mecânica e a aprendizagem significativa. Na aprendizagem mecânica, não observamos 

relações entre a nova informação com as informações antigas ou com aquelas 

informações armazenadas na estrutura cognitiva do indivíduo. 
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De acordo com AUSUBEL (1982) nem sempre os subsunçores estão presentes 

na estrutura cognitiva do aprendiz, então ele apresenta como sugestão que se utilize os 

organizadores prévios, que são materiais que devem preencher o espaço que há entre o 

que o aprendiz já sabe e o novo conhecimento a ser trabalhado. 

 

[...] servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deve saber, afim 

que o material possa ser aprendido de forma significativa, ou seja, 

organizadores prévios são úteis para facilitar a aprendizagem na medida em 

funcionam como pontes cognitivas (MOREIRA, 1999, p. 155). 

 

Assim, trabalhando com organizadores prévios, Ausubel trata a aprendizagem 

mecânica como necessária e inevitável e propõe-la como um caminho à aprendizagem 

significativa, sendo competência do Professor buscar interações que levem a 

aprendizagem significativa além de não culpar a aprendizagem mecânica como vilã do 

processo ensino-aprendizagem. 

 Para melhor aproveitamento da teoria de aprendizagem significativa de Ausubel, 

HELCKLER (2004) nos diz que devemos ter os seguintes cuidados: 

 
Que o material a ser assimilado seja potencialmente significativo, ou seja, 

não arbitrário em si. Mesmo materiais arbitrários, podem ser tornados 

significativos através de organizadores prévios. Portanto, cabe ao Professor 

fazer a organização do material, para que seja potencialmente significativo e 

quando necessário incluir materiais e informações anteriores que sirvam de 

organizadores prévios (HELCKLER, 2004, p. 48). 

 
Que ocorra um conteúdo mínimo na estrutura cognitiva do indivíduo, com 

subsunçores em suficiência para suprir as necessidades relacionais. Nesse 

caso o Professor deve identificar os organizadores prévios que faltam e 

disponibilizar os mesmos, para que o estudante consiga fazer todas as 

relações necessárias para o entendimento do conteúdo (HELCKLER, 2004, p. 

48). 

 
E que o estudante apresente uma disposição para o relacionamento e não para 

simplesmente memorizá-lo mecanicamente muitas vezes até simulando uma 

associação. Muito comum em estudantes acostumados a métodos de ensino, 

exercícios e avaliação repetitivos e rigidamente padronizados. Cabe ao 

Professor, neste ponto, tomar cuidado com o seu método de ensino, buscando 

novas alternativas no mesmo, pois salas de aula onde só acontecem 

exercícios e avaliação repetitivos e padronizados tornam o ambiente 

favorável à aprendizagem mecânica (HELCKLER, 2004, p. 48). 

 

 Percebemos então, que a teoria de aprendizagem significativa de David Paul 

Ausubel prioriza dar significado ao que o aluno aprendeu, mostrando uma abrangência 

maior dos conhecimentos que o mesmo apresentava em sua estrutura cognitiva. 
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 No caso específico do nosso produto educacional, que usa simulação 

computacional para contribuição no estudo de ondas, considera-se que a aprendizagem 

acontece primeiramente de forma mecânica, caso o aluno não apresente conhecimentos 

prévios para o conteúdo e desta forma, acreditamos que a simulação poderá atuar como 

um organizador prévio, proporcionando uma aprendizagem significativa. 

 SANTOS et al (2006) e ALINPRADINI et al (2009) concordam que as 

ferramentas computacionais são capazes de auxiliar na construção do conhecimento e 

podem ser usadas para “ressignificar” os conhecimentos pré-existentes na estrutura 

cognitiva do estudante. Os autores citam ainda que por ser uma ferramenta cognitiva, 

pode ser usada de forma construtivista contribuindo na internalização do conhecimento, 

facilitando a aprendizagem e dando a ela um novo significado ao que já se tem 

interiorizado. 

Enfim, verificarmos que uma aprendizagem significativa só acontece de fato 

quando o estudante apresenta disposição para que ela ocorra, disposição esta que está 

diretamente relacionada com a abordagem contextual dos conteúdos em sala de aula. 

Nesse contexto, a aprendizagem contribui para conduzir o estudante, através de um 

questionamento reconstrutivo, que complexifica os conhecimentos por meio de 

diferentes organizações: obtenção de dados e respostas, explorações, tentativas, 

comparações, fracassos, correções, experimentações, testes, elaborações e reflexões. 

Tais ações estabelecem os elos necessários para o conhecimento significativo. 

 

2.3 – A tecnologia da informação e da comunicação no ensino 

 

 Vivemos hoje na chamada era digital, em que o mundo é dominado pela 

informação e por processos que se alteram de maneira muito rápida. É indiscutível a 

contribuição, a presença e o alcance da tecnologia da informação e comunicação nos 

diversos setores da sociedade atual, e na educação não é diferente, existe a obrigação de 

inovar em processos de ensino e aprendizagem que estimulem nossos estudantes a 

desenvolverem habilidades intelectuais e funcionem como elementos motivadores para 

o aprendizado do aluno. 
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 Segundo MORAN (2000), as tecnologias nos permitem realmente ampliar o 

conceito de aula, de espaço e tempo, de comunicação audiovisual, ajudando no 

estabelecimento de novas pontes entre o presencial e o virtual. 

Percebemos que nossos estudantes, desde a educação infantil até ensino médio, 

possuem conhecimento prático sobre as tecnologias da informação e da comunicação no 

ensino, o que é mostrado com clareza na afirmação do autor: 

 

“Cada vez são mais difundidas as formas de informação multimídica ou 

hipertextual e menos lógica-sequencial. As crianças e os jovens estão 

totalmente sintonizados com a multimídia e quando lidam com texto fazem-

no mais facilmente com o texto conectado através de links, de palavras-

chave, o hipertexto. Por isso o livro se torna uma opção menos atraente; está 

competindo com outras mais próximas da sensibilidade deles, das suas 

formas mais imediatas de compreensão”. (MORAN, 2000, p. 21). 

 

Entretanto, para OLIVEIRA (2010), no ensino de ciências, a aplicação de tais 

ferramentas não tem sido usada, de maneira que corresponda à sua importância e 

destaca que para se obter resultados satisfatórios nestas utilizações, é necessária a 

aplicação de exemplos voltados para a realidade do aluno, sejam nas tarefas escolares 

ou, até mesmo como entretenimento durante as aulas e que, para isso, é fundamental 

que o professor aproveite todo recurso didático à sua disposição. 

 Como inovação no processos de ensino e aprendizagem, podemos introduzir o 

computador, que de acordo com YAMAMOTO e BARBETA (2001), pode propiciar as 

condições para os estudantes exercitarem a capacidade de procurar e selecionar 

informações, resolver problemas e aprender de forma independente. 

 YAMAMOTO e BARBETA (2001) consideram que a utilização da informática 

em educação basicamente segue em duas grandes linhas: para o próprio ensino de 

informática e computação, e para desenvolver o ensino de diferentes áreas de 

conhecimento, isto é, como um recurso didático auxiliar. 

 Para MEDEIROS e MEDEIROS (2002) na atualidade, a informática tem uma 

aplicação muito diversificada no ensino de Física, sendo utilizada em medições, 

gráficos, avaliações, apresentações, modelagens, animações e simulações e 

YAMAMOTO e BARBETA (2001) realça o uso de simulações de experiências como 

umas das formas mais recorrentes de aplicação do computador em ensino de Física. 
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VALENTINI, (2010) salienta que as simulações criam atividades de 

experimentos virtuais que facilitam uma aproximação dos estudantes com os fenômenos 

físicos, permitindo uma melhor compreensão dos conceitos e fenômenos físicos e 

desempenham papéis ativos na melhoria das perspectivas educacionais. 

Para TAVARES (2008), a simulação dá a possibilidade ao aluno de observação 

de muitos fenômenos que poderiam demorar a se realizar e permite ao estudante repetir 

a observação caso não tenha compreendido alguma etapa. 

Com isso, as simulações tornaram-se importantes materiais didáticos, que hoje 

são chamados de objetos de aprendizagem, disponibilizando ao usuário recursos 

educacionais que contribuem na aprendizagem. Sobre este estímulo da tecnologia 

Corrêa (2004) afirma: 

 

“A tecnologia empregada funciona como força impulsionadora da 

criatividade humana, da imaginação, devido à visibilidade de material que 

circula na rede, permitindo que a comunicação se intensifique, ou seja, as 

ferramentas promovem o convívio, o contato, enfim. Uma maior 

aproximação entre as pessoas”. (CORRÊA, 2004, p. 3). 

 

 YAMAMOTO e BARBETA (2001) também chama atenção para o uso da 

internet como ferramenta de pesquisa para obter-se os mais variados tipos de 

informação sendo considerada uma das formas promissoras de uso do computador no 

ensino. 

Conclui-se que, com avanço da tecnologia através do uso de computadores e da 

internet podemos acessar softwares com simulações interativas com excelente 

mecanismo na apresentação de conceitos científicos, tanto no ensino presencial, quanto 

no ensino à distância, contribuindo para tornar o Professor um facilitador e nossos 

alunos independentes, no processo de ensino e aprendizagem. 

 

2.4 – Trabalhando conceitos sobre ondas para a utilização da simulação 

 

 O estudo de ondas, abordado nesta dissertação, é sem duvidas um dos assuntos 

mais importantes da Física, sendo assim o conceito de ondas é apresentado abaixo: 

 

Em um sentido muito amplo, uma onda é qualquer efeito (perturbação) que 

se transmite de um ponto a outro de um meio. Em geral, fala-se de onda 

quando a transmissão do efeito entre dois pontos distantes ocorre sem que 
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haja transporte direto de matéria de um desses pontos ao outro. 

(NUSSENZVEIG, 2014, p.125). 

 

 As ondas podem ser classificadas de diferentes maneiras. Apresentamos a 

seguir, três dos critérios para classificá-las: sua forma, sua natureza e sua direção de 

propagação. 

 Quanto a forma, as ondas podem ser transversais, quando a perturbação no meio 

é perpendicular à direção de propagação da onda, como exemplo, a vibração em uma 

corda e ondas longitudinais, quando a perturbação no meio é na mesma direção da 

propagação da onda, como exemplo, uma onda sonora. 

 Já quanto a natureza, as ondas podem ser mecânicas, quando propagam-se 

somente através de um meio material, como no caso da onda em uma corda ou 

eletromagnéticas, quando se propagam em um meio material e também no vácuo, como 

é o caso das ondas de rádio. 

E quanto a direção de propagação, as ondas poder ser unidimensionais, que se 

propagam em apenas uma direção, como as ondas em cordas e molas esticadas, 

bidimensionais, que se propagam em um plano, em uma superfície, como exemplo, são 

as ondas que se produzem numa superfície líquida quando, por exemplo, se deixa cair 

uma pedra nela e as tridimensionais, que são capazes de se propagar em todas as 

dimensões, como a luz e o som. 

 Para este estudo, abordaremos as ondas transversais, mecânicas e 

unidimensionais, destacando alguns elementos particulares de uma onda tais como a 

amplitude e o comprimento de onda, frequência, período e velocidade de uma onda. 

 A amplitude é o máximo deslocamento escalar que um ponto da onda pode ter 

em relação à posição de equilíbrio (costuma ser representada pela letra A). Isso significa 

que a amplitude é o deslocamento máximo, em módulo, entre a posição de equilíbrio e 

uma crista ou um vale. Deve-se ressaltar que a amplitude da onda está diretamente 

relacionada com a energia que ela transfere. Quanto maior a amplitude, maior a 

quantidade de energia transferida. 

 Já o comprimento de onda é uma grandeza – geralmente representada pela grega 

λ (lambda) – que corresponde ao comprimento de um ciclo completo de oscilação da 

onda. O comprimento de onda pode ser medido pela distância entre dois pontos 

equivalentes da onda, como a distância entre duas cristas ou entre dois vales. 
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 A frequência (f) corresponde ao número de ciclos completos que ocorrem em 

determinado intervalo de tempo ou ao número de ciclos produzidos em certo intervalo 

de tempo. 

𝑓 =  
𝑛

𝛥𝑡
         (1) 

 O período (T) é o intervalo de tempo que uma onda leva para realizar um ciclo 

completo. 

 Para a velocidade da onda, observamos a equação de ondas: 

 

 

Contudo em um mesmo intervalo de tempo T (período), temos a repetição das 

fases, o que corresponde a uma distância λ (comprimento de onda). Considerando-se 

constante as propagações podemos determinar a velocidade de propagação através da 

equação: 

𝑣 = 𝜆. 𝑓          (2)  

Onde v é a velocidade de propagação da onda e f é a frequência da mesma. 

Para a utilização do simulador, admitimos que a corda é homogênea, ou seja, de 

seção transversal constante, de massa m e comprimento L. Assim, encontraremos a 

densidade linear, relação entre a massa m e o comprimento da corda L, como sendo: 

𝜇 =
𝑚

𝐿
          (3) 

Logo, quando um pulso é produzido, sendo a corda homogênea, flexível e sem a 

existência de amortecimento, o pulso praticamente mantém a mesma forma à medida 

que se propaga. Desta maneira a velocidade (v) do pulso depende da intensidade da 

força de tração (T) e da densidade linear da corda (µ), sendo dada por: 

𝑣 =  √
𝑇

𝜇
          𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑦𝑙𝑜𝑟          (4) 

Consequentemente, a velocidade de uma onda em determinado meio depende da 

elasticidade do meio e da sua inércia. Para o caso da corda esticada a elasticidade é 

medida através da tensão da corda: quanto maior essa tensão, maior será a força 

restauradora elástica sobre um elemento da corda que a esteja puxado lateralmente. A 

inércia é medida pela densidade linear. 



23 
 

Observando um pulso em uma corda esticada e com uma extremidade fixa, as 

partículas nessa corda ficarão em repouso até serem atingidas por esse pulso, em 

seguida após a passagem do pulso, as partículas retornam ao seu estado de repouso. Se 

produzirmos um trem destes pulsos através dessa corda, as partículas começarão a 

descrever um movimento periódico e o fenômeno em questão será denominado de onda 

harmônica simples. 

Todos os conceitos aqui abordados tratam da descrição de movimentos 

periódicos e, portanto, cada elemento da corda (ou ponto) executa um movimento 

harmônico simples na direção vertical. 

 Também observamos neste estudo alguns fenômenos ondulatórios como 

reflexão de ondas, no qual a onda retorna ao meio de origem após atingir um obstáculo 

e a interferência de ondas, quando acontece o cruzamento entre ondas e uma interfere na 

outra. A interferência pode ser construtiva, com concordância de fase e amplitude da 

onda resultante sendo a soma das amplitudes ou destrutiva, onde a amplitude resultante 

corresponde à diferença entre as amplitudes. 

 Concluímos com o estudo das ondas estacionárias que são o resultado da 

superposição de ondas idênticas que se propagam em sentidos contrários no mesmo 

meio. Por mais que essas ondas possuam energia, elas não a transmitem, por possuir 

uma velocidade de propagação nula. É por esse fato que elas recebem este nome. 

Podemos dizer que em uma onda estacionária, ao longo da corda, nós e ventres terão 

sempre a mesma posição. Isso acontece pelo fato de que a energia adquirida pela corda 

fica estacionada entre os nós. Como estão sempre imóveis, os nós não deixam que a 

energia mecânica passe por eles. Obedecendo um padrão estacionário, as ondas 

precisam apresentar as mesmas amplitudes, frequências, comprimentos de ondas e 

direções. 
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CAPÍTULO 3 

3 – Materiais e métodos 

 

Neste capítulo apresentaremos a metodologia estabelecida e as etapas seguidas 

para o desenvolvimento do produto educacional desta dissertação, discutiremos os 

critérios utilizados na escolha dos conteúdos que fazem parte do roteiro de atividades e 

descrevemos as etapas seguidas e os processos designados para a simulação indicada. 

 

3.1 – Proposta e motivação 

 

O tema escolhido foi o estudo de ondas, importante fenômeno físico, base para o 

entendimento de outros fenômenos ondulatórios como a acústica, por exemplo. O 

estudo das ondas faz parte do currículo da disciplina de ciências do 9º do ensino 

fundamental e seguindo o planejamento do Sistema Poliedro de Ensino adotado pelo 

Colégio Verbo Divino, situado na cidade de Barra Mansa, na região sul do Estado do 

Rio de Janeiro, onde fora aplicado o produto educacional, é ministrado no 3º trimestre. 

 O Colégio Verbo Divino, completa em 2018, 85 anos de atuação na cidade de 

Barra Mansa. É uma instituição católica mantida pela Congregação do Verbo Divino, 

ainda, ao longo dos anos, foi sempre pioneiro na implantação de cursos novos, na 

introdução de tecnologias e serviços, tornando-se um dos mais importantes centros 

educacionais da região, propiciando à comunidade barramansense momentos de grande 

criatividade e novas aprendizagens. 

Trate-se de um tema de grande relevância pelos benefícios tecnológicos ligados 

a este estudo, como o advento dos meios de comunicação (telégrafo, o aparelho de rádio 

AM/FM, a televisão, telefone, etc), ou o uso dos raios-X no diagnóstico de fraturas e/ou 

doenças que fizeram emergir todo um campo da física aplicada à medicina. Neste 

sentido, os conceitos relativos ao estudo das ondas são importantes para que se 

compreenda o mundo como ele é, mesclando suas partes poéticas como a música com 

as tecnologicamente investigadas como a eletrônica. 

Para a construção de nosso produto educacional escolhemos explorar tecnologias 

de informação e comunicação (TIC´s), no ensino incentivados pelas discussões 

apresentadas no Capitulo 2, utilizando como plataforma de nosso produto o uso de 
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simulações computacionais. Para isso, utilizamos uma simulação do PhET que aborda o 

estudo de ondas. 

Nesta construção, privilegiamos o entendimento dos conceitos e aplicações 

relacionados ao estudo de ondas, diminuindo a matematização e viabilizando para o 

aluno um comportamento mais atuante em sala de aula, mais interesse pelo conteúdo 

ministrado e participação ativa na relação professor/aluno. 

Com isso, o tema escolhido para nossa dissertação tem a intenção de melhorar o 

ensino-aprendizagem, trabalhando conceitos físicos na explicação do estudo de ondas 

através das simulações computacionais. Cremos que atividades envolvendo simulações 

seja um material com características que colaboram para uma aprendizagem 

significativa. 

 

3.2 – Roteiro de atividades e simulação 

 

Para produção e execução de nosso produto educacional a estratégia utilizada foi 

a elaboração de uma sequência didática onde o clímax se apresenta em um roteiro de 

atividades que os alunos realizam durante a simulação. Também confeccionamos um 

guia de aplicação do produto educacional para que professores possam explorar estas 

atividades em suas aulas. 

A simulação escolhida é procedente do simulador PhET e denominada “onda em 

corda”, montada em apenas um ambiente, porém com diversas variações, como tipos de 

geradores de ondas, tipos de extremidade, amortecimento, tensão da corda, amplitude, 

frequência e duração do pulso além dos itens régua, cronômetro e linhas de referências. 

Compatível com o que escrevemos anteriormente, normalmente, o uso de 

simulações para o ensino de física passa-se em laboratórios de informática, onde os 

alunos podem explorar as simulações. Com isso, adequamos nosso produto educacional 

para que professor e alunos estejam próximos durante a execução da simulação, o que 

facilita o acompanhamento do roteiro de atividades pelos alunos e reduz os atrasos na 

aplicação do produto educacional. Assim, o professor executa a simulação e projeta-a 

em uma tela e ao mesmo tempo cada aluno explora a simulação em um computador. 
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Figura 1 – Aplicação do produto educacional – Prof. Rafael Rocha Pereira 

 

Lembramos que para cada proposta do roteiro de atividades o professor deve ser 

apenas o mediador da aprendizagem, esclarecendo dúvidas que os alunos possam 

apresentar e deixando que os alunos respondam as questões solicitadas. 

Contudo, muitas escolas públicas e particulares não apresentam um laboratório 

de informática em condições de executar as simulações. Caso ocorra alguma 

dificuldade, o professor poderá executar a simulação exibindo-a em uma tela, propondo 

aos alunos que acompanhem o roteiro de atividades e caso necessário, esclareça as 

dúvidas  que os alunos possam vir a apresentar. 

Elaboramos um roteiro de atividades para os alunos que é apresentado no 

Apêndice 1 desta dissertação. Também elaboramos um guia de utilização para o 

professor, encontrado no Apêndice 2 desta dissertação, composto por um tutorial que 

explica a execução da simulação, detalhando as variações a serem abordados, como 

funciona e qual é a utilidade de cada variação. 

 

3.2.1 – “Ondas em corda” – a simulação do PhET 

 

Apresentaremos a simulação desenvolvida pelo Projeto Tecnologia no Ensino de 

Física (PhET), da Universidade do Colorado – “ondas em corda”, por meio dela é 

possível analisar situações práticas que contribuem para o estudo de ondas. Uma 

exposição detalhada pode ser encontrada no Apêndice 2 desta dissertação, onde o 
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Professor encontrará um guia de utilização do ambiente e de cada variação ligado ao 

roteiro de atividades, comentários e algumas ideias que poderão ser aproveitadas ao 

longo da aplicação do produto educacional. 

 

 
Figura 2 – Imagem da página do site PhET. Fonte: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations 

 

 A simulação “ondas em corda” é composta por apenas um ambiente, porém com 

variações dentro deste ambiente. Podemos, por exemplo, utilizar três tipos de geradores 

de ondas, sendo estes “manual”, “oscilador” e “pulso”. Para cada tipo de gerador de 

onda, também observamos variações. No gerador de ondas “manual”, encontramos as 

variações “amortecimento” com alternativas entre “nenhum” e “elevado” e “tensão” 

com alternativas entre “baixa” e “alta”, já no gerador de ondas “oscilador”, encontramos 

as variações “amplitude” com flutuação de valores entre 0 e 1,25 cm, “frequência” com 

alternativas de valores entre 0 e 3,00 Hz, “amortecimento” com alternativas entre 

“nenhum” e “elevado” e “tensão” com alternativas entre “baixa” e “alta” e fechando 

com o gerador de ondas “pulso” encontramos as variações “amplitude” com flutuação 

de valores entre 0 e 1,25 cm, “duração do pulso” sofrendo modificações nos valores 

entre 0,20 s e 1,00 s. 

Relacionados com os geradores de ondas, observamos três tipos de 

extremidades, sendo “extremidade fixa, extremidade solta e extremidade infinita. E 

ainda, para facilitar a resolução das questões, o simulador apresenta os itens “lento” e 
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“normal”, “régua”, “cronômetro”, “linha de referência”, “inicio” e “pausa” e “passagem 

progressiva”. 

 

 
Figura 3 – Imagem inicial da tela do simulador PhET “ondas em corda”. 

 

No roteiro de atividades trazemos diversas propostas bem detalhadas para 

utilização do simulador. 

Como exemplo oferecemos o item “observando uma onda”, segundo a figura 4. 

Com o objetivo de observar a formação de ondas no simulador, o usuário no campo 

gerador de onda, escolherá a opção “oscilador”, logo após, no campo tipos de 

extremidades, adotará “extremidade infinita”, definirá o valor para amplitude como 

máximo e caso aceite, seguirá nossas sugestões: valor de frequência em 1,50 Hz, 

posição de amortecimento indicado em nenhum e indicação de tensão para opção alta, 

com isso, clicará em início e poderá observar, interpretar e responder os 

questionamentos propostos. 

 Esta simulação com seu ambiente e suas variações possibilitam ao Professor 

explorar diversos conceitos relacionados ao estudo de ondas, além disso, cada vez mais 

é necessário que o Professor relacione o conteúdo abordado com aplicações práticas 

voltadas para o cotidiano do aluno para que este possa ter mais interesse pelo assunto 

abordado e talvez, quem sabe, ele veja ali uma oportunidade e sonhe com uma 

profissão. 
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Figura 4 – Observando uma onda – simulador PhET “ondas em corda”. 

 

3.2.2 – O roteiro de atividades 

 

Propusemos este roteiro de atividades que orienta a ação dos alunos durante a 

realização de uma simulação como clímax deste produto educacional. O roteiro de 

atividades (anexo 1) foi elaborado propondo uma reflexão sobre o tema estudo de ondas 

e também para explorar os conhecimentos prévios e adquiridos pelos de nossos alunos 

após os encontros em que tratamos o estudo de ondas. 

 

 
Figura 5 – Aplicação do produto educacional – simulador PhET “ondas em corda”. 
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Embora aplicado no 9º ano do ensino fundamental, este roteiro de atividades 

também pode ser dirigido à Professores do Ensino Médio e ainda, ser utilizado por 

aqueles que trabalham com formação de Professores nos diversos cursos de 

Licenciatura em Física, nas disciplinas de Metodologia e Prática de Ensino de Física. 

Para o ambiente e suas variações temos um roteiro de atividades específico. 

Vamos, agora, discutir cada um deles. 

 

1) Observando um pulso. 

 

 Nesta proposta buscamos a formação de um pulso no simulador para que partir 

das observações, os alunos definam o que é um pulso e façam suas considerações. 

Esperamos que os alunos definam pulso como toda perturbação gerada em um ponto do 

meio material e em suas considerações apresentem informações em relação a 

transmissão da perturbação aos demais pontos do meio e que na propagação do pulso, 

há transporte de energia, mas não há transporte de matéria. 

Após, sugerimos a formação de um pulso em diferentes tipos de extremidades 

para que o alunos observem e descrevam as mudanças na propagação do pulso. 

Esperamos que os alunos descrevam para a “extremidade fixa”, a inversão de fase e a 

inversão de sentido do pulso, para a “extremidade solta”, apenas a inversão de sentido 

do pulso, não ocorrendo a inversão de fase e finalizando, para a “extremidade infinita” 

nenhuma mudança na propagação do pulso. 

Concluímos esta proposta, buscando a aplicação do conteúdo no cotidiano dos 

alunos, pedindo para que os alunos citem um exemplo de pulso. Esperamos que os 

alunos citem “uma pessoa movimentando a extremidade de uma corda e a perturbação 

propagando-se até a outra extremidade”, no entendo vários exemplos podem ser 

considerados. 

Ainda concluindo a proposta, trabalhamos a questão “ao se empinar uma pipa, é 

comum dar alguns puxões na linha para a pipa se movimentar no ar, neste caso, há 

transferência de matéria ou de energia? Identifique o nome do fenômeno associado a 

um único puxão na linha que proporciona o efeito descrito” e esperamos que nossos 

alunos respondam que há apenas transferência de energia e que o fenômeno associado a 

um único puxão é o pulso. 
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2) Observando uma onda. 

 

 Para esta orientação, procuramos a formação de ondas no simulador para que 

com base nas análises, os alunos descrevam o que é onda e façam seus comentários. 

Ansiamos que os alunos descrevam ondas como sequência de perturbações em um meio 

material e comentem que na propagação de ondas não há transporte de matéria, apenas 

de energia. 

Seguindo, receitamos a formação de ondas em diferentes tipos de extremidades 

para que o alunos observem e descrevam as mudanças na propagação de ondas. 

Ansiamos que os alunos descrevam para a “extremidade fixa”, a inversão de fase e a 

inversão de sentido das ondas, para a “extremidade solta”, apenas a inversão de sentido 

das ondas, não ocorrendo a inversão de fase e finalizando, para a “extremidade infinita” 

nenhuma mudança na propagação das ondas. 

Concluímos, procurando a aplicação do conteúdo no dia-a-dia dos alunos e 

pedimos para que os alunos citem exemplos de ondas. Ansiamos que os alunos citem a 

propagação de onda quando se bate com a mão, seguidas vezes, em uma superfície de 

água parada. 

 

3) Características e propriedades de uma onda. 

 

 Nesta fase do produto educacional, seguindo as orientações do roteiro de 

atividades, os alunos observam as ondas formadas, apresentam a direção de propagação 

da onda e a direção de vibração da onda e com estes dados classificam a onda quanto à 

forma, à natureza das ondas. Desejamos que os alunos apresentem a direção horizontal 

como direção de propagação e a direção vertical como direção de vibração e 

classifiquem as ondas formadas como transversal, quanto à forma e mecânica quanto à 

natureza. 

 Após, com o simulador pausado, nossos alunos a partir da observação, 

identificam a crista de onda e o vale de onda, em seguida, com o auxílio da régua, 

medem a distância entre duas cristas consecutivas e dois vales consecutivos, verificam 

se estas distâncias são correspondentes e concluem com o significado físico destas 

distâncias. Desejamos que os alunos identifiquem a crista correspondendo ao ponto 



32 
 

mais alto da onda e o vale correspondendo ao ponto mais baixo de uma onda. Além 

disso, identifiquem que a medida entre duas cristas consecutivas é igual a 4 cm e que a 

medida entre dois vales consecutivos também é igual a 4 cm, logo são correspondente e 

que o significado físico destas distâncias é comprimento de onda. 

 

 
Figura 6 – Características e propriedades de uma onda – simulador PhET “ondas em 

corda”. 

 

 Neste ponto, os alunos caminhando segundo o roteiro de atividades, observam as 

variações entre a posição de equilíbrio e uma crista de onda ou um vale de onda. 

Apoiados nestas observações, os alunos definem amplitude e fazem considerações. 

Pretendemos que os alunos definam amplitude como o máximo deslocamento escalar 

que um ponto da onda pode ter em relação à posição de equilíbrio e considerem que a 

amplitude da onda está diretamente relacionada com a energia que ela transfere. 

Ainda para este item, trabalhamos a relação entre aumento da amplitude da onda 

e o comprimento de onda e pretendemos que os alunos respondam que variando a 

amplitude, o comprimento de onda permanece constante. 

 Em seguida, os alunos executam as mudanças necessárias no simulador que 

apontam para variações no número de ondas formadas em determinado tempo e com 

isso definem frequência e elaboram suas anotações. A intenção para esta análise é que 

os alunos definam frequência como o número de ciclos ou repetições produzidas em 

certo intervalo de tempo. 



33 
 

Nesta análise, também investigamos a relação entre frequência e comprimento 

de onda e para que intencionalmente os alunos percebam que aumentando a frequência 

de uma onda, diminuímos o seu comprimento de onda. 

 Ainda, analisando frequência, trouxemos uma situação prática: “admita que o 

oscilador fique ligado por 5 segundos e produza 10 repetições (número de cristas na 

onda), assim encontre a frequência da onda”. Tomando como base a definição de 

frequência, esperamos que os alunos encontrem 2 repetições por segundo ou 2 Hertz. 

 Em mais uma análise prática, pedimos aos alunos que relacionem para um 

mesmo intervalo de tempo, o aumento do número de repetições de uma onda e a 

quantidade de energia transportada. Aguardamos que os alunos respondam que 

aumentando o número de repetições, aumentamos a frequência das ondas, logo a 

quantidade de energia transportada também aumentará. 

 E para conclusão das características e propriedades de uma onda, buscamos 

seguindo o roteiro de atividades e as observações no simulador a definição de período. 

Almejamos que os alunos, com as observações, definam período como o intervalo de 

tempo que uma onda leva para realizar uma repetição completa. 

 

4) Velocidade de uma onda. 

 

 Para o diagnóstico da velocidade de uma onda, os alunos relacionam as 

frequências recomendadas com os comprimentos de ondas medidos e utilizando a 

equação fundamental da ondulatória v = λ.f, encontram as velocidades das ondas. 

Esperamos que os alunos encontrem os valores em cm/s. Ainda neste item, os alunos 

investigam para o comprimento de onda constante, o que acontece com a velocidade da 

onda quando sua frequência é aumentada e a resposta aguardada é que não variando o 

comprimento de onda e aumentando a frequência a velocidade também aumenta. E 

ainda, investigam o comportamento da velocidade da onda, quando não alteramos a 

frequência e diminuímos o comprimento de onda e a resposta aguardada é que não 

variando a frequência e diminuindo o comprimento de onda, a velocidade também 

diminui. 
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Figura 7 – Velocidade de uma onda – simulador PhET “ondas em corda”. 

 

5) Reflexão de uma onda. 

 

 Para o entendimento de reflexão de uma onda, traçamos as orientações do roteiro 

de atividades e verificamos se os alunos observam e reconhecem a reflexão de uma 

onda. Seguindo esta observação, acreditamos que os alunos possam descrever a reflexão 

de uma onda como o fenômeno no qual a onda retorna ao meio de origem após atingir 

um obstáculo. Também propomos verificações da reflexão de uma onda quando a 

extremidade é fixa, onde esperamos que os alunos percebam e descrevam a inversão de 

sentido da onda e a inversão de fase da onda, quando a extremidade é solta, em que 

esperamos que os alunos percebem e descrevam apenas a inversão de sentido da onda, 

sem a inversão de fase e para a extremidade infinita, esperamos que os alunos percebam 

que não ocorre nenhuma mudança. 

 

6) Interferência de ondas. 

 

 Neste desenvolvimento, obedecendo as instruções do roteiro de atividades, 

interpretando as observações, debatemos interferência de ondas. Para o primeiro passo, 

nossos alunos com suas observações, reconhecem a interferência de ondas e ensejamos 

que transcrevam tal fenômeno como o cruzamento entre duas ondas e a consequente 

interferência. Após, o roteiro de atividades nos leva ao entendimento de interferência 
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construtiva, aguardando que os alunos definam como o encontro de pulso que promove 

interferência entre as ondas com os encaixe de suas cristas, gerando com isso, uma 

amplitude duas vezes maior que a amplitude original e segue ainda para o entendimento 

de interferência destrutiva, aguardando que os alunos definam como o encontro entre 

pulsos, promovendo a interferência entre as ondas (a crista de um pulso se encontra com 

o vale do outro pulso) e gerando assim uma amplitude igual a zero. 

Como situação prática, investigando interferência de ondas, apresentamos aos 

alunos o exemplo de uma cabine antissom ou antirruído que é um ambiente pequeno em 

que se pode fazer uso de um fenômeno ondulatório para reduzir os ruídos. A partir desta 

situação pedimos para que os alunos identifiquem o principal fenômeno ondulatório 

presente no funcionamento da cabine antirruído e esperamos que os alunos respondam 

interferência destrutiva. 

 

 
Figura 8 – Interferência destrutiva – simulador PhET “ondas em corda”. 

 

7) Ondas estacionárias. 

 

Finalizando nosso roteiro de atividades e seguindo suas instruções, propomos 

aos alunos a identificação e descrição de padrão estacionário para as ondas formadas no 

simulador. Aspiramos que os alunos identifiquem este padrão e descrevam ondas 

estacionárias como ondas que tem padrão de vibração estacionário, ou seja, formam-se 

pela superposição de ondas idênticas, mas em sentidos opostos normalmente quando as 
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ondas estão confinadas no espaço como ondas sonoras em um tubo fechado e ondas de 

uma corda com as extremidades fixas. 

Ainda, para ultima analise, após identificar e descrever o padrão estacionário, 

pedimos que os alunos caracterizassem uma onda estacionária de acordo com sua 

frequência, amplitude, comprimento de onda, direção e sentido, e almejamos como 

resposta que para formarem ondas estacionárias, as ondas precisam apresentar a mesma 

frequência, amplitude, direção e comprimento, porém com sentidos opostos. 

 

3.3 – Aplicação do roteiro de atividades e da simulação 

 

A aplicação do roteiro de atividades e da simulação ocorreu durante as aulas 

regulares do 9º ano do ensino fundamental. O Professor executou a simulação e 

projetou-a em uma tela e ao mesmo tempo cada aluno explorou a simulação em um 

computador do laboratório de informática do colégio. O tempo planejado para aplicação 

foi de dois encontros, ou seja, duas aulas de 50 minutos cada, pro aconselhamos a 

utilização de três encontros, sendo três aulas de 50 minutos cada dando o tempo total de 

aplicação do produto, evitando uma correria, de 150 minutos. 

 

 
Figura 9 – Aplicação do roteiro de atividades e da simulação – simulador PhET “ondas 

em corda”. 
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As atividades foram planejadas para serem realizadas individualmente, ou seja, 

cada aluno no respectivo computador, com seu roteiro de atividades e suas folhas 

padrão de respostas, porém foi permitido que os alunos interagissem entre si no 

momento das respostas dos questionamentos. 

Após a realização das atividades propostas, para a finalização da aplicação, 

sugerimos um momento de sistematização dos conceitos, o que é feito com a revisão de 

algumas atividades que trouxeram mais dificuldades, através da discussão entre os 

alunos para troca de concepções, sempre com a mediação do Professor, devendo este 

interferir caso perceba que as conclusões dos alunos a respeito das respostas caminhem 

para uma ideia equivocada do conceito. 

 

3.4 – Avaliação 

 

A avaliação do produto educacional após a aplicação foi feita através da análise 

das respostas dos alunos aos questionamentos contidos no roteiro de atividades. Nesta 

análise, utilizamos a metodologia de análise de conteúdo que, conforme BARDIN 

(2011), prevê três fases fundamentais: a pré-análise, a exploração do material e 

tratamento dos resultados. 

A pré-análise organiza as ideias iniciais, estabelecendo indicadores para 

interpretação das informações coletadas. 

Seguindo, partimos para a exploração do material onde juntamos e enumeramos 

as informações, tratamos dos resultados, interpretamos e julgamos os dados coletados. 

 

A pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos 

estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. Parte 

de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo a medida que 

o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre 

pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador 

com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a 

perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo 

(GODOY, 1995). 
 

Com esta intenção, buscamos também avaliar e trazer falas dos respondentes de 

forma a ilustrar a situação alcançada em cada parte do roteiro. 
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CAPÍTULO 4 

4 – Resultados e discussão 

 

Neste capítulo apresentaremos os resultados da aplicação do produto 

educacional desenvolvido nesta dissertação. Descreveremos um breve relato dos 

encontros, exibiremos os resultados das respostas dos alunos ao questionário de 

levantamento de conhecimentos prévios e seguiremos para a análise dos resultados do 

roteiro de atividades proposto para o uso do simulador. 

 

4.1 – Descrição dos encontros 

 

 O presente estudo foi aplicado em três turmas do 9º ano do ensino fundamental, 

em um total de 84 alunos (9º A com 27 alunos, 9º B com 29 alunos e 9º C com 28 

alunos) no Colégio Verbo Divino, da rede particular, localizado na cidade de Barra 

Mansa, interior do estado do Rio de Janeiro. 

 Nestas turmas, o autor desta dissertação é Professor de Ciências do 9º ano, sendo 

assim, o produto educacional empregado para abordagem do assunto esta em acordo 

com as competências curriculares adotadas pelo colégio e com isso acrescentado nas 

atividades naturais de sala de aula. 

 

 
Figura 10 – Laboratório de informática do Colégio Verbo Divino. 
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 O Colégio Verbo Divino dispõe de um laboratório de informática, frequentado 

pelos alunos dos diversos segmentos. Este laboratório possui 32 computadores, todos 

com acesso a internet, além de um projetor multimídia e quadro branco (figura 10), 

onde realizamos nossos encontros para a realização da simulação. 

 

4.1.1 – Primeiro encontro 

 

 

 

 

 
Figura 11 – Imagens usadas para captação de conhecimentos prévios para o estudo de 

ondas. 
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No primeiro encontro (50 minutos), iniciamos com os 84 alunos divididos em 

três turmas o estudo de ondas com o levantamento de conhecimentos prévios 

(subsunçores), motivando-os a listar diferentes exemplos de fenômenos com 

características ondulatórias. Algumas imagens relacionadas as ondas, figura 11, e um 

questionário “debate inicial” (anexo 1) foram utilizados para contribuição. Após, nossos 

alunos registraram suas respostas em uma folha padrão. 

 

4.1.2 – Segundo encontro 

 

Começamos o segundo encontro (50 minutos) dividindo cada a turma em grupos 

de 3 a 4 alunos para leitura das reportagens “ondas fortes deveriam estar previstas no 

projeto de ciclovia, diz especialista” e “ressaca com ondas de até 3,5 metros danifica 

trecho de praia no Rio de Janeiro”. Posteriormente a leitura, sugerimos um rápido 

debate com a turma, destacando o tamanho da onda e os estragos causados. Destacamos 

a importância de indagá-los se já presenciaram situações parecidas em outros lugares. 

Deixamos os alunos relatarem suas experiências e compartilharem informações entre si. 

Em seguida, aplicamos um questionário “reportagem” (anexo 2). Observamos, 

comparamos e comentamos as respostas de cada grupo. 

 

4.1.3 – Terceiro e quarto encontros 

 

Estes encontros foram marcados por aulas expositivas (100 minutos), onde 

foram apresentados e enfatizados os conceitos e a compreensão do estudo de ondas, 

características e propriedades de uma onda, velocidade de uma onda, reflexão de uma 

onda, interferência de ondas e ondas estacionárias. 

 Buscamos propiciar em todos os encontros um ambiente dinâmico de interações 

entre os estudantes e o Professor, buscando desenvolver e viabilizar o processo de 

internalização do conhecimento que ocorre pelas trocas interpessoais para o 

intrapessoal. Na medida do possível fizemos questionamentos a respeito de questões 

relativas à natureza da ciência e os modelos físicos. 
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Ainda nesse encontro foi apresentada uma espécie de instruções rápidas do uso 

do simulador. Ao término desse encontro os estudantes foram incentivados a ler o livro 

didático adotado pela escola. 

 

4.1.4 – Quinto e sexto encontros 

 

Nestes encontros (100 minutos) nossos alunos foram levados ao laboratório de 

informática para o uso do simulador. Com o auxílio do roteiro de atividades “versão do 

aluno” impresso (anexo 3), cada aluno em um computador com acesso a internet, pode 

desenvolver e responder o roteiro de atividades que foi pedido. Durante o 

desenvolvimento muitos alunos com euforia comentavam sobre a atividade: “Professor, 

pelo simulador é bem mais tranquilo estudar ondas” e pediam com insistência, mais 

encontros usando simuladores para o ensino de outros conteúdos de Ciências/Física. 

Conforme as dúvidas apareciam, o Professor com o auxílio de um computador com 

acesso a internet ligado ao projetor multimídia esclareciam-nas. Ao final, foi pedido 

para que cada aluno entregasse suas respostas aos questionamentos na folha padrão. 

 

 
Figura 12 – Roteiro de atividades e uso do simulador. 

 

4.2 – Análise dos resultados do uso do produto educacional 
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Nesta seção analisaremos as respostas dadas pelos discentes às atividades 

apresentadas. Nossa análise aborda dois momentos da aplicação do produto: atividades 

pré-simulação, que busca o pensamento do aluno a respeito das questões com o seu 

conhecimento prévio, auxiliando na organização dos subsunçores e atividades pós-

simulação, realizadas durante a simulação onde se espera a sistematização do conteúdo 

trabalhado com o produto educacional. Para cada atividade, classificamos o momento 

em que ela se enquadra, apresentamos a análise de conteúdo e discutimos sobre o 

resultado. Nossa análise foi realizada para os 84 alunos das três turmas do 9º ano do 

ensino fundamental. 

 

4.2.1 – Ondas unidimensionais: levantamento de conhecimentos prévios 

 

 Iniciamos nosso debate inicial com a apresentação da figura 11 projetada para 

nossos alunos e com perguntas abertas para serem registradas na folha padrão de 

respostas. A análise desta atividade reuniu as respostas das três turmas e não 

observamos diferenças significativas nos padrões de respostas. Desta forma, o universo 

para análise é de 84 respostas presentes nas aulas nos dias das aplicações. 

 

 
Figura 13 – Registro de respostas do questionário “debate inicial”. 

 

Questão 1 – Observando as imagens que seguem, que fenômeno você descreveria? 
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Gráfico 1 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 1. 

 

 Na análise do gráfico 1, observamos que cerca de 94 % (79) dos alunos 

descreveram as imagens mostradas como ondas e avançaram relatando alguns tipos de 

ondas que observaram nas imagens, com destaque para o aluno 4-TA “nas imagens, 

observamos diferentes tipos de ondas, como por exemplo, ondas em uma poça d`água, 

ondas em uma corda e ondas de rádio”. Já para cerca de 4 % (4) dos alunos, 

percebemos que descreveram as imagens mostradas como ondas mas não relataram os 

tipos de ondas mostrados nas imagens, fato destacado na resposta do aluno 21-TC 

“vemos ondas em todas as imagens”. E apenas 1 % (1) dos alunos não descreveram as 

imagens mostradas como ondas, conforme relato do aluno 22-TA “nas imagens temos 

uma gota caindo, uma moça segurando cordas, um violão, uma antena, o mar e um 

exame, um monte de raios e um arco-íris”, então percebemos que ou não conhece o 

fenômeno ou fora displicente na elaboração das respostas. Contudo, consideramos que a 

maioria dos alunos demonstram conhecimento prévio sobre ondas, identificando o 

fenômeno e diferenciando os meios de propagação. 

 

Questão 2 – Apresente uma definição para o fenômeno de ondas. 

 

94% 

5% 

1% 

Questão 1 - resposta dos alunos 

Descreveram como ondas e buscaram citar exemplos de ondas.

Descreveram como ondas e não citaram exemplos de ondas.

Não descreveram.
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Gráfico 2 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 2. 

 

Examinando o gráfico 2, verificamos que 96 % (81) dos alunos apresentam 

alguma ideia sobre o fenômeno de ondas, ou seja, tem conhecimento para identificar, 

explicar e até mesmo relacionar conceitos de ondas com conhecimentos prévios que 

possuem, logo, o fenômeno ondas está presente em seus subsunçores. Neste exame, 

destacamos algumas respostas dos alunos: aluno 26-TA “ondas são vibrações que se 

formam através de uma ação, propagando-se pelo meio”, aluno 19-TB “ondas são 

perturbações movimentando-se em um meio” e aluno 5-TC “ondas são conversões de 

energias”. Na outra frente examinada, verificamos que perto de 4 % (3) dos alunos não 

apresentaram ideia sobre o fenômeno ondas, ou seja, não apresentam conhecimento 

prévio que permita identificar, explicar e até mesmo relacionar conceitos de ondas, 

logo, o fenômeno ondas não está presente em seus subsunçores, como mostra em sua 

resposta o aluno 11-TB “ondas são semicírculos que variam”. 

 

Questão 3 – Caso houvesse uma rolha de cortiça flutuando na superfície das águas 

de uma lagoa que tipo de deslocamento (direção vertical, horizontal ou nenhum) a 

rolha de cortiça realizaria com o passar das ondas sob ela? 

 

96% 

4% 

Questão 2 - resposta dos alunos 

Apresentaram alguma ideia sobre o fenômeno de ondas.

Não apresentaram ideia sobre o fenômeno de ondas.
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Gráfico 3 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 3. 

 

Apresentamos esta situação prática para verificarmos se os alunos descreveriam 

o deslocamento dos corpos quando atingidos por uma onda, buscando indiretamente 

subsunçores que identificassem a visão do aluno para o transporte exclusivo de energia 

por uma onda. Como resultados, verificamos que para 52 % (44) dos alunos a rolha 

atingida pela onda só se desloca na direção vertical, fato comentado pelo aluno 3-TA 

“quando a onda a rolha apenas sobe e desce e não se aproxima das margens da 

lagoa”, para quase 17 % (14) dos alunos a rolha atingida pela onda só se desloca na 

direção horizontal, circunstância narrada pelo aluno 8-TB “a rolha se aproxima das 

margens da lagoa e podemos pega-la”, perto de 30 % (29) dos alunos a rolha atingida 

pela onda se desloca na direção vertical e horizontal, ocorrência anotada pelo aluno 14-

TB “a rolha acompanha a onda que passa, subindo e descendo e se aproximando da 

margem”, e apenas 1 % (1) dos alunos respondeu que não haveria deslocamento, como 

respondido pelo aluno 22-TA “a rolha não desloca, só as ondas”. Com isso, 

percebemos que a maioria dos alunos percebe o deslocamento vertical da rolha, 

sugerindo que, de fato apresentam conhecimentos prévios em relação ao transporte 

exclusivo de energia pelas ondas. 

 

Questão 4 – Existe diferença entre uma onda na corda de um violão e uma onda de 

rádio? 

 

52% 

17% 

30% 

1% 
Questão 3 - resposta dos alunos 

Movimento na direção vertical.
Movimento na direção horizontal.
Movimento nas direções vertical e horizontal.
Não haveria movimento.
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Gráfico 4 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 4. 

 

Nesta investigação, buscamos conhecimentos prévios em natureza de 

propagação das ondas (mecânica e eletromagnética) e notamos que 64 % (54) dos 

alunos perceberam a diferença entre uma onda na corda de um violão e uma onda de 

rádio, como exemplos os relatos do aluno 12-TC “a onda na corda de um violão 

precisa de um material para acontecer, a de rádio pode acontecer no espaço” e do 

aluno 23-TA “as ondas na cordão de um violão tem pouco alcance pois precisam das 

cordas para propagar, as ondas de rádio tem grande alcance pois não precisa de 

nada”, 32 % (27) dos alunos não perceberam a diferença entre uma onda na corda de 

um violão e uma onda de rádio, como exemplo o relato do aluno 13-TC “as duas são 

ondas que chegam em nossos ouvidos” e para 4 % (3) dos alunos as respostas não foram 

validadas como “não responderam” uma vez que utilizaram o celular para pesquisarem 

a resposta, fugindo do nosso objetivo, sendo assim, aconselha-se que durante a 

aplicação, os celulares dos alunos devem ser desligados e guardados, o que dará mais 

confiabilidade e veracidade em suas respostas. 

 

Questão 5 – Você é capaz de explicar o que diferencia a radio FM X (103,3 MHz) e 

a rádio FM Y (104,1 MHz)? 

64% 

32% 

4% 

Questão 4 - resposta dos alunos 

Sim. Não. Não responderam.
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Gráfico 5 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 5. 

 

Neste questionamento, procuramos subsunçores ligados a propriedade 

frequência de ondas e notamos que 83 % (70) dos alunos não identificaram que as 

rádios citadas operam em frequência diferentes, como descrito pelos alunos 21-TA, 14-

TB e 15-TB, “essas rádios tem números diferentes para dar mais opções para pessoas”, 

“rádios com números e músicas diferentes” e “pode ser a qualidade da transmissão, na 

minha casa a rádio Y não tem chiados”. Também notamos que 14 % (12) dos alunos 

identificaram que as rádios citadas operam em frequências diferentes, como descrito 

pelo aluno 1-TC “as rádios são da minha cidade e os números são as frequências das 

rádios” e pelo aluno 22-TB “frequências diferentes para mais opções de comunicação” 

e apenas 3 % (2) dos alunos não responderam tal questionamento.  

 

Questão 6 – Relâmpagos e trovões acordam um camponês no meio da noite. Para 

cada descarga elétrica, o camponês vê o relâmpago e ouve o respectivo trovão. Em 

relação ao camponês, qual dos eventos, ver ou ouvir, ocorre antes? 

 

14% 

83% 

3% 
Questão 5 - resposta dos alunos  

Sim. Não. Não responderam.
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Gráfico 6 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 6. 

 

 Nesta situação prática, indagamos nossos alunos a procura de conhecimentos 

prévios atados a propriedade velocidade de ondas e percebemos que 98% (82) dos 

alunos responderam de forma correta a situação prática apresentada, logo podemos 

afirmar que nossos alunos conhecem a propriedade velocidade de ondas, como escreve 

o aluno 12-TA “ver, porque a luz é mais rápido que o som” e o aluno 18-TB “ver, o a 

luz tem uma velocidade bem maior que a do som”. Apenas 2 % (2) dos alunos 

responderam “ouvir”, ou seja, de fato não possuem conhecimentos prévios relacionados 

a propriedade velocidade de ondas ou não entenderam a situação prática proposta. 

 

Questão 7 – Que problema uma rádio “pirata” pode trazer nas comunicações de 

rádio? 

 

 
Gráfico 7 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 7. 

98% 

2% Questão 6 - respostas dos alunos 

Ver Ouvir

88% 

12% 
Questão 7 - resposta dos alunos 

Citaram "interferência" na resposta.

Não citaram "interferência" na resposta.
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 Para esta pergunta buscamos os conhecimentos prévios de interferência entre as 

ondas rádio, citando as rádios “piratas” que costumam operar com a frequências iguais a 

de outras rádios. Com isso percebemos que, 88 % (74) dos alunos identificaram a 

interferência entre as ondas de rádio como principal problema provocado pelas rádios 

“piratas”, como descrevem o aluno 23-TA “a rádio pirata pode interferir até na 

comunicação de aviões” e o aluno 3-TC “vi em uma propaganda que rádio pirata é 

crime porque causa interferência em outras rádios” e 12 % (10) dos alunos não 

identificaram a interferência entre as ondas de rádio como principal problema 

provocado pelas rádios “piratas”, como descreve o aluno 15-TB “a rádio pirata rouba 

as músicas de outras rádios”. 

 

4.2.2 – Ondas unidimensionais: o uso do simulador 

 

Demos início ao uso do simulador seguindo um roteiro de atividades. O 

Professor executou a simulação e projetou-a em uma tela e ao mesmo tempo cada aluno 

explorou a simulação em um computador do laboratório de informática do colégio. Os 

alunos responderam aos questionamentos em uma folha padrão de repostas. A análise 

desta atividade reuniu as respostas das três turmas e não observamos diferenças 

significativas nos padrões de respostas. Desta forma, o universo para análise é de 84 

respostas presentes nas aulas nos dias das aplicações. 

 

Questão 8 – Você encontrou alguma dificuldade para acessar o simulador? 

 

 
Gráfico 8 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 8. 

98% 

2% 
Questão 8: resposta dos alunos 

Não encontrou. Encontrou.
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 Iniciamos nosso roteiro de atividades para o uso do simulador buscando 

dificuldades que pudessem prejudicar o acesso do site proposto. O diagnóstico mostrou 

que 98 % (82) dos alunos não apresentaram dificuldades para acessar o site proposto e 

apenas 2 % (2) dos alunos encontraram dificuldades para acessar o site proposto. Estes 

casos foram verificados pelo Professor aplicador da simulação que constatou no 

primeiro caso a digitação errada do endereço eletrônico para acesso do site proposto e 

no segundo caso, a falta de conexão do computador utilizado pelo aluno com a rede de 

internet do laboratório de informática. Tais dificuldades foram prontamente sanadas 

pelo Professor e os alunos seguiram suas atividades normalmente. 

 

Questão 9 – Você apresentou alguma dificuldade para observar e utilizar as 

potencialidades do simulador? 

 

 
Gráfico 9 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 9. 

 

Nesta indagação, buscamos dificuldades na observação e utilização das 

potencialidades do simulador e as respostas indicaram que 100 % (84) alunos não 

apresentaram dificuldades para observar e utilizar as potencialidades do simulador, 

como destacam o aluno 21-TC em seu comentário “Professor, como esta tudo 

explicado eu fui fazendo na frente” e o aluno 24-TB “Professor, está bem fácil de 

entender e fazer”. 

 

100% 

Questão 9 - resposta dos alunos 

Não apresentou. Apresentou.
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Questão 10 – Seguindo as instruções do roteiro, você observou a formação de um 

pulso. Defina pulso. 

 

 
Gráfico 10 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 10. 

 

 Para esta questão buscamos a formação de um pulso no simulador e a partir 

deste fato a definição de pulso. Notamos que 93 % (78) dos alunos definiram pulso 

corretamente, como mostrado nas respostas dos alunos 15-TA “pulso é uma 

perturbação em um meio”, 17-TB “é uma agitação que se propaga ao longo da corda” 

e 5-TC “é um abalo no meio que se movimenta”. Já 7 % (6) dos alunos não definiram 

pulso. Suas respostas no relatório de respostas estavam em branco. Provavelmente estes 

alunos apresentaram dificuldades no andamento da resolução da questão, logo, sugere-

se ao Professor que, durante a aplicação, observe e atende para àqueles alunos que estão 

atrasados no uso do simulador e resolução das questões sugeridas. 

 

Questão 11 – Você percebeu mudanças no comportamento do pulso nas diferentes 

extremidades? 

 

93% 

7% 

Questão 10 - resposta dos alunos 

Definiram pulso. Não definiram pulso.
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Gráfico 11 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 11. 

 

Nesta interrogação, buscamos informações sobre as percepções dos alunos 

quanto ao comportamento do pulso nas diferentes extremidades. Verificamos que 98 % 

(82) dos alunos perceberam mudanças no pulso em relação as extremidades, como 

detalha o aluno 19-TB “percebi que na extremidade fixa e na solta houve mudanças na 

propagação dos pulsos” e apenas 2 % (2) dos alunos não perceberam mudanças no 

pulso em relação as extremidades, possivelmente porque não entenderam a pergunta ou 

não realizaram o procedimento indicado pelo roteiro. 

 

Questão 12 – Como você descreveu as mudanças no comportamento do pulso nas 

diferentes extremidades? 

 

 
Gráfico 12 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 12. 

88% 

12% 

Questão 11 - respostas dos alunos 

Sim. Não.

76% 

19% 

5% Questão 12 - resposta dos alunos 

Descreveram completamente as mudanças nas diferentes extremidades.

Descreveram parcialmente as mudanças nas diferentes extremidades.

Não descreveram.
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 Com esta pergunta, verificamos o entendimento e a descrição dos alunos no 

tocante as mudanças no comportamento do pulso nas diferentes extremidades e como 

resultado obtivemos que 76 % (64) dos alunos descreveram completamente as 

mudanças no comportamento do pulso nas diferentes extremidades, fato mostrado pelas 

respostas dos alunos 14-TC “percebi que na extremidade fixa o pulso foi invertido e 

mudou de sentido, na solta, apenas mudou de sentido e na infinita não houve 

mudança”, aluno 3-TA “na fixa, ficou de cabeça para baixo e foi para esquerda, na 

solta, foi só para esquerda e na infinita não aconteceu nada” e aluno 21-TB, “percebi 

que o pulso inverteu e foi para esquerda na extremidade fixa, foi para esquerda na 

extremidade solta e na extremidade infinita foi embora”, 19 % (16) dos alunos 

descreveram parcialmente as mudanças no comportamento do pulso nas diferentes 

extremidades, como mostrado pelas respostados dos alunos 12-TB e 17-TC “vi que o 

pulso foi para outro lado nas extremidades fixa e solta e para o infinito na extremidade 

infinita” e “o pulso mudou de lado para extremidades fixa e solta e segui para o infinito 

na ultima extremidade”, 5 % (4) dos alunos não descreveram mudanças no 

comportamento do pulso nas diferentes extremidades, deixando a resposta do 

questionamento indicado pelo roteiro em branco. 

 

Questão 13 – Você foi capaz de citar exemplos de pulso? 

 

 
Gráfico 13 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 13. 

 

A proposta para esta pergunta é confirmar se nossos alunos são capazes de citar 

exemplos de pulsos nas situações cotidianas e de acordo com o gráfico, 100 % (84) dos 

100% 

Questão 13 - resposta dos alunos  

Sim. Não.
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alunos foram capazes de citar exemplos de pulsos, como exemplo o aluno 13-TB “uma 

pessoa movimentando uma corda e o pulso propagando-se até a outra ponta da corda”. 

 

Questão 14 – Seguindo as instruções do roteiro, você observou a formação de 

ondas. Defina ondas. 

 

 
Gráfico 14 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 14. 

 

 Para esta questão, investigamos através da observação da formação de ondas no 

simulador, se os alunos eram capazes de definir ondas e precisamos que 98 % (82) dos 

alunos definiram ondas de maneira correta, como mostram as respostas dos alunos 26-

TA, 18-TB e 12-TC, “ondas são repetições de pulsos que se propagam”, “perturbações 

em movimento em um meio” e “vários pulsos desenvolvendo na corda” e apenas 2% (2) 

dos alunos não definiram ondas de maneira correta, como mostra a resposta do aluno 

15-TB “quando eu balanço a corda tem onda”. 

 

Questão 15 – Você observou mudanças na propagação de ondas nas diferentes 

extremidades? 

 

98% 

2% 

Questão 14 - resposta dos alunos 

Definiram ondas. Não definiram ondas.
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Gráfico 15 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 15. 

 

Neste questionamento, interrogamos nossos alunos sobre suas percepções a 

respeito das mudanças na propagação de ondas quanto as diferentes extremidades. 

Registramos que 100 % (84) dos alunos perceberam mudanças na propagação de ondas 

em relação as diferentes extremidades, como detalha o aluno 17-TB “eu notei que na 

extremidade fixa e na solta houve mudanças na propagação das ondas”. 

 

Questão 16 – Como você descreveu as mudanças na propagação de ondas nas 

diferentes extremidades? 

 

 
Gráfico 16 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 16. 

 

100% 

Questão 15 - resposta dos alunos 

Sim. Não.

82% 

13% 
5% Questão 16 - resposta dos alunos 

Descreveram completamente as mudanças nas diferentes extremidades.

Descreveram parcialmente as mudanças nas diferentes extremidades.

Não descreveram.
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Buscamos com esta pergunta, contrastes no entendimento e a descrição dos 

alunos nas mudanças na propagação de ondas nas diferentes extremidades e como 

resultado obtivemos que 82 % (69) dos alunos descreveram completamente as 

mudanças na propagação de ondas nas diferentes extremidades, como mostrado pelas 

respostas dos alunos 19-TA “percebi que as ondas inverteram e foram para esquerda 

na extremidade fixa, foram para esquerda na extremidade solta e na extremidade 

infinita foram para o infinito”, aluno 4-TB “na fixa, as ondas apontaram para baixo e 

foram para o outro lado, na solta, foram só para o outro lado e na infinita não 

aconteceu nada” e aluno 26-TC, “entendi que na extremidade fixa as ondas foram 

invertidas e mudaram de sentido, na solta, apenas mudaram de sentido e na infinita não 

houve mudança”, 13 % (11) dos alunos descreveram parcialmente as mudanças na 

propagação de ondas nas diferentes extremidades, como mostrado pelas respostados dos 

alunos 8-TB e 5-TC “ eu vi que as ondas foram para outro lado nas extremidades fixa e 

solta e para o infinito na extremidade infinita” e “as ondas mudaram de lado para 

extremidades fixa e solta e seguiram para o infinito na ultima extremidade”, 5 % (4) 

dos alunos não descreveram mudanças na propagação de ondas nas diferentes 

extremidades, deixando a resposta do procedimento indicado pelo roteiro em branco. 

 

Questão 17 – Você citou exemplos de ondas? 

 

 
Gráfico 17 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 17. 

 

O objetivo para esta pergunta é confirmar se nossos alunos são capazes de 

apresentar exemplos de ondas nas situações cotidianas e de acordo com o gráfico, 100 

100% 

Questão 17 - respostas dos alunos 

Sim. Não.
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% (84) dos alunos foram capazes de citar exemplos de ondas, como ondas em uma 

corda, ondas sonoras, ondas de rádio, raio X e raio laser. 

 

Questão 18 – Seguindo as instruções do roteiro, foi possível identificar a posição 

equilíbrio de uma onda? 

 

 
Gráfico 18 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 18. 

 

Neste apontamento, discutimos a identificação da posição de equilíbrio de uma 

onda de acordo com as instruções do roteiro e identificamos que 100 % (84) dos alunos 

identificaram a posição de equilíbrio de uma onda, como bem mostrado pelo aluno 24-

TB, “posição de equilíbrio é igual ao meio sem perturbação”. 

 

Questão 19 – Na posição de equilíbrio, é possível apresentar a direção de 

propagação e direção de vibração da onda? 

 

 
Gráfico 19 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 19. 

100% 

Questão 18 - respostas dos alunos 

Sim. Não.

76% 

22% 
2% 

Questão 19 - respostas dos alunos 

Apresentaram completamente as informações.

Apresentaram parcialmente as informações.

Não apresentaram informações.
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Nesta proposta, nossa avaliação buscava informações sobre a direção de 

propagação e direção de vibração da onda e 76 % (64) apresentaram completamente as 

informações, destacando a resposta do aluno 2-TA “direção de propagação é 

horizontal, direção de vibração é vertical”. Já 22% (18) dos alunos apresentaram 

parcialmente as informações, como mostrado pela resposta do aluno 13-TB “propaga 

na horizontal e vibra para cima e para baixo” e apenas 2% (2) alunos não apresentaram 

informações, deixando a resposta do procedimento indicado pelo roteiro em branco. 

 

Questão 20 – Com o simulador pausado e com base na posição de equilíbrio, 

identifique crista de onda e vale de onda. 

 

 
Gráfico 20 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 20. 

 

Nesta aplicação, validamos a identificação de crista de uma onda e o vale de 

uma onda seguindo as orientações do roteiro e 91 % (76) identificaram sem restrições a 

crista de uma onda e o vale de uma onda, como sintetizado pelo aluno 5-TC “a crista é 

o ponto mais alto de uma onda e o vale é o ponto mais baixo de uma onda”, já 8 % (7) 

dos alunos, identificaram com restrições a crista de uma onda e o vale de uma onda, 

como respondido pelo aluno 3-TB “a parte alta da onda é a crista e a parte debaixo é o 

vale” e pelo aluno 6-TC“acima do equilíbrio é vale, abaixo é crista” e somente 1% (1) 

dos alunos não identificaram a crista de uma onda e o vale de uma onda, deixando a 

resposta do procedimento indicado pelo roteiro em branco. 

 

91% 

8% 
1% Questão 20 - respostas dos alunos 

Identificaram sem restrições.

Identificaram com restrições.

Não identificaram.
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Questão 21 – Você encontrou correspondência entre as distâncias entre duas 

cristas e entre dois vales? 

 
Gráfico 21 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 21. 

 

Para esta pergunta, procuramos correspondência entre as distâncias entre duas 

cristas e entre dois vales e 98 % (82) encontraram correspondência, como discriminado 

pelo aluno 7-TB “sim, as distância entre as cristas é 4 cm e a distância entre os vales 

também é de 4 cm” e pelo aluno 9-TC “duas cristas, 4 cm, dois vales, 4 cm”, e apenas 2 

% (2) dos alunos não encontraram correspondência entre as distâncias entre duas cristas 

e entre dois vales, como documentado pelo aluno 24-TC “vendo as distâncias não 

encontrei nenhuma igualdade entre elas”, possivelmente estes alunos não observaram 

corretamente o roteiro do simulador e não utilizaram a régua para medição. 

 

Questão 22 – Qual é o significado físico das distâncias entre duas cristas e/ou entre 

dois vales? 

 

 
Gráfico 22 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 22. 

98% 

2% Questão 21 - resposta dos alunos 

Sim. Não.

96% 

4% 
Questão 22 - respostas dos alunos 

Comprimento de onda. Outra resposta.
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Para esta verificação, buscamos uma correlação entre distâncias de duas cristas 

e/ou entre dois vales com comprimento de onda e avaliamos que 96 % (81) dos alunos 

correlacionaram distâncias de duas cristas e/ou entre dois vales com comprimento de 

onda, conforme respondido de maneira uniforme pelos alunos “comprimento de onda”, 

e somente 4 % (3) alunos não correlacionaram distâncias de duas cristas e/ou entre dois 

vales com comprimento de onda deixando a resposta do procedimento indicado pelo 

roteiro em branco. 

 

Questão 23 – Seguindo as instruções do roteiro, foi possível observar variações nas 

distâncias entre a posição de equilíbrio e uma crista ou um vale de uma onda. Qual 

é o significado físico destas variações? 

 

 
Gráfico 23 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 23. 

 

Para esta questão, preparamos uma investigação através da observação das 

variações nas distâncias entre a posição de equilíbrio e uma crista ou um vale de uma 

onda, para verificar se os alunos eram capazes de definir amplitude e validamos que 90 

% (76) dos alunos definiram estas variações como amplitude, ou seja, de maneira 

correta, como mostram as respostas dos alunos 12-TA, 17-TB e 14-TC, “amplitude é o 

maior deslocamento da onda em relação à posição de equilíbrio e uma crista ou um 

vale”, “deslocamento máximo entre o equilíbrio e a crista” e “a maior distância entre o 

meio e a crista” e somente 10% (8) dos alunos dos alunos não definiram estas variações 

como amplitude, como exemplo a resposta do aluno 11-TB “é a distância entre uma 

crista e um vale”. 

90% 

10% 

Questão 23 - resposta dos alunos 

Amplitude. Outro significado.
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Questão 24 – Que relação você observou entre o aumento da amplitude e a 

velocidade de propagação da onda? 

 

 
Gráfico 24 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 24. 

 

 Nesta aplicação avaliamos a relação entre aumento da amplitude e o aumento da 

velocidade de propagação da onda e para 85 % (72) dos alunos, aumentando-se a 

amplitude, aumenta-se também a velocidade, como respondido pelos alunos 20-TA e 

26-TC “na simulação, a percepção que tenho é que a velocidade aumenta” e “a 

velocidade aumentou quando aumentei a amplitude”, já para 13 % (11) dos alunos, 

aumentando-se a amplitude, a velocidade se mantém constante, como vemos na resposta 

do aluno 18-TB “aumentei a amplitude e a velocidade não variou”, para 1% (1) dos 

alunos aumentando-se a amplitude, a velocidade diminui, como relata o aluno 8-TC 

“aumentei a amplitude e a onda ficou mais lenta” e 1% (1) dos alunos não observou 

nenhuma relação entre o aumento da amplitude e a velocidade de propagação da onda, 

possivelmente porque não seguiu o procedimento indicado pelo roteiro. 

 

Questão 25 – Que relação você observou entre o aumento da amplitude e o 

comprimento de onda? 

 

13% 

85% 

1% 1% 
Questão 24 - respostas dos alunos 

A velocidade se mantém constante.
Aumenta a velocidade.
Diminui a velocidade.
Não observou.
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Gráfico 25 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 25. 

 

Neste questionamento, interrogamos nossos alunos sobre a relação observada 

entre o aumento da amplitude e o comprimento de onda e 94 % (77) dos alunos 

determinaram que aumentando-se a amplitude, o comprimento de onda se mantém 

constante, como descreveram os alunos 19-TB e 10-TC “aumentei a amplitude e 

verifique as mesmas medidas do comprimento de ondas” e “não vi nenhuma diferença 

entre os comprimentos de ondas quando aumentei a amplitude”. Para 5 % (4) dos 

alunos perceberam que aumentando-se a amplitude, o comprimento de onda também 

aumenta “ como concluído pelo aluno 14-TA “aumentado a amplitude o comprimento 

da onda aumentou um pouco”. Nenhum aluno observou relação entre o aumento da 

amplitude e a redução do comprimento de onda e apenas 1% (1) dos alunos não 

observou nenhuma relação entre o aumento da amplitude e o comprimento de onda, 

uma vez que não seguiu o procedimento indicado pelo roteiro. 

 

Questão 26 – Seguindo as instruções do roteiro, foi possível observar variações no 

número de ciclos produzidos. A partir destas observações, como você definiria 

frequência? 

 

94% 

5% 
1% 

Questão 25 - resposta dos alunos 

Comprimento de onda se mantém constante.
Aumenta o comprimento de onda.
Diminui o comprimento de onda.
Não observou.
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Gráfico 26 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 26. 

 

Nesta aplicação, estabelecemos através da observação das variações no número 

de ciclos produzidos, se os alunos eram capazes de definir frequência e interpretamos 

que 94 % (79) dos alunos definiram frequência corretamente, como mostrado nas 

respostas dos alunos 3-TA e 03-TB, “frequência é o número de repetições em um 

intervalo de tempo” e “ciclos completos em um intervalo de tempo” e somente 6% (2) 

dos alunos não definiram frequência de maneira correta, como mostra a resposta do 

aluno 9-TC “frequência é o tempo que a onda leva para chegar em um ponto”. 

 

Questão 27 – Você verificou alguma relação entre frequência e comprimento de 

onda? 

 

 
Gráfico 27 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 27. 

94% 

6% 
Questão 26 - respostas dos alunos 

Definiram frequência. Não definiram frequência.

96% 

4% 

Questão 27 - respostas dos alunos 

Sim. Não.
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Nesta indagação, procuramos uma relação entre frequência e comprimento de 

onda e observamos que 96 % (81) encontraram relação entre frequência e comprimento 

de onda, como verificado pelos alunos 7-TA e 1-TB “sim, com o aumento da 

frequência, o comprimento de onda diminui” e “aumenta e frequência, diminui a 

distância entre duas cristas”, e 4 % (3) não encontraram relação entre frequência e 

comprimento de onda, como descrito pelo aluno 15-TB “aumentou a frequência, 

aumenta a quantidade de ondas”. 

 

Questão 28 – Em um mesmo intervalo de tempo, você encontrou alguma relação 

entre o aumento da frequência e quantidade de energia transportada pela onda? 

 

 
Gráfico 28 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 28. 

 

Nesta aplicação, buscamos a relação o entre o aumento da frequência e 

quantidade de energia de energia transportada pela onda e notamos que 77 % (65) 

perceberam a relação o entre o aumento da frequência e quantidade de energia de 

energia transportada pela onda, como evidenciado na resposta do aluno 23-TA, 

“aumentando a frequência, aumenta-se também a quantidade de energia transportada” 

e pelo aluno 25-TA “mais ondas, mais energia transportada”. Já 23 % (19) não 

perceberam a relação o entre o aumento da frequência e quantidade de energia de 

energia transportada pela onda, como diagnosticado pelo aluno 19-TB “aumentando a 

frequência, a energia transportada não muda”. 

 

77% 

23% 

Questão 28 - respostas dos alunos 

Sim. Não.
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Questão 29 – Mantendo-se as informações do roteiro e usando a equação 

fundamental da ondulatória, você encontrou as velocidades das ondas? 

 

 
Gráfico 29 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 29. 

 

Com esta pergunta, verificamos o entendimento de nossos alunos na utilização 

dos diferentes cenários propostos pelo roteiro da simulação e a aplicação da equação 

fundamental da ondulatória (v = λ.f) e notamos que 93 % (78) dos alunos encontraram 

as velocidades de propagação das ondas nos diferentes cenários propostos pelo roteiro 

aplicando a equação fundamental da ondulatória como provado pelo aluno 11-TC “v = 

6,5 cm/s, v = 6,15 cm/s, v = 8 cm/s, v = 6,25 cm/s e v = 6 cm/s” e apenas 7 % (6) alunos 

não conseguiram encontrar as velocidades de propagação das ondas nos diferentes 

cenários propostos pelo roteiro aplicando a equação fundamental da ondulatória 

deixando a resposta do procedimento indicado pelo roteiro em branco. 

 

Questão 30 – Você encontrou alguma relação entre velocidade de uma onda e 

frequência? 

 

 
Gráfico 30 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 30. 

93% 

7% 
Questão 29 - respostas dos alunos 

Sim. Não.

96% 

4% 
Questão 30 - respostas dos alunos 

Sim. Não.
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Para esta questão, investigamos através da observação da propagação de ondas 

no simulador, se os alunos eram capazes relacionar velocidade de uma onda e 

frequência de uma onda e precisamos que 96 % (81) dos alunos encontraram relação 

entre velocidade de uma onda e frequência de uma onda, como documentado pelos 

alunos 4-TB e 1-TC “aumentando a frequência, velocidade também aumenta” e “os 

dois aumentam proporcionalmente”, já 4 % (3) alunos não souberam relacionar 

velocidade de uma onda e frequência de uma onda, fato comprovado, uma vez que 

deixaram a resposta do procedimento indicado pelo roteiro em branco. 

 

Questão 31 – Você encontrou alguma relação entre velocidade de uma onda e 

comprimento de onda? 

 

 
Gráfico 31 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 31. 

 

Para esta aplicação, registramos pela observação da propagação de ondas no 

simulador e pela aplicação da equação fundamental da ondulatória (v = λ.f), a 

capacidade dos alunos de relacionar velocidade de uma onda e comprimento de uma 

onda e exprimimos que 89 % (75) dos alunos notaram relação entre velocidade de uma 

onda e frequência de uma onda, como documentado pelos alunos 7-TB e 17-TC 

“aumentando a frequência, velocidade também aumenta” e “os dois aumentam 

proporcionalmente”, já 4 % (3) alunos não souberam relacionar velocidade de uma onda 

e frequência de uma onda, fato comprovado, uma vez que deixaram a resposta do 

procedimento indicado pelo roteiro em branco. 

89% 

11% 

Questão 31 - respostas dos alunos 

Sim. Não.
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Questão 32 – Seguindo as rotinas do roteiro, você observou diferenças no 

comportamento das ondas na extremidades mostrada? 

 

 
Gráfico 32 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 32. 

 

Nesta operação, pelas observações de nossos alunos buscamos informações 

através sobre possíveis diferenças no comportamento das ondas na extremidade 

mostrada e verificamos que 100 % (84) dos alunos perceberam diferenças no 

comportamento das ondas, como relatado pelos alunos 11-TA, 17-TB e 24-TC “as 

ondas bateram e voltaram”, “as ondas sofreram reflexão” e “as ondas foram 

refletidas”. 

 

Questão 33 – Como você descreveu as mudanças no comportamento do pulso nas 

diferentes extremidades? 

 

 
Gráfico 33 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 33. 

100% 

Questão 32 - resposta dos alunos 

Sim. Não.

80% 

17% 
3% Questão 33 - resposta dos alunos 

Descreveram completamente as mudanças nas diferentes
extremidades.
Descreveram parcialmente as mudanças nas diferentes
extremidades.
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Nesta verificação buscamos diferenças no entendimento e a descrição dos alunos 

nas mudanças na propagação de ondas nas diferentes extremidades e como resultado 

obtivemos que 80 % (67) dos alunos descreveram completamente as mudanças na 

propagação de ondas nas diferentes extremidades, como mostrado pelas respostas dos 

alunos 2-TB “na extremidade fixa as ondas sofreram reflexão, inverteram e foram para 

esquerda, na extremidade solta também sofreram reflexão, não inverteram e foram 

para esquerda e na extremidade infinita não sofreram reflexão”, aluno 29-TC 

“reflexão na fixa, as ondas mudaram de fase e foram para o outro lado, reflexão na 

solta, foram só para o outro lado e na infinita não aconteceu nada” e aluno 10-TA, 

“entendi que tanto na fixa como na solta sofreram reflexão, porém na extremidade fixa 

as ondas foram invertidas e mudaram de sentido, na solta, apenas mudaram de sentido 

e na infinita não houve mudança”, 17 % (14) dos alunos descreveram parcialmente as 

mudanças na propagação de ondas nas diferentes extremidades, como mostrado pelas 

respostados dos alunos 13-TA e 14-TB “ eu vi que as ondas refletiram e foram para 

outro lado nas extremidades fixa e solta e para o infinito na extremidade infinita não 

refletindo” e “as ondas mudaram de lado para extremidades fixa e solta e refletiram, na 

extremidade infinita as ondas não refletiram e seguiram para o infinito”, 3 % (3) dos 

alunos não descreveram mudanças na propagação de ondas nas diferentes extremidades, 

deixando a resposta verificação indicada pelo roteiro em branco. 

 

Questão 34 – Observando as orientações do roteiro, você é capaz de definir 

interferência de ondas? 

 

 
Gráfico 34 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 34. 

96% 

4% 

Questão 34 - resposta dos alunos 

Sim. Não.
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A proposta para esta questão é confirmar se nossos alunos, através das 

observações do simulador, são capazes de definir o fenômeno de interferência de ondas, 

e precisamos que 96 % (81) dos alunos são capazes de definir fenômeno de interferência 

de ondas, como atesta do aluno 12-TC “quando acontece o cruzamento entre duas 

ondas acontece interferência” e 4% (3) alunos não definiram o fenômeno de 

interferência de ondas, deixando esta questão em branco na folha de respostas. 

 

Questão 35 – Observando as orientações do roteiro, para "extremidade fixa", você 

é capaz de identificar o tipo de interferência formada quando os pulsos se 

encontram? 

 

 
Gráfico 35 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 35. 

 

Para esta questão, preparamos uma investigação através da observação das 

variações de fase e sentido de propagação dos pulsos para verificar se os alunos eram 

capazes de identificar o tipo de interferência formada quando os pulsos se encontravam 

como interferência construtiva, e verificamos que 80 % (67) dos alunos identificaram 

este tipo de interferência formada quando os pulsos se encontram como interferência 

construtiva, como relatado diretamente pelos alunos 11-TA, 25-TB e 18-TC 

“interferência construtiva” e para 20% (17) dos alunos não identificaram este tipo de 

interferência formada quando os pulsos se encontram como interferência construtiva, 

como relatado pelos alunos 13-TA “interferência destrutiva” e 14-TB “houve 

interferência”. 

80% 

20% 

Questão 35 - respostas dos alunos 

Sim. Não.
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Questão 36 – Observando as orientações do roteiro, para "extremidade solta", 

você é capaz de identificar o tipo de interferência formada quando os pulsos se 

encontram? 

 

 
Gráfico 36 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 36. 

 

Neste desenvolvimento, nossa análise busca através da observação das variações 

de fase e sentido de propagação dos pulsos, verificar se os alunos eram capazes de 

definir identificar o tipo de interferência formada quando os pulsos se encontravam 

como interferência destrutiva e notamos que 77 % (65) dos alunos identificaram este 

tipo de interferência formada quando os pulsos se encontram como interferência 

destrutiva, como relatado diretamente pelos alunos 11-TA, 15-TB e 18-TC 

“interferência destrutiva” e para 23% (18) dos alunos não identificaram este tipo de 

interferência formada quando os pulsos se encontram como interferência construtiva, 

como relatado pelos alunos 13-TA “não há interferência” e 24-TB “interferência 

progressiva”. 

 

Questão 37 – Você é capaz de observar um padrão estacionário para as ondas 

formadas no simulador? 

 

77% 

23% 

Questão 36 - respostas dos alunos 

Sim. Não.
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Gráfico 37 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 37. 

 

Neste quesito, nossa avaliação buscava a observação de um padrão estacionário 

para as ondas formadas no simulador e 57 % (48) observaram um padrão para as ondas 

formadas no simulador, destacando a resposta do aluno 20-TC “quando vemos ondas 

idênticas se juntando, mas cada onda para um lado”. Já 43% (36) dos alunos não 

observaram um padrão para as ondas formadas no simulador, como mostrado pelas 

respostas do alunos 26-TB “uma onda sobe na outra” e 11-TB “as ondas continuam em 

movimento”. 

 

Questão 38 – Você é capaz de caracterizar uma onda estacionária de acordo com 

sua frequência, amplitude, comprimento de onda, direção e sentido? 

 

 
Gráfico 38 – Percentuais das respostas dos alunos para a questão 38. 

 

57% 

43% 

Questão 37 - respostas dos alunos 

Sim. Não.

51% 49% 

Questão 38 - respostas do alunos 

Caracterizaram. Não caracterizaram.
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Para esta pergunta, procuramos caracterizar uma onda estacionária de acordo 

com sua frequência, amplitude, comprimento de onda, direção e sentido e 51 % (43) dos 

alunos caracterizaram uma onda estacionária de acordo com sua frequência, amplitude, 

comprimento de onda, direção e sentido, como escrito pelo aluno 12-TA “frequência, 

amplitude, comprimento de onda e direção não mudam, apenas sentido que muda” e 

pelo aluno 13-TB “nada muda, somente o sentido que inverte”, e 49 % (41) dos alunos 

não caracterizaram uma onda estacionária de acordo com sua frequência, amplitude, 

comprimento de onda, direção e sentido, como escrito pelo aluno 02-TB “as ondas 

mudam para todas as informações” e pelo aluno 24-TC, “tudo muda para ondas 

estacionárias”. 
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CAPÍTULO 5 

5 – Conclusão 

 

 Como sabemos, a forma como a Física, na maioria das vezes é mostrada para os 

alunos é pouca motivadora e é uma das razões para que os alunos não despertem 

interesse pela disciplina. Buscar caminhos para tornar o ensino de Física mais agradável 

e motivador, proporcionando assim uma melhor aprendizagem aos alunos, é um desafio 

constante para todos os Professores. 

 O resultado que obtivemos na aplicação do produto educacional desenvolvido 

nesta dissertação reforça que o uso de simulações em sala de aula com esta geração de 

alunos, chamada geração tecnológica é marcante, pois promove benefícios ao trabalho 

pedagógico uma vez que estimula o interesse dos alunos para as inovações tecnológicas 

e facilita a compreensão dos fenômenos físicos, estabelecendo-se como um instrumento 

de motivação para o processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, apresentamos como produto educacional, uma sequência didática para o 

estudo de ondas no 9º ano do ensino fundamental, com ênfase na aplicação de novas 

tecnologias. Construímos um roteiro de atividades que acompanha a simulação “ondas 

em corda” do PhET, que pode ser direcionado para que cada aluno realize em um 

computador ou controlada pelo Professor e projetada em sala de aula. 

Com os alunos, antes de utilizamos a simulação e do roteiro de atividades, 

desenvolvemos um questionário “debate inicial” e a leitura de dois textos buscando 

conhecimentos prévios (subsunçores) relacionados ao estudo de ondas, como forma de 

organizar as ideias sobre o tema em estudo antes das aulas expositivas e da observação 

da simulação. Agindo desta forma, acreditamos que o material é potencialmente 

significativo. 

Para o Professor, apresentamos um guia de utilização da simulação “ondas em 

corda” no PhET e roteiro de atividades do aluno comentado, com sugestões de repostas 

para os questionamentos abordados. 

Chamamos a atenção pelo cuidado em alguns casos de explicar aos alunos que 

as simulações reproduzem a realidade de forma esquemática e simplificada, ou seja, as 

simulações não reproduz realmente o real. 
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 Finalizando, a execução das atividades mostrou que é possível trabalhar de 

maneira harmoniosa os conteúdos de Física envolvendo ferramentas como simulações, 

porém entendemos que a utilização de novas tecnologias de ensino em aulas de Física 

tanto no ensino fundamental como no ensino média deva ser feita como um recurso a 

mais no processo de ensino/aprendizagem, nunca de forma única, devendo ser aliada 

aos demais recursos existentes; cabe ao professor a responsabilidade de dosar o tempo 

de uso de cada recurso, e o da criação de um ambiente em que o aluno possa perguntar, 

refletir, debater, pesquisar, onde ambos possam se sentir responsáveis pelo processo 

ensino/aprendizagem. 
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ANEXO 1 

 

Questionário 1: “debate inicial” 

Observe as imagens abaixo e responda: 
 

 

 

 

 
 

1) Observando as imagens que seguem, que fenômeno você descreveria? 

2) Apresente uma definição para o fenômeno de ondas. 

3) Caso houvesse uma rolha de cortiça flutuando na superfície das águas de uma lagoa 

que tipo de deslocamento (direção vertical, horizontal ou nenhum) a rolha de cortiça 

realizaria com o passar das ondas sob ela? 

4) Existe diferença entre uma onda na corda de um violão e uma onda de rádio? 

5) Você é capaz de explicar o que diferencia a radio FM X (103,3 MHz) e a rádio FM Y 

(104,1 MHz)? 

6) Relâmpagos e trovões acordam um camponês no meio da noite. Para cada descarga 

elétrica, o camponês vê o relâmpago e ouve o respectivo trovão. Em relação ao 

camponês, qual dos eventos, ver ou ouvir, ocorre antes? 

7) Que problema uma rádio “pirata” pode trazer nas comunicações de rádio? 
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ANEXO 2 

 

Ressaca com ondas de até 3,5 metros danifica trecho de praia no Rio de Janeiro – texto original 

disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/14/ressaca-com-ondas-de-

ate-35-metros-de-altura-danifica-trecho-de-praia-no-rio.htm 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

A ressaca que atingiu o Rio de Janeiro neste fim de 

semana, com ondas de até 3,5 metros, arrastou pedras para 

a praia do Flamengo, na zona sul carioca, nesta segunda-

feira (14/08/2017). A reparação dos danos provocados 

pela força do mar ficará a cargo da prefeitura. 

 

A ressaca também levou à orla da praia do Flamengo 

uma grande quantidade de lixo e de areia. Equipes da 

COMLURB (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) 

foram mobilizadas para limpar o local. 

Apesar do tempo aberto nesta segunda, o fenômeno ainda 

poderá ser observado durante o dia de hoje (, segundo alerta 

da Marinha. O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) 

informou que a temperatura na cidade está em elevação, com 

mínima de 15ºC e máxima de 33ºC, céu parcialmente nublado 

a nublado e ventos fracos a moderado com rajadas. Na terça-

feira (15), há probabilidade de chuvas isoladas. 

A Prefeitura do Rio de Janeiro tem recomendado a 

cariocas, fluminenses e visitantes que não permaneçam em 

mirantes da orla ou em locais próximos ao mar durante o 

período de ressaca. Caso haja ocorrência de chuvas e ventos 

fortes, o governo sugere que as pessoas não tentem se abrigar 

debaixo de árvores ou de coberturas metálicas, e que evitem 

passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes ou escadas. 

 

 

Deve-se ainda evitar a prática de esportes ao ar livre, 

especialmente no mar; ficar próximo a precipícios, 

encostas ou lugares altos sem proteção; e não estacionar 

veículos próximos a torres de transmissão e placas de 

propaganda. 

Por conta da força das ondas, na sexta-feira 

(11/08/2017), a administração municipal interditou a 

ciclovia Tim Maia no trecho que vai de São Conrado, na 

zona sul, à Barra da Tijuca, na zona oeste carioca. No 

ano passado, durante o feriado de Tiradentes, uma 

ressaca intensa provocou ondas que derrubaram parte da 

estrutura da ciclovia causando a morte de duas pessoas. 

Homem caminha e observa cenário de destruição provocado 

pela força do mar na praia do Flamengo, na zona sul carioca. 

Funcionária da COMLURB atua no 

trabalho de limpeza da praia do Flamengo. 

Mulher registra momento em que ondas se chocam contra as 

pedras na praia do Flamengo. 

Embarcação encalha na orla de Botafogo, na zona sul carioca, 

por conta da ressaca no Rio de Janeiro. 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/14/ressaca-com-ondas-de-ate-35-metros-de-altura-danifica-trecho-de-praia-no-rio.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/14/ressaca-com-ondas-de-ate-35-metros-de-altura-danifica-trecho-de-praia-no-rio.htm
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Ondas fortes deveriam estar previstas no projeto de ciclovia, diz especialista – texto original 

disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/ondas-fortes-deveriam-estar-previstas-no-projeto-de-

ciclovia-diz-especialista-19140339#ixzz4sxIruC4xstest. 

 

As fortes ondas que abateram parte da ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer, deveriam estar 

previstas no projeto de construção da estrutura, segundo o engenheiro civil e professor da PUC Raul 

Rosas. Ele explicou que a região está sujeita a cargas incomuns, por ser uma área onde há ocorrência de 

ressacas. A ciclovia foi inaugurada em janeiro deste ano e custou R$ 44,7 milhões. 

 

 
 

 
 

Rosas acredita, ainda, que não será necessária a derrubada de toda a ciclovia. Para ele, é mais simples e 

econômico fazer o reforço da estrutura. 

 
 
 

Para o engenheiro e especialista em análise de acidentes e controles de emergência Moacyr Duarte, no 

local do desabamento, na altura do Castelinho, a cerca de 800 metros da Praia de São Conrado, há uma 

ruína, que contribuiu para aumentar o impacto da onda: 
 

 
 

 

 

 

 

Com a ação da onda, houve o deslocamento da estrutura e o 

desprendimento dos apoios. Uma carga incomum, mas que, ali, 

era certamente previsível, já que há ocorrência de ressacas. 

Nesse caso, era uma estrutura especial, que está sujeita a ondas 

fortes. Essas ondas são tão violentas que podem até deslocar 

uma pessoa que esteja sobre a ciclovia, mas a estrutura em si 

não pode ser, de maneira alguma, deslocada. Esse cargamento 

tem que estar previsto. A estrutura, horizontalmente falando, 

não tem problema, o problema foi essa força vertical, de baixo 

para cima, que, aparentemente, não foi prevista ou aconteceu 

acima da força prevista, concluiu o engenheiro civil Raul Rosas. 

Ciclovia não resistiu a ondas fortes e parte da estrutura desabou - 

Custódio Coimbra / Agência O Globo 

A estrutura de apoio, pilares e fundações, permaneceu 

intacta. O que aparentemente ocorreu foi uma 

deficiência de fixação naquele trecho, e possivelmente 

em outros que estão sujeitos a esse tipo de ação. Seria 

o caso de se fazer o reforço para impedir o 

arrancamento da superestrutura (ciclovia). A ligação 

entre a superestrutura e a mesoestrutura (pilares e 

aparelhos de apoio) é que está deficiente, mas o 

problema pode ser suprido com reforço adicional. É 

mais simples e mais barato que derrubar e construir 

outra. 

Naquele ponto da passarela, a inclinação do paredão é 

menor e a onda avançou. Embaixo do ponto do 

desabamento tem uma ruína, que interceptou a onda 

ainda com muita energia. Esse volume de água atirado 

para cima pelo impacto da onda levantou o leito da 

coluna e a passarela caiu. Os pontos de apoio ficaram 

intactos, mas a passarela foi levantada e caiu para o 

lado,  explicou o engenheiro Moacyr Duarte, 

especialista em análise de acidentes e controles de 

emergência, agora só uma perícia vai apontar onde está 

o erro, pode ter sido na montagem do projeto, na seleção 

do material, não sei. 

Uma onda bate no costão da Niemeyer, no trecho onde a ciclovia 

desabou: a pista foi jogada para cima, e pessoas que passavam pelo local 

caíram no mar. Pelo menos duas morreram; uma terceira é procurada- 

Guito Moreto / Agência O Globo. 

Ressaca derruba parte da ciclovia da Avenida Niemeyer- Custódio 

Coimbra / O Globo 

https://oglobo.globo.com/rio/ondas-fortes-deveriam-estar-previstas-no-projeto-de-ciclovia-diz-especialista-19140339%23ixzz4sxIruC4xstest
https://oglobo.globo.com/rio/ondas-fortes-deveriam-estar-previstas-no-projeto-de-ciclovia-diz-especialista-19140339%23ixzz4sxIruC4xstest
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

Roteiro de Atividades – Versão do aluno 
 

 
 

Objetivo: Relacionar os conceitos de pulso e onda, caracterizar ondas em termos de forma, natureza e 

direção, compreender as propriedades e grandezas de uma onda, reconhecer e interpretar os fenômenos 

característicos das ondas. 
 

Procedimentos: 
 

1º) Para acessar a simulação “onda na corda” abra seu navegador de internet e insira o link 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_pt_BR.html. 
 

Você encontrou alguma dificuldade para acessar o simulador? 
 

2º) Compreendendo as potencialidades do simulador. 
 

- Em geradores de ondas, clique respectivamente em “manual”, “oscilador” e “pulso”, observe as 

diferenças. 
 

- Agora em tipos de extremidades, analise as diferenças entre “extremidade fixa”, “extremidade solta” e 

“infinita”. 
 

- Observe que para o gerador de onda “manual” é possível acessar amortecimento (de nenhum para 

elevado) e tensão (de baixa para alta). 
 

- Para o gerador de onda “oscilador” são mostrados os itens amplitude e frequência, que podem sofrer 

variações em seus valores, amortecimento (de nenhum para elevado) e tensão (de baixa para alta) e para o 

gerador de onda “pulso”, são mostrados os itens amplitude, duração do pulso, que podem sofrer variações 

em seus valores, amortecimento (de nenhum para elevado) e tensão (de baixa para alta). 
 

- Para facilitar a resolução dos exercícios que serão propostos, o simulador apresenta os itens “lento” e 

“normal”, “régua”, “cronômetro”, “linha de referência”. Clique nos itens e observe. 
 

O apresentou alguma dificuldade para observar e utilizar as potencialidades do simulador? 
 

3º) Observando um pulso. 
 

Em gerador de onda, clique na opção “pulso”. Em tipos de extremidades, clique em “extremidade fixa”. 

Os valores para amplitude e duração do pulso deverão ser máximos, o amortecimento indicado na posição 

elevado e a tensão indicada na posição alta. Clique no gerador de ondas e observe o que acontece. 

a) Defina “pulso” a partir do que foi observado. 

b) É possível observar mudanças no “pulso” em diferentes tipos de extremidade? Descreva. 

c) Cite um exemplo de “pulso”. 
 

Atividade extra: 
 

Ao se empinar uma pipa, é comum dar alguns puxões na linha para a pipa se movimentar no ar. 

a) Neste caso, há transferência de matéria ou de energia? Justifique sua resposta. 

b) Identifique o nome do fenômeno associado a um único puxão na linha que proporciona o efeito 

descrito. 
 

4º) Observando uma onda. 
 

Em gerador de onda, clique na opção “oscilador”. Em tipos de extremidades, clique em “extremidade 

solta”. O valor para amplitude deverá ser máximo. Sugere-se, o valor para frequência deverá ser de 1,50 

Hz, o amortecimento indicado na posição nenhum e a tensão indicada na posição alta. Clique no gerador 

de ondas e observe o que acontece. 

a) Defina ondas a partir do que foi observado. 

CIÊNCIAS NATURAIS/FÍSICA 
ONDAS EM CORDA – 9º ano 

Prof. Rafael Pereira 
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https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_pt_BR.html
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b) É possível observar mudanças nas ondas em diferentes tipos de extremidade? 

c) Descreva. Cite exemplos de ondas. 
 

5º) Características e propriedades de uma onda. 
 

Mantendo as indicações do quarto item: 

a) Reconheça a posição de equilíbrio. 

b) A partir desta posição de equilíbrio apresente a direção de propagação da onda e a direção de vibração 

da onda e com estes dados, classifique a onda quanto à forma, à natureza e direção de propagação. 
 

Pause o simulador. 

a) Com base na posição de equilíbrio, defina crista de onda e vale de onda. 

b) Com o auxílio da régua, meça a distância entre duas cristas e entre dois vales. Essas distâncias são 

correspondentes? 

c) Qual é o significado físico destas distâncias? 
 

Agora, analisaremos a amplitude e para isso, movimentamos o simulador e continuamos utilizando a 

régua. Mantendo a frequência em 1,50 Hz, varie a amplitude em 0,25 cm, 0,50 cm, 0,75 cm, 1,000 cm e 

1,25 cm. 

a) Observa-se variações entre a posição de equilíbrio e uma crista de onda ou um vale de onda. Apoiado 

nestas observações, defina amplitude de vibração da onda. 

b) Com o aumento da amplitude de vibração da onda, o que acontece com a velocidade de propagação da 

onda? Justifique sua resposta. 

c) Com o aumento da amplitude de vibração da onda, o comprimento de onda varia? Justifique sua 

resposta. 
 

Para explorarmos frequência e período, mantemos a amplitude no valor máximo (1,25 cm) e variamos a 

frequência do oscilador em 0,50 Hz, 1,00 Hz, 1,50 Hz, 2,00 Hz, 2,50 Hz e 3,00 Hz. 

a) Sendo assim, observamos variações no número de ciclos produzidos. Estudando estas observações, 

defina frequência. 

b) É possível verificar alguma relação entre frequência e comprimento de onda? Justifique sua resposta. 
 

Então, com a frequência encontrada e sabendo o intervalo de tempo de propagação da onda, se a 

frequência for aumentada, a quantidade de energia que se propagará, no mesmo intervalo de tempo será 

maior ou menor? Justifique sua resposta. 
 

Atividade extra: 
 

Admita que o oscilador fique ligado por 5 segundos e produza 10 vibrações (número de cristas na onda), 

assim encontre a frequência da onda. 

Continuando a analise do oscilador ligado e a vibração da corda, defina período. 
 

6º) Velocidade de uma onda. 
 

Mantendo-se a amplitude máxima (1,25 cm), pause o simulador com as frequências em 0,50 Hz, 1,00 Hz, 

1,50 Hz, 2,00 Hz, 2,50 Hz e 3,00 Hz respetivamente e meça o comprimento de onda com o auxílio da 

régua. 

Sabendo o comprimento de onda e a frequência, encontre, utilizando a equação v = λ . f, as velocidades 

das ondas. 
 

Considerando a equação v = λ . f, responda: 
a) a velocidade de uma onda aumenta, diminui ou permanece constante quando é aumentada sua 

frequência, mantendo-se seu comprimento de onda constante. 

b) a velocidade de uma onda diminui, aumenta ou permanece constante quando é diminuído seu 

comprimento de onda, mantendo-se sua velocidade constante? 
 

7º) Reflexão de uma onda. 
 

Em gerador de onda, clique na opção “manual”, amortecimento indicado na posição nenhum e tensão na 

posição de baixa. Em tipos de extremidade, marque em “extremidade fixa”. Movimente a ferramenta e 

observe o comportamento das ondas formados. Modifique o tipo de extremidade, marque em 

“extremidade solta”. Observe o comportamento das ondas. Modifique o tipo de extremidade, marque em 

“infinita”. Observe o comportamento das ondas. 

a) Discuta e relate o comportamento das ondas nas três extremidades mostradas. 

b) Identifique o fenômeno relacionado as mudanças no comportamento das ondas nas diferentes 

extremidades. 
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8º) Interferência de ondas. 
 

Em gerador de onda, clique na opção “manual”, amortecimento indicado na posição nenhum e tensão na 

posição de baixa. Em tipos de extremidade, marque em “extremidade fixa”. Movimente a ferramenta e 

observe o comportamento as ondas formadas. Movimente novamente a ferramenta. 

a) Identifique e descreva o fenômeno que acontece quando as ondas se encontram? 

b) Explique o tipo de interferência formada quando estas ondas se encontram. 
 

Modifique o tipo de extremidade, marque em “extremidade solta”. Movimente a ferramenta e observe o 

comportamento as ondas formadas. Movimente novamente a ferramenta.  

a) O que acontece quando as ondas se encontram?  

b) Explique o tipo de interferência formada quando estas ondas se encontram. 
 

Atividade extra: 
 

Uma cabine antissom ou antirruído é um ambiente pequeno em que se pode fazer uso de um fenômeno 

ondulatório para reduzir os ruídos. Nessa cabine, a onda sonora correspondente a um ruído é captada por 

microfones. Um circuito eletrônico recebe essa informação e envia, por meio de alto-falantes, uma onda 

sonora oposta à recebida (como mostra o esquema a seguir). Essas duas ondas, propagando-se no mesmo 

meio, superpõem-se, resultando em uma terceira onda. 
 

 
 

a) Identifique o principal fenômeno ondulatório presente no funcionamento da cabine antirruído. 

b) Imagine algumas situações em que o princípio de funcionamento dessa cabine poderia ser utilizado 

para uma melhor qualidade de vida das pessoas. 
 

9º) Ondas estacionárias. 
 

Em gerador de onda, clique na opção “oscilador”, amortecimento indicado na posição nenhum e tensão na 

posição de baixa. Observe a onda formada. 

a) É possível identificar um padrão estacionário para esta onda na corda? Defina ondas estacionárias. 

b) Caracterize uma onda estacionária de acordo com sua frequência, amplitude, comprimento de onda, 

direção e sentido. 
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ANEXO 4 

 

 

 

 
 

Roteiro de Atividades – Guia de Utilização – Professor 

 

Nome: ___________________________________ Nº: ____ Turma: _________ Data: 

___/___/20___ 

 

Objetivo: Relacionar os conceitos de pulso e onda, caracterizar ondas em termos de forma, natureza e 

direção, compreender as propriedades e grandezas de uma onda, reconhecer e interpretar os fenômenos 

característicos das ondas. 

 

Caro colega Professor! 

Este Roteiro de Atividades é proposto principalmente aos Professores que ministram a disciplina 

de Ciências Naturais/Física no 9º ano do ensino Fundamental e de Física no Ensino Médio, podendo ser 

utilizado também por aqueles que trabalham com formação de Professores nos diversos cursos de 

Licenciatura em Física, nas disciplinas de Metodologia e Prática de Ensino de Física. 

O roteiro de atividades foi elaborado para criar momentos de aprendizagem no ensino de ondas, 

no qual integramos a utilização de novas tecnologias, apoiadas na informática, em particular, a 

manipulação de simulações computacionais, na perspectiva de construção conjunta docente-discente do 

conhecimento, por meio de discussões em sala de aula, trabalhos em grupo e realização de pesquisas 

sobre temas correlacionados. 

Assim, esperamos que nosso roteiro de atividades possa contribuir para o planejamento de aulas 

envolvendo os conteúdos de ondas. As simulações constantes neste roteiro de atividades pretendem 

possibilitar uma análise criteriosa, lúdica, motivacional e desafiadora de diversos conceitos do ondas, 

sendo possível explorar, por exemplo, pulsos, ondas, amplitude, comprimento de onda, frequência, 

velocidade de uma onda, reflexão, interferência e ondas estacionárias) e intervir quando necessário, 

estimulando debates, confrontos com concepções alternativas dos alunos, além de ampliar a socialização 

na sala de aula, através da inter-relação entre alunos/alunos e/ou alunos/Professores. 

As simulações podem contribuir para o processo ensino aprendizagem ao serem utilizadas de 

maneira organizada, estruturada, bem direcionada e com objetivos claros. As atividades foram propostas 

de modo a promover no aluno uma percepção em relação às implicações do desenvolvimento científico e 

tecnológico. 

Pensando sempre em facilitar o seu trabalho, apresentamos um tutorial sobre as simulações 

utilizadas no roteiro de atividades. O tutorial lhe dará as primeiras noções sobre as simulações, que no 

geral são fáceis de utilizar e seus alunos não enfrentarão dificuldades no seu manuseio. 

Bom trabalho! 

Procedimentos: 

 

1º) Para acessar a simulação “onda na corda” abra seu navegador de internet e insira o link 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_pt_BR.html. 

 

2º) Compreendendo as potencialidades do simulador. 
 

- Em geradores de ondas, clique respectivamente em “manual”, “oscilador” e “pulso”, observe as 

diferenças. 
 

CIÊNCIAS NATURAIS/FÍSICA 
ONDAS EM CORDA – 9º ano 

Prof. Rafael Pereira 
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- Agora em tipos de extremidades, analise as diferenças entre “extremidade fixa”, “extremidade solta” e 

“infinita”. 
 

 
 

- Observe que para o gerador de onda “manual” é possível acessar amortecimento (de nenhum para 

elevado) e tensão (de baixa para alta). 
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- Para o gerador de onda “oscilador” são mostrados os itens amplitude e frequência, que podem sofrer 

variações em seus valores, amortecimento (de nenhum para elevado) e tensão (de baixa para alta). 
 

 
 

- Para o gerador de onda “pulso”, são mostrados os itens amplitude, duração do pulso, que podem sofrer 

variações em seus valores, amortecimento (de nenhum para elevado) e tensão (de baixa para alta). 
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- Para facilitar a resolução dos exercícios que serão propostos, o simulador apresenta os itens “lento” e 

“normal”, “régua”, “cronômetro”, “linha de referência”. Clique nos itens e observe. 
 

 
 

3º) Observando um pulso. 
 

Em gerador de onda, clique na opção “pulso”. Em tipos de extremidades, clique em “extremidade fixa”. 

Os valores para amplitude e duração do pulso deverão ser máximos, o amortecimento indicado na posição 

elevado e a tensão indicada na posição alta. 
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Em gerador de onda, clique na opção “pulso”. Em tipos de extremidades, clique em “extremidade fixa”. 

Os valores para amplitude e duração do pulso deverão ser máximos, o amortecimento indicado na posição 

elevado e a tensão indicada na posição alta. Clique no gerador de ondas e observe o que acontece. 

a) Defina “pulso” a partir do que foi observado. Observa-se a formação de um pulso. Em um meio 

material, pulso é toda perturbação gerada em um ponto do meio, perturbação esta que se propaga e se 

transmite aos demais pontos. Na propagação de um pulso, há transporte de energia, mas não há transporte 

de matéria. 

b) É possível observar mudanças no “pulso” em diferentes tipos de extremidade? Descreva. Sim, na 

“extremidade fixa” ocorre inversão de fase e inversão de sentido da onda. Na “extremidade solta” não 

ocorre inversão de fase, porém observamos inversão de sentido da onda e na extremidade “infinita”, não 

observamos nenhuma mudança. 

c) Cite um exemplo de “pulso”. Uma pessoa movimentando a extremidade de uma corda e a perturbação 

propaga-se até a outra extremidade. 
 

Atividade extra: 
 

Ao se empinar uma pipa, é comum dar alguns puxões na linha para a pipa se movimentar no ar. 

a) Neste caso, há transferência de matéria ou de energia? Justifique sua resposta. Os puxões perturbam o 

meio, no caso a linha, logo são considerados pulsos e como sabemos, os pulsos não transportam matéria, 

apenas energia. 

b) Identifique o nome do fenômeno associado a um único puxão na linha que proporciona o efeito 

descrito. Pulso (sacalhão em algumas regiões do País), proporcionando propagação de energia mecânica. 
 

4º) Observando uma onda. 
 

Em gerador de onda, clique na opção “oscilador”. Em tipos de extremidades, clique em “extremidade 

infinita”. O valor para amplitude deverá ser máximo. Sugere-se, o valor para frequência deverá ser de 

1,50 Hz, o amortecimento indicado na posição nenhum e a tensão indicada na posição alta. 
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Em gerador de onda, clique na opção “oscilador”. Em tipos de extremidades, clique em “extremidade 

solta”. O valor para amplitude deverá ser máximo. Sugere-se, o valor para frequência deverá ser de 1,50 

Hz, o amortecimento indicado na posição nenhum e a tensão indicada na posição alta. Clique no gerador 

de ondas e observe o que acontece. 

a) Defina ondas a partir do que foi observado. Observa-se a formação de uma sequência de pulsos. Ondas 

é toda sequência periódica de pulsos, na qual há transporte de energia, sem haver transporte de matéria. 

b) É possível observar mudanças nas ondas em diferentes tipos de extremidade? Sim. Observamos para 

“extremidade fixa” a reflexão da onda, com inversão de fase e inversão de sentido. Para “extremidade 

solta”, também observamos reflexão de onda, porém sem inversão de fase, mas com inversão de sentido. 

Para “extremidade infinita”, não foi observada nenhuma mudança. 

c) Descreva. Cite exemplos de ondas. Ondas em uma corda, ondas sonoras, ondas de rádio, raio X e raio 

laser. 
 

5º) Características e propriedades de uma onda. 
 

Mantendo as indicações do quarto item: 
 

 
 

Mantendo as indicações do quarto item: 

a) Reconheça a posição de equilíbrio. 
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b) A partir desta posição de equilíbrio apresente a direção de propagação da onda e a direção de vibração 

da onda e com estes dados, classifique a onda quanto à forma, à natureza e direção de propagação. 

Transversal, mecânica e unidimensional. 

Pause o simulador. 
 

 
 

a) Com base na posição de equilíbrio, defina crista de onda e vale de onda. Crista, corresponde ao ponto 

mais alto de uma onda e vale, corresponde ao ponto mais baixo de uma onda) 

b) Com o auxílio da régua, meça a distância entre duas cristas e entre dois vales. Essas distâncias são 

correspondentes? Sim, 4 cm. 

c) Qual é o significado físico destas distâncias? Comprimento de onda. 
 

Agora, analisaremos a amplitude e para isso, movimentamos o simulador e continuamos utilizando a 

régua. Mantendo a frequência em 1,50 Hz, varie a amplitude em 0,25 cm, 0,50 cm, 0,75 cm, 1,00 cm e 

1,25 cm. Observa-se variações entre a posição de equilíbrio e uma crista de onda ou um vale de onda? 

Apoiado nestas observações, defina amplitude. 

Com o aumento da amplitude de vibração da onda, o que acontece com a velocidade de propagação e com 

o comprimento de onda? Justifique sua resposta. 
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Agora, analisaremos a amplitude e para isso, movimentamos o simulador e continuamos utilizando a 

régua. Mantendo a frequência em 1,50 Hz, varie a amplitude em 0,25 cm, 0,50 cm, 0,75 cm, 1,000 cm e 

1,25 cm. 

a) Observa-se variações entre a posição de equilíbrio e uma crista de onda ou um vale de onda. Apoiado 

nestas observações, defina amplitude de vibração da onda. Sim, amplitude é o máximo deslocamento 

escalar que um ponto da onda pode ter um relação à posição de equilíbrio. Isso significa que a amplitude 

é o deslocamento máximo, em módulo, entre a posição de equilíbrio e uma crista ou um vale. Deve-se 

ressaltar que a amplitude da onda está diretamente relacionada com a energia que ela transfere. Quanto 

maior a amplitude, maior a quantidade de energia transferida. 

b) Com o aumento da amplitude de vibração da onda, o que acontece com a velocidade de propagação da 

onda? Justifique sua resposta. A velocidade de propagação da onda aumenta. Mais amplitude, mais 

energia cinética e mais velocidade. 

c) Com o aumento da amplitude de vibração da onda, o comprimento de onda varia? Justifique sua 

resposta. O comprimento de onda se mantém constante. Apenas as cristas e o vales aumentam, as 

distâncias entre os mesmos não. 
 

Para explorarmos frequência e período, mantemos a amplitude no valor máximo (1,25 cm) e variamos a 

frequência do oscilador em 0,50 Hz, 1,00 Hz, 1,50 Hz, 2,00 Hz, 2,50 Hz e 3,00 Hz. 
 

 
 



89 
 

a) Sendo assim, observamos variações no número de ciclos produzidos. Estudando estas observações, 

defina frequência. Corresponde ao número de ciclos completos que ocorrem em determinado intervalo de 

tempo ou número de ciclos produzidos em certo intervalo de tempo. 

b) É possível verificar alguma relação entre frequência e comprimento de onda? Justifique sua resposta. 

Sim, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. 

c) Então, com a frequência encontrada e sabendo o intervalo de tempo de propagação da onda, se a 

frequência for aumentada, a quantidade de energia que se propagará, no mesmo intervalo de tempo será 

maior ou menor? Justifique sua resposta. Aumentando o número de repetições, aumentamos a frequência 

das ondas, logo a quantidade de energia transportada em um mesmo intervalo de tempo também 

aumentará. 
 

Atividade extra: 
 

Admita que o oscilador fique ligado por 5 segundos e produza 10 vibrações (número de cristas na onda), 

assim encontre a frequência da onda. f = 10 / 5 = 2 Hz. 

Continuando a analise do oscilador ligado e a vibração da corda, defina período. É o intervalo de tempo 

que uma onda leva para realizar um ciclo completo. 
 

 
 

6º) Velocidade de uma onda. 
 

Mantendo-se a amplitude máxima (1,25 cm), pause o simulador com as frequências em 1,00 Hz, 1,50 Hz, 

2,00 Hz, 2,50 Hz e 3,00 Hz respetivamente. Para cada mudança na frequência, é preciso mudar o campo 

amortecimento de modo que o comprimento de onda mude para que a relação abaixo seja constante: 

 

𝑣 =  √
𝑇

𝜇
=  𝜆. 𝑓  

 



90 
 

 
 

 
 

Sabendo o comprimento de onda e a frequência, encontre, utilizando a equação v = λ . f, as velocidades 

das ondas. 
 

v = λ . f 
v = 6,0 . 1 

v = 6,0 cm/s 
 

v = λ . f 
v = 4 . 1,5 

v = 6,0 cm/s 

v = λ . f 
v = 3 . 2 

v = 6 cm/s 

v = λ . f 
v = 2,4 . 2,5 
v = 6,0 cm/s 

 

v = λ . f 
v = 2 . 3 

v = 6 cm/s 

Considerando a equação v = λ . f, responda: 
a) a velocidade de uma onda aumenta, diminui ou permanece constante quando é aumentada sua 

frequência, mantendo-se seu comprimento de onda constante. Não variando o comprimento de onda e 

aumentando a frequência a velocidade também aumenta. 

b) a velocidade de uma onda diminui, aumenta ou permanece constante quando é diminuído seu 

comprimento de onda, mantendo-se sua velocidade constante? Não variando a frequência e diminuindo o 

comprimento de onda, a velocidade também diminui. 
 

7º) Reflexão de uma onda. 
 

Em gerador de onda, clique na opção “manual”, amortecimento indicado na posição nenhum e tensão na 

posição de baixa. Em tipos de extremidade, marque em “extremidade fixa”. Movimente a ferramenta e 

observe o comportamento da onda formado. 
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Modifique o tipo de extremidade, marque em “extremidade solta”. Observe o comportamento da onda. 
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Modifique o tipo de extremidade, marque em “infinita”. Observe o comportamento das ondas. 
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Em gerador de onda, clique na opção “manual”, amortecimento indicado na posição nenhum e tensão na 

posição de baixa. Em tipos de extremidade, marque em “extremidade fixa”. Movimente a ferramenta e 

observe o comportamento das ondas formados. Modifique o tipo de extremidade, marque em 

“extremidade solta”. Observe o comportamento das ondas. Modifique o tipo de extremidade, marque em 

“infinita”. Observe o comportamento das ondas. 

a) Discuta e relate o comportamento das ondas nas três extremidades mostradas. Observamos para 

“extremidade fixa” a reflexão da onda, com inversão de fase e inversão de sentido. Para “extremidade 

solta”, também observamos reflexão de onda, porém sem inversão de fase, mas com inversão de sentido. 

Para “extremidade infinita”, não foi observada nenhuma mudança. 

b) Identifique o fenômeno relacionado as mudanças no comportamento das ondas nas diferentes 

extremidades. Reflexão de ondas. 
 

8º) Interferência de ondas. 
 

Em gerador de onda, clique na opção “manual”, amortecimento indicado na posição nenhum e tensão na 

posição de baixa. Em tipos de extremidade, marque em “extremidade fixa”. Movimente a ferramenta e 

observe o comportamento da onda formada. Movimente novamente a ferramenta. 
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a) Identifique e descreva o fenômeno que acontece quando as ondas se encontram? 

b) Explique o tipo de interferência formada quando estas ondas se encontram. 
 

Modifique o tipo de extremidade, marque em “extremidade solta”. Movimente a ferramenta e observe o 

comportamento as ondas formadas. Movimente novamente a ferramenta.  

a) O que acontece quando as ondas se encontram? Quando as ondas se encontram ocorre interferência 

entre as ondas (suas cristas se encaixam) e teremos uma amplitude duas vezes maior que a amplitude 

original. 

b) Explique o tipo de interferência formada quando estas ondas se encontram. Interferência construtiva. 
 

Modifique o tipo de extremidade, marque em “extremidade solta”. Movimente a ferramenta e observe o 

comportamento do pulso formado. Movimente novamente a ferramenta. 
 

 
 



95 
 

 
 

Modifique o tipo de extremidade, marque em “extremidade solta”. Movimente a ferramenta e observe o 

comportamento as ondas formadas. Movimente novamente a ferramenta. 

a) O que acontece quando as ondas se encontram? Quando as ondas se encontram ocorre interferência 

entre as ondas (a crista de uma se encontra com o vale da outra) e teremos uma amplitude igual a zero. 

b) Explique o tipo de interferência formada quando estas ondas se encontram. Interferência destrutiva. 
 

Atividade extra: 
 

Uma cabine antissom ou antirruído é um ambiente pequeno em que se pode fazer uso de um fenômeno 

ondulatório para reduzir os ruídos. Nessa cabine, a onda sonora correspondente a um ruído é captada por 

microfones. Um circuito eletrônico recebe essa informação e envia, por meio de alto-falantes, uma onda 

sonora oposta à recebida (como mostra o esquema a seguir). Essas duas ondas, propagando-se no mesmo 

meio, superpõem-se, resultando em uma terceira onda. 
 

 
 

a) Identifique o principal fenômeno ondulatório presente no funcionamento da cabine antirruído. 

Interferência destrutiva. 

b) Imagine algumas situações em que o princípio de funcionamento dessa cabine poderia ser utilizado 

para uma melhor qualidade de vida das pessoas. Poluição sonora gerada por maquinas que geram altos 

níveis de ruídos estas cabines oferecem conforto no ambiente de trabalho. 
 

9º) Ondas estacionárias. 
 

Em gerador de onda, clique na opção “oscilador”, marque “extremidade fixa”, amplitude máxima e 

frequência 1 Hz, amortecimento indicado na posição nenhum e tensão na posição de baixa. Observe a 

onda formada. 
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a) É possível identificar um padrão estacionário para esta onda na corda? Sim. Defina ondas estacionárias. 

São ondas que tem padrão de vibração estacionário, formam-se pela superposição de ondas idênticas, mas 

em sentidos opostos normalmente quando as ondas estão confinadas no espaço como ondas sonoras em 

um tubo fechado e ondas de uma corda com as extremidades fixas. 

b) Caracterize uma onda estacionária de acordo com sua frequência, amplitude, comprimento de onda, 

direção e sentido. Para formarem ondas estacionárias, as ondas precisam apresentar a mesma frequência, 

amplitude, direção e comprimento, porém com sentidos opostos. 
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