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RESUMO 

A Física tem fundamental importância na Educação Básica pela sua aplicabilidade e 

contextualizada no dia a dia. Porém o processo de aprendizagem no ensino de Física é 

bastante complexo por se tratar de uma disciplina o considerada difícil e abstrata para os 

alunos, ainda mais quando se trata de temas como Eletricidade. Este trabalho apresenta 

atividades experimentais confeccionadas com materiais de baixo custo que permitem ao 

aluno uma assimilação dos conceitos teóricos estudados com o uso da experimentação.  

O trabalho consiste em estudar associação de resistores, tensão e corrente em circuitos 

em série e paralelo, para que o aluno possa a fazer uma assimilação com a realidade 

vivenciada. O trabalho apresenta descrição do experimento, junto com roteiro para a 

utilização do mesmo. Os resultados obtidos foram satisfatórios e demonstram que meios 

lúdicos de se ensinar física de grande relevância para que o aluno seja capaz de 

desenvolver habilidades e pensamento crítico.  

 

Palavras-chave: Ensino de Física, Atividades Experimentais, Eletricidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Physics has fundamental importance in Basic Education for its applicability and 

contextualized in the day to day. However the learning process in Physics teaching is quite 

complex because it is a discipline considered difficult and abstract for students, especially 

when it comes to topics such as Electricity. This work presents experimental activities 

made with low cost materials that allow the student an assimilation of the theoretical 

concepts studied with the use of experimentation. The work consists in studying the 

association of resistors, voltage and current in circuits in series and parallel, so that the 

student can make an assimilation with the reality experienced. The paper presents a 

description of the experiment, together with a roadmap for its use. The results obtained 

were satisfactory and demonstrate that playful means of teaching physics of great 

relevance so that the student is able to develop skills and critical thinking. 

 

 

Keywords: Physics Teaching, Experimental Activities, Electricity. 
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INTRODUÇÃO 

Desde o inicio, a humanidade vem tentando entender o comportamento da natureza. 

Diante disso se houve uma necessidade de compreender e encontrar explicações para a 

ocorrência dos fenômenos naturais, as quais variam de acordo com o período histórico. 

A física está ligada à realidade, apesar de fazer parte da nossa rotina estamos acostumados 

a ver uma física descontextualizada e para a maioria dos alunos assustadora. Contudo 

percebemos que o ensino da mesma mostra-se dificultoso, pois fenômenos elétricos são mais 

de difícil observação direta, quando comparados com a mecânica por exemplo.  

O ensino da física ao decorrer do tempo vem sofrendo em diversos aspectos no decorrer 

dos tempos, pois muitos educadores não têm estrutura didática, formação na área, com 

inúmeros exercícios que utilizam equações matemáticas, sem sentido aparente para o aluno, 

privilegiando a memorização e não seu raciocínio crítico, sabedoria para discernir que a física 

não pode ser tratada como algo complicado de aprender. 

Com o objetivo de melhorar essa perspectiva que os alunos têm em relação ao ensino de 

Física, o presente trabalho tem o intuito de auxiliar educador a desmistificar a física e 

servindo de auxílio didático, na qual é introduzido todo o contexto histórico, conceitos físicos, 

experimentos e atividades sobre o ensino de eletricidade. Mostrando aos educadores o quanto 

o uso da experimentação em sala de aula é essencial para tal melhoria no ensino de física no 

âmbito escolar. 

O trabalho conta também com a descrição da Metodologia adotada, montagem e roteiros 

do experimento e o desenvolvimento das atividades práticas em sala de aula. No tópico 

Resultados e Discussões são apresentados efeitos da aplicação do material didático utilizado 

na sala de aula, além das conclusões sobre o desenvolvimento do trabalho e sua influência no 

processo de aprendizado dos estudantes. 

Este trabalho descreve a estratégia pedagógica proposta, sua implementação e os 

resultados encontrados. Neste sentido, aborda-se, brevemente, na seção 1, a Teoria 

Construtivista  juntamente com as orientações previstas no PCN+ ( Parâmetros Curriculares 

Nacionais e BNCC (Base Nacional Comum Curricular) apontando alguns aspectos defendidos 

por estes documentos. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS + (MAIS) 

Os PCN + são documentos adicionais dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 2017) 

para o Ensino Médio, foram criados com o intuito de amparar os professores e os demais 

educadores a desenvolver seus trabalhos no âmbito escolar. Diante disso, expõe maneiras de 

organizações de currículos para determinada disciplina e práticas educativas.  

Para a construção dos conhecimentos em Física o PCN + Física, destaca a experimentação 

como método a ser utilizado para uma maior compreensão nos conceitos físicos. 

 

 

 

 

 

Baseando-se nessa perspectiva, esse trabalho visa explorar a grande relevância que o uso 

da experimentação tem para a construção do conhecimento, estimulando os alunos a crescer 

sua curiosidade, indagação, compreensão de cálculos e formular suas próprias conclusões.  

1.2. BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) 

A Física, como uma das especificações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 

2018), sendo o documento que define conjuntos essenciais de aprendizagem que todos os 

alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidade da Educação Básica. Ao que se 

refere o ensino de Física: 

 

 

 

É indispensável que a experimentação esteja sempre presente ao longo 

de todo o processo de desenvolvimento das competências em Física, 

privilegiando-se o fazer, manusear, operar, agir, em diferentes formas 

e níveis. É dessa forma que se pode garantir a construção do 

conhecimento pelo próprio aluno, desenvolvendo sua curiosidade e o 

hábito de sempre indagar, evitando a aquisição do conhecimento 

científico como uma verdade estabelecida e inquestionável (PCN +, 

2017, p. 81.). 

 

Na definição das competências específicas e habilidades da área de 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias foram privilegiados 

conhecimentos conceituais considerando a continuidade à proposta do 

Ensino Fundamental, sua relevância no ensino de Física, Química e 

Biologia e sua adequação ao Ensino Médio (BNCC, 2018, p. 448). 
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Mediante Base Nacional Comum Curricular as habilidades nas áreas de Ciências da 

Natureza possuem grande relevância para a continuidade ao Ensino Fundamental. Bem como 

os métodos e práticas merecem importância especial nessa área. 

 

 

 

 

 

 

Reforçando novamente a importância da experimentação tanto na utilização de 

experimentos simples e lúdicos que podem ser usados para contextualizar conteúdos dado em 

sala de aula. 

1.3. TEORIA CONSTRUTIVISTA  

Entende-se o desenvolvimento da inteligência e então sugere que o sujeito construa seu 

próprio conhecimento, a partir do uso de experimentação, pesquisa em grupo e estimular o 

desenvolvimento do raciocínio. Considerado o pai do construtivismo, Jean Piaget, para o 

mesmo o conhecimento é resultado do convívio entre o sujeito e o objeto, sendo que esse 

convívio depende de fatores internos que são modificados a cada etapa de crescimento das 

estruturas mentais, por meio das quais acontece o desenvolvimento psíquico. Sua teoria vem 

se propagando ao longo de todo o século XX, apresentando grande relevância no âmbito 

educacional (PIAGET, 1970).  

Para melhor compreensão que o aprendizado ocorre por meio de um processo. Piaget 

defende os métodos concretos por acreditar que o desenvolvimento da experimentação 

proporcione a construção do seu próprio conhecimento. 

Diante disso o construtivismo de Piaget sugere para que o sujeito possa ser o construtor do 

seu próprio conhecimento é necessário que o mesmo utilize diversas maneiras de se obter um 

resultado. De tal forma a utilizar a experimentação como um desses recursos para o 

desenvolvimento de etapa para crescimento das estruturas mentais e do conhecimento.  

Os processos e práticas de investigação merecem também destaque 

especial nessa área. Portanto, a dimensão investigativa das Ciências da 

Natureza deve ser enfatizada no Ensino Médio, aproximando os 

estudantes dos procedimentos e instrumentos de investigação, tais 

como: identificar problemas, formular questões, identificar 

informações ou variáveis relevantes, propor e testar hipóteses, 

elaborar argumentos e explicações, escolher e utilizar instrumentos de 

medida, planejar e realizar atividades experimentais e pesquisas de 

campo, relatar, avaliar e comunicar conclusões e desenvolver ações de 

intervenção, a partir da análise de dados e informações sobre as 

temáticas da área (BNCC, 2018, p. 555). 
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Reafirmando o que estudado acima, em concordância com a teoria piagetiana, Paulo 

Freire (FREIRE, 2001) concebe homens e mulheres como agentes de cultura e sujeitos 

agentes do conhecimento. A partir daí, podemos perceber o caráter de parcialidade científica 

presente nas teorias de Piaget e Freire. De acordo com Freire: 

 

 

 

Partindo da perspectiva de Paulo Freire é notório que o sujeito, é o ponto principal da sua 

própria produção, a frase acima explica de maneira sucinta que o uso das atividades 

experimentais seja um grande aparato no processo ensino-aprendizagem.  

1.4. EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE FÍSICA 

A Física, como componente da Base Nacional Comum Curricular, é vista pela maioria dos 

alunos como uma disciplina na qual apresentam grandes dificuldades. Em geral, os mesmos 

possuem desinteresse pelo ensino de Física, pelo fato de estar voltada para cálculos e 

equações matemáticas ou fora do contexto do aluno, onde na maioria dos casos o único 

método utilizado para ensino são os livros didáticos. Os conceitos físicos e a aplicação na 

sociedade recebem pouca atenção. Como já citado nos textos anteriores os mesmos enfatizam 

o uso de atividades experimentais como sendo uma ferramenta inovadora e de enorme 

contribuição para a aprendizagem dos alunos, de tal forma que participem das aulas de 

maneira a desenvolver seu próprio conhecimento a partir do que foi se estudado.  

 Os estudos do papel das atividades experimentais vêm sendo discutida nas ultimas 

décadas, buscando variedades significativas de possibilidades ao uso dessa estratégia no 

ensino de Física. Segundo Araújo e Adib, a motivação é um suporte para a eficiência no 

processo ensino aprendizagem e as atividades experimentais proporcionam essa função muito 

bem.  

As melhores aulas continuarão sendo letra morta se não se apoiarem 

sobre a própria experiência, assim como a inteligência das leis da física 

é impossível sem a manipulação de um material concreto. (PIAGET, 

1970, p.66) 

 

 

Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. 

(FREIRE, 2001, p.25) 
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 Para Araujo e Adib (ARAUJO; ADIB, 2003) sobre o conceito de ensino 

aprendizagem. 

 

 

 

 

Os autores Séré, Coelho e Nunes (SÉRÉ, 2003) questionam questões sobre a veracidade 

das atividades experimentais, destacando a sua importância, segundo eles, atividades 

proporcionam ao estudante a capacidade de interagir com o mundo científico, sendo 

atividades que demonstram um sentindo verdadeiro ao que às vezes não é possível observar 

no cotidiano do discente, possibilitando o mesmo a indagar e formar um pensamento crítico 

sobre as respostas alcançadas.   

De acordo com Séré: 

 

 

  

 

É importante destacar a importância dessas atividades para o ensino das ciências, que 

podem permitir o desenvolvimento das habilidades e despertar os alunos, além de 

proporcionar ao professor momentos de aprendizagem e contribuindo para sua didática. 

 

 

 

 

 

De modo convergente a esse âmbito de preocupações, o uso de atividades 

experimentais como estratégia de ensino de Física tem sido apontado por 

professores e alunos como uma das maneiras mais frutíferas de se 

minimizar as dificuldades de aprender e de ensinar Física de modo 

significativo e consistente (ARAUJO; ADIB, 2003, p. 02) 

Graças às atividades experimentais, o aluno é incitado a não permanecer 

no mundo dos conceitos e no mundo das 'linguagens', tendo a 

oportunidade de relacionar esses dois mundos com o mundo empírico. 

Compreendem-se então, como as atividades experimentais são 

enriquecedoras para o aluno, uma vez que elas dão um verdadeiro sentido 

ao mundo abstrato e formal das linguagens (SÉRÉ, 2003, p. 32). 
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Segundo o pensamento de Alves Filho (HENRY, 1998 apud ALVES FILHO, 2000): 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, as atividades experimentais possuem grande relevância para a construção 

do conhecimento e entendimentos dos conceitos, de maneira a funcionar como uma estratégia 

de conhecimentos. As atividades experimentais nesse trabalho são embasadas no estudo da 

eletricidade, desde concepção de cargas até a compreensão de sistemas ôhmicos. 

Experimentos considerados simples e confeccionados de materiais acessíveis, e na utilização 

de equipamentos de medidas sofisticados como o multímetro, de tal forma que seja necessário 

um estudo sobre a utilização do multímetro e seus procedimentos experimentais, assim 

explorando todo amparo que os experimentos proporcionam para realização de aulas mais 

lúdicas e proveitosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A experimentação é um fazer elaborado, construído, negociado 

historicamente, que possibilita através de processos internos próprios 

estabelecerem “verdades científicas”. “Assim [...] passaram [os 

investigadores] a dar importantes contribuições para a nova tendência ao 

experimentalismo, pois um dos traços característicos da revolução 

científica é a substituição da “experiência” evidente por si mesma que 

formava a base da filosofia natural escolástica por uma noção de 

conhecimentos especificamente concebidos para esse propósito.” 

(HENRY, 1998 apud ALVES FILHO, 2000, p.150). 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

Desde o início, a humanidade busca compreender o comportamento da natureza, de tal 

forma buscando entender e encontrar explicações para a ocorrência dos fenômenos 

naturais, as quais variam de acordo com o período histórico. A eletricidade é umas das 

ciências com uma aplicabilidade de fundamental importância na sociedade atual.  Os 

filósofos gregos, como Thales de Miletus, no ano 600 a.C., entendia que ao esfregar-se 

um pedaço de lã a uma peça de âmbar, eram capazes de conferir ao âmbar a propriedade 

de atrair pequenos pedaços de palha. A propriedade do âmbar de atrair só foi estudada 

detalhadamente cerca de 20 séculos depois, quando Willian Gilbert observou as 

propriedades do âmbar em diversos outros materiais, publicando em sua obra De Magnet, 

influenciando vários cientistas e pensadores.  

 Pouco depois em 1950, Otto Von Guericke construiu o primeiro gerador de cargas 

elétricas, onde uma esfera de enxofre girando constantemente era atritada em terra seca. 

Meio século depois, Stephen Gray concluiu que a maior parte das substâncias pode ser 

classificada em condutoras ou isolantes. Baseado nessa perspectiva, Charles du Faye, em 

1733, propôs que existem dois tipos de cargas, que são observáveis como "fluxos 

elétricos", e que as cargas iguais se repelem enquanto que as cargas diferentes se atraem 

(PORTAL SÃO FRANCISCO, 2019; OKA, M.M. ,2019) . 

Por volta de 1750, Benjamin Franklin propôs que um único tipo de fluido, flui de um 

corpo para o outro pela fricção, designando de positivamente carregado o corpo que 

acumularam fluido e negativamente carregado o corpo que perdeu fluido. Explicando o 

atrito entre dois corpos de materiais distintos, o fluido era conduzido de um corpo ao 

outro. Em pedido de Franklin, Priestley confirmou tal resultado. A única força conhecida 

à época era à força da gravidade, proporcional a 1/r2. Sabia-se também que a força no 

centro de uma distribuição de massa na forma de uma calota esférica seria nula. Por 

analogia Priestley propôs que a força elétrica deveria ser proporcional a 1/r2. Contudo, o 

trabalho definitivo sobre as forças elétricas é creditado a Charles Auguste Coulomb, que 

descobriu que, mantendo as cargas constantes, a força é proporcional a 1/r2, enquanto que 

mantendo a distância fixa, a força é proporcional ao produto das cargas (OKA, 

M.M.,2019). 
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Baseando-se sobre a primeira distinção entre condutor e isolante por Stephen Gray, 

um avanço importante na determinação da condutividade foi dado por Henry Cavendish, 

em 1772. Ele usou seu próprio corpo como um detector dos choques produzido pela 

descarga de uma garrafa de Leydan. Em 1827 Georg Simon Ohm conseguiu demonstrar 

que a diferença de potencial através de um dispositivo é diretamente proporcional à 

corrente através dele. É o que conhecemos hoje como a Lei de Ohm. Dispositivos que 

seguem a lei de Ohm são conhecidos de ôhmicos e aqueles que não seguem, de não 

ôhmicos (PORTAL SÃO FRANCISCO, 2019) 

 

2.2 CONCEITO DE ÁTOMO 

A matéria é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. A matéria é 

constituída de partículas chamadas de átomos. Os átomos são constituídos por partículas 

subatômicas: prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons possuem carga elétrica elementar 

positiva e os elétrons possuem carga elétrica elementar negativa. O nêutron é uma partícula 

eletricamente neutra, ou seja, não possui cargas.   

Prótons e nêutrons são arranjados na região central que constitui o núcleo do átomo. 

Os elétrons, por sua vez, deslocam-se rapidamente em torno do núcleo, distribuídos nos 

diversos níveis de energia, localizados na eletrosfera (BONJORNO, 2013) 

 

Essas partículas interagem entre si, devido a sua carga elétrica. Carga Elétrica 

elementar:  

e = 1,6 . 10-19 C 

 

Sendo assim, a carga do elétron e a carga do próton podem ser escritas da seguinte 

maneira:  

Elétron: -e= - 1,6 . 10-19 C 

Próton: +e= +1,6 . 10-19 C 

   O corpo eletrizado, isto é, com carga diferente de zero, possui falta ou excesso de um 

número n de elétrons. Sendo Q a quantidade de carga elétrica desse corpo, o módulo pode ser 

calculado como ( XAVIER, C. S., BENIGNO, B.,F, 2013):  

|𝑄|= n . e   (1) 
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 A Equação 1 nos mostra que um corpo eletrizado, onde a quantidade de carga sempre 

será múltiplo inteiro da carga elementar,  sendo assim, é possível dizer que a carga elétrica é 

quantizada, ou seja, um corpo pode ter somente um numero inteiro de carga elétrica.  

2.3 CARGA ELÉTRICA 

A carga elétrica é uma Propriedade intrínseca das partículas fundamentais de que é 

feita a matéria; em outras palavras, é uma propriedade associada à própria existência das 

partículas. A grande quantidade de cargas que existem em qualquer corpo raramente pode ser 

observada porque a maioria dos corpos contém quantidades iguais de dois tipos de cargas: 

cargas positivas e cargas negativas, respectivamente prótons e elétrons. Os termos “positiva” 

e “negativa” para os dois tipos de cargas foram escolhidos por Benjamin Franklin. Quando 

existe igualmente ou equilíbrio de cargas, dizemos que o objeto é eletricamente neutro, ou 

seja, a carga total do objeto é zero (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2012).  

Um dos princípios básico da Eletricidade é da atração e repulsão entre cargas elétricas 

pode ser observada na Figura 1. 

 

Figura 1: Atração e repulsão entre corpos eletricamente carregados (TECPROF,2019). 

 

Partículas com cargas de sinais iguais se repelem, enquanto com cargas de sinais 

opostos se atraem. 

2.4 CONDUTORES E ISOLANTES 

Stephen Gray (1666-1736) (OS CIENTISTAS, 2019) constatou que existem dois tipos de 

substâncias com propriedades elétricas muito distintas, conhecidas como condutores e 

isolantes. Os materiais podem ser classificados de acordo com sua facilidade com quais as 

cargas elétricas se move no seu interior. 
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i) Condutores 

Nos materiais condutores as cargas elétricas se movimentam com relativa facilidade. Os 

metais geralmente são condutores, porque é possível encontrar elétrons livres, ou seja, 

elétrons fracamente ligados às estruturas atômicas (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 

2012). 

ii) Isolantes 

Os corpos em que não ocorrem esses movimentos das cargas, ou ocorre com muita 

facilidade. Quando um isolante como a borracha ou vidro, é eletrizado as cargas elétricas 

livres permanecem estáticas. Os isolantes também são chamados dielétrico(BOSQUILHA; 

PELEGRINE, 2003). 

iii) Supercondutores 

Considerados condutores perfeitos, materiais nos quais as cargas se movem sem encontrar 

nenhuma resistência (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2012). 

2.5  PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO  

Quando as quantidades dos dois tipos de cargas são diferentes, a carga total do objeto é 

diferente de zero e dizemos que o corpo está eletricamente carregado. A diferença entre as 

quantidades dos dois tipos de cargas é sempre muito menor do que as quantidades de cargas 

positivas e de cargas negativas contidas no corpo (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 

2012). 

Para definir o processo para que um corpo se torne eletricamente carregado, é necessário 

compreender se o corpo recebe ou cedem elétrons. Existem vários processos para eletrizar um 

corpo. 

i) Eletrização por contato 

Um condutor neutro, em contato com um corpo eletrizado, também ficará eletrizado. Parte 

da carga elétrica do condutor eletrizado é transferida para o corpo inicialmente neutro, até que 

ambos entrem em equilíbrio de cargas elétricas (BOSQUILHA; PELEGRINE, 2003). 

A partir da Figura 2 é possível compreender com clareza o que o fenômeno de eletrização 

por contato. 
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Figura 2: Processo de eletrização por contato (EXERCICIOS WEB, 2019) 

 Esse resultado demonstra o chamado princípio da conservação da carga elétrica, onde 

em um sistema eletricamente isolado, a soma das cargas elétricas é constante.  

ii) Eletrização por atrito 

O fenômeno consiste em eletrizar um corpo  em contato direto com o corpo eletrizado. 

Dois corpos de materiais diferentes são atritados entre si, o contato acontece com tal 

proximidade que o átomo de um material interage com os átomos do outro. Assim ocorre a 

transferência de elétrons de um corpo para outro (BONJORNO, 2013; BOSQUILHA; 

PELEGRINE, 2003). A Figura 3 demonstra o processo de eletrização por atrito. 

 

Figura 3: Processo de eletrização por atrito (EXERCICIOS WEB, 2019). 

iii) Eletrização por indução 

Um corpo eletrizado negativamente, que chamaremos de indutor e outro corpo, 

inicialmente neutro, que chamaremos de induzido, ao aproximarmos sem que haja contato 

entres os corpos, o corpo eletrizado induz a separação das cargas do corpo neutro, repelindo 

os elétrons para a face mais distante. O induzido deve estar ligado a Terra ou a um corpo 

maior que possa lhe fornecer elétrons ou que dele os receba num fluxo provocado pela 

presença do indutor (BONJORNO, 2013; BOSQUILHA; PELEGRINE, 2003). A partir da 

Figura 4 é possível compreender com clareza o que o fenômeno de eletrização por indução. 
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Figura 4: Processo de eletrização por indução (EXERCICIOS WEB, 2019). 

2.6  LEI DE COULOMB 

Duas partículas carregadas exercem forças uma sobre a outra. Se as cargas das partículas 

têm mesmo sinal, as partículas se repelem, ou seja, são submetidas a forças que tendem a 

afastá-las. Se as cargas das partículas têm sinais opostos, as partículas se atraem, ou seja, são 

submetidas a forças que tendem a aproximá-las. Essas forças de repulsão ou atração 

associadas à carga elétrica dos corpos são chamadas de força eletrostática. A lei que permite 

calcular a força exercida por duas partículas carregadas é chamada Lei de Coulomb 

(HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2012). Diante disso a Figura 5 demonstra o 

comportamento de duas partículas carregadas. 

 

Figura 5: Atração e repulsão de dois objetos carregados eletricamente (BLOG DO ENEM, 

2019) 

A intensidade da força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente 

proporcional ao produto dos valores das duas cargas e inversamente proporcional ao quadrado 

da distância entre elas. Dessa forma reescrevendo a Lei de Coulomb matematicamente é: 

F = K
|q1||q2| 

d²
                (2) 
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Em que F é a intensidade da força elétrica, q1 e 𝑞2 são as cargas, d a distancia entre as 

cargas e k constante eletrostática. Onde: 

k = k0= 9 x 109 N.m2/C2 

2.7 CAMPO ELÉTRICO 

Para que haja uma compreensão sobre o mecanismo de ação das forças elétrica, é 

necessário conhecer o conceito de Campo Elétrico. A direção do campo 

elétrico define a direção da força elétrica que surge entre duas cargas. Além disso, o campo 

elétrico pode apontar tanto para dentro quanto para fora da carga, para as cargas de 

sinal negativo e positivo, respectivamente (BRASIL ESCOLA, 2019).  

O campo elétrico é representado em cada ponto por um vetor �⃗⃗� , cuja direção é a da reta 

que passa pela carga Q geradora do campo. Para constar a existência do campo elétrico 

gerado pela carga Q, usa-se uma carga de prova q. Essa carga fica sob ação da força elétrica F⃗  

(BONJORNO, 2013). Dessa forma obtendo o campo elétrico �⃗�  produzido através da equação 

(3).  

 

          (3) 

 

O modulo do campo elétrico �⃗�  no ponto, é dada pela equação (4). 

   E =
F

q
              (4) 

Sendo E o campo elétrico, F é a força eletrostática que age sobre a carga q. No sistema 

internacional de medidas (SI) a unidade de medida do campo elétrico é o Newton por 

Coulomb (N/C).  

2.7.1 LINHAS DE CAMPO ELÉTRICO 

Para o cientista inglês Michael Faraday, no século XIX (E – FÍSICA, 2019) os espaços 

nas redondezas de um corpo eletricamente carregado era ocupado por linhas de força.  Nos 

dias atuais não se acredita na existência dessas linhas de forças, e sim nas linhas de campo 

elétrico, sendo elas uma maneira de melhor visualização do campo elétrico.  

E⃗⃗ =
F⃗ 

q
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É possível notar uma relação entre as linhas de campo e os vetores de campo elétrico, de 

tal forma que seja orientada em um ponto cujo vetor campo elétrico é tangente à linha de 

campo e tem o mesmo sentido das linhas, sendo as linhas traçadas de maneira que o número 

de linhas por unidade de área em um plano perpendicular às linhas e proporcional ao modulo 

de �⃗� . A Figura 6 é uma representação das linhas de campo elétrico, mostrando que as linhas 

de campos apontam em sentido da carga negativa e se afastam da carga positiva. 

 

Figura 6: Campo elétrico de uma carga negativa (a) e de uma carga positiva (b) (CAMPO 

ELÉTRICO, 2019) 

2.7.2  CAMPO ELÉTRICO DE CARGAS PUNTIFORMES 

Um campo elétrico como já descrito acima, é a região que envolve um corpo 

eletricamente carregado. Se atribuirmos duas cargas, uma carga puntiforme Q e outra 

chamada carga de prova q, separadas a uma distância d, haverá uma força de interação entre 

as cargas de tal forma deduzir o valor do campo elétrico pela seguinte maneira (XAVIER; 

BENIGNO, 2010). 

De acordo com a Lei de Coulomb descrita na Equação (2), que nos fornece a força 

eletrostática que atua sobre uma carga é possível relacionar com a definição de campo elétrico 

descrito na Equação (4), mediante a tal relação temos a Equação (5). 

E = K
|Q|

d²

  (5) 

Mostrando que a intensidade do campo elétrico gerado por uma carga puntiforme é 

independente da carga de prova. Essa relação da o campo elétrico gerado pela carga Q em 

qualquer distância d dessa carga. 
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2.8 POTENCIAL ELÉTRICO 

Para entender o Potencial elétrico, precisamos primeiramente compreender o que é 

energia potencial. Quando uma força eletrostática atua entre duas ou mais partículas, podendo 

associar uma energia potencial elétrica U. Se em um determinado sistema a configuração 

muda de um estado inicial i para um estado final f, a força eletrostática exerce uma trabalho 

W sobre as partículas. De tal maneira que a variação da energia potencial ΔU é descrita pela 

Equação (7): 

ΔU= Uf- Ui= -W   (7) 

Para cada posição de um corpo eletrizado em um campo elétrico, a intensidade da força 

que age sobre ele é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica Q que ele possui. 

Consequentemente, tanto o trabalho realizado pela força elétrica quanto à energia potencial 

(U) são diretamente proporcionais a quantidade de carga elétrica Q. O quociente definido pela 

relação entre energia potencial e carga elétrica no qual chamamos de potencial elétrico (V) 

(XAVIER; BENIGNO, 2010).  

V =
U

q
   (8) 

A diferença de potencial elétrico ΔV relacionada com a equação (7), obteremos a 

diferença entre potenciais elétricos de dois pontos. 

ΔV = Vf − Vi =
Uf

q
−

Ui

q
=

ΔU

q
     (9) 

No sistema internacional de medidas (SI) a unidade de medida do potencial elétrico é o 

Joule por Coulomb, denominada volt (V).  A partir da Equação (9) e substituindo ΔU por –W 

da Equação (7), assim definindo a diferença de potencial entre dois pontos sendo. 

ΔV= −W

q
    (10) 

Portando a diferença de potencial entre dois pontos é o negativo do trabalho realizado 

pela força eletrostática que é necessário para deslocar uma partícula de um ponto ao outro.  

 Como visto anteriormente o potencial elétrico é uma grandeza escalar associada ao 

campo elétrico, então há em cada ponto do campo elétrico um potencial elétrico diferente 
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(BONJORNO, 2013). Se ao consideramos uma carga q fixa localizada em um campo elétrico, 

o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga q de um ponto A para outro 

ponto B é igual à energia potencial elétrica inicial menos a energia final. Pela equação (8) 

temos que a energia potencial é igual ao produto entre a carga e o potencial elétrico.  

UA = q. VA     e    UB = q. VB   (11) 

Pela Equação (10) é possível calcular o trabalho realizado. 

W = q. (VA − VB)                        (12) 

Partindo dessa perspectiva pode ser obter a diferença de potencial (d.d.p) ou tensão entre 

os pontos A e B. 

2.9 CIRCUITOS ELÉTRICOS 

Em geral, circuitos elétricos é necessariamente um percurso fechado, onde há uma ligação 

de elementos como geradores encontrados por fontes de energia elétrica capaz de alimentar 

energia elétrica o circuito, condutores permitindo a passagem de correntes e elementos 

resistivos que possibilitam o controle da corrente elétrica por meio do aumento da resistência. 

Ao longo do capítulo entenderemos melhor a funcionalidade de cada componente de um 

circuito. 

Os circuitos elétricos estão em constante uso na sociedade atual, sendo responsáveis pelo 

funcionamento de aparelhos elétricos, sistemas de transmissão e recepção de rádio e televisão, 

celulares e entre outras tecnologias.  

O estudo de circuitos de corrente se baseia no cálculo de tensões e correntes em circuitos 

compostos por associações de resistores e fontes de tensão. 

 

2.10 CORRENTE ELÉTRICA 

Quando há um movimento ordenado de cargas elétricas no interior de um condutor, esse 

movimento é o que chamamos corrente elétrica. No entanto, normalmente é visto um 

movimento desordenado dos elétrons livres ou de outros portadores de carga, devido à 

agitação térmica. Uma condição fundamental para o estabelecimento de uma corrente elétrica 

entre dois pontos de um meio é a diferença de potencial entre os mesmos (BOSQUILHA; 

PELEGRINE, 2003). 
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 Outra característica importante da corrente elétrica é o sentido do campo elétrico no 

interior do condutor, no qual o fluxo de cargas elétricas irá do pólo positivo da fonte de tensão 

o negativo. Como há um sentido em que a corrente elétrica percorre, no qual uma quantidade 

de carga elétrica percorre em um intervalo de tempo uma seção transversal de um fio 

condutor, o que chamamos de intensidade de corrente, sendo descrita matematicamente pela 

Equação (13). 

i =
∆Q

∆t

    (13) 

A intensidade de corrente elétrica é determinada pelo quociente da carga pelo intervalo 

de tempo. No SI a intensidade de corrente é medida em ampère (A) em homenagem André 

Marie Ampère (1775-1836) (OS CIENTISTAS, 2019). 

O sentido da corrente elétrica é do pólo positivo ao pólo negativo. Porém, há casos 

onde a corrente elétrica varia de intensidade e de sentido. Há dois tipos de corrente (XAVIER; 

BENIGNO, 2010): 

 

i) Alternada  

É o tipo de corrente fornecida por usinas hidrelétricas, cuja intensidade e sentido 

variam periodicamente, usada em residências (MUNDO EDUCAÇÃO, 2019).  

 

ii)      Contínua 

É aquela que mantém seu sentido constante, como, por exemplo, as correntes 

estabelecidas por baterias de carros e pilhas (E – FÍSICA, 2019).  

 

A Corrente elétrica pode produzir efeitos diferentes ao passar por um condutor 

(BONJORNO, 2013).  

 

i) Efeito Térmico ou Joule  

Quando um condutor aquece em razão da colisão entre elétrons livres e átomos.  

 

ii) Efeito Luminoso 

       Quando há transformação direta de energia elétrica para energia luminosa.  
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iii) Efeito Magnético  

      Se manifesta produzindo um campo magnético próximo à região percorrida pela corrente 

elétrica. 

 

2.11 LEI DE OHM 

George Simon Ohm (1787- 1854) (BOSQUILHA; PELEGRINE, 2003) publicou Die 

galvanische Kette mathematisch bearbeite, e demonstrou através de experimentos que em um 

circuito a corrente é diretamente proporcional a diferença de potencial total do circuito e 

inversamente proporcional a resistência total, cuja relação definiu como a resistência elétrica 

(R) e é dado pela Equação (14). 

 

R =
U

i
     (14) 

 

Sendo U a diferença de potencial nas extremidades do condutor e i é a intensidade da 

corrente elétrica que o atravessa. A unidade de resistência elétrica no SI recebe o nome de 

ohm, em homenagem a Georg Simon Ohm. A unidade ohm é representada pela letra grega 

Omega, Ω (Moraes, 2006). 

Em relação à diferença de potencial a equação (15) é uma expressão matemática da 

Lei de Ohm. 

U = R . i    (15) 

 

A expressão acima é conhecida como Lei de Ohm. Quando um condutor obedece à 

Lei de Ohm, ou seja, quando sua resistência elétrica é constante, ele é chamado de resistor 

ôhmico. Portanto a expressão (15) é válida tanto para condutores ôhmicos, como para os não-

ôhmicos. 

Ohm observou que a resistência elétrica, ou seja, a relação entre U e i, é diferente em 

resistores distintos. Ao analisar um resistor de comprimento l e secção transversal de área S, 

Ohm fixou a temperatura e verificou que a resistência R do resistor é diretamente 

proporcional ao seu comprimento (BONJORNO, 2013). Essa relação é descrita como a 2 ª  

Lei de Ohm, definida pela Equação (16). 

 

    
R =

𝜌𝑙

𝑆

    (16) 
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Onde ρ é o coeficiente de proporcionalidade, denominada resistividade elétrica. No SI 

a unidade de ρ é (Ω.m). 

 

2.12 ASSOCIAÇÕES DE RESISTORES  

Resistores elétricos são dispositivos usados em circuitos elétricos como limitador de 

corrente, sendo que sua resistência ao fluxo de elétrons é devidamente conhecida e medida em 

ohms (Ω) e simbolizado em circuitos pela letra R (CIRCUITOS ELETRICOS, 2019). 

Uma corrente elétrica passa por um condutor sólido, um número muito grande de 

elétrons livres se desloca nesse condutor. Os elétrons livres colidem entre si e colidem 

também contra os átomos que formam o condutor. Devido a essas colisões, os elétrons livres 

encontram certa dificuldade para se deslocar, existe uma resistência à passagem de corrente 

elétrica (MUNDO EDUCAÇÃO, 2019). 

Em um circuito, os resistores podem ser associados em série, em paralelo ou numa 

combinação de ambas, ou seja, uma associação mista (BONJORNO, 2013). 

 

i) Associação em série  

Um circuito elétrico com resistores ligados um em seguida do outro, de modo que ofereça 

um único caminho para corrente passar, é um circuito em série, como é demonstrado na 

Figura 7. 

 

Figura 7: Esquema de resistores em série (TODA MATERIA, 2019). 

 

 Verifica-se que a diferença de potencial em uma associação de resistores em série, 

cuja Equação (16) estabelece essa relação. 

U = U1 + U2 + U3   (16) 

 

Numa associação de resistores em série, podemos substituir suas resistências por uma 

equivalente, que é igual à soma das resistências dos resistores da associação, descrita pela 

Equação (17) 
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Reqi = R1i + R2i + R3i (17) 

 

Analisando a Equação (17), onde a corrente em um circuito em série sempre será a 

mesma, de tal forma encontrando uma relação para resistências em série, obtemos a Equação 

(18) (XAVIER; BENIGNO, 2010).  

 

𝑅𝑒𝑞 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3  (18) 

 

ii) Associação em paralelo  

Na Figura 8 observa-se uma associação em paralelo, dois ou mais resistores estão ligados 

por dois pontos em comum em um circuito, suportando a mesma diferença de potencial 

(XAVIER; BENIGNO, 2010). 

 

 

Figura 8: Esquema resistores em paralelo (TODA MATERIA, 2019). 

. 

Nessa associação a corrente elétrica principal i subdivide-se entre os resistores 

associados e faz as somas dos n números da corrente, de acordo com a equação  

i = i1 + i2 + ⋯+ in   (19) 

Podemos substituir os resistores em paralelo por somente um resistor com uma 

resistência equivalente. 

Utilizando-se a Equação (15) de definição da resistência elétrica: 

i1 =
U

R1

;    i2 =
U

R2

 ;    in =
U

Rn

  e  i =
U

R
 (20) 

Substituindo Equação (20) em (19), teremos: 

1

Req
=

1

R1
+

1

R2
+

1

Rn

                  (21) 
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Da Equação (21) notamos que a resistência total não é a soma das resistências, apresentando 

um valor sempre menor que a menor resistência disposta em paralelo. 

iii) Associação mista 

Circuitos elétricos nos quais encontramos associações de resistores em série e em paralelo. 

Para encontrar valor correspondente é necessário o cálculo referente à associação em paralelo 

e de seguida somamos aos resistores em série (BONJORNO, 2013). 

 

Figura 9: Esquema de resistores misto (TODA MATERIA, 2019). 

 

2.13 INSTRUMENTOS DE MEDIDA ELÉTRICA 

O multímetro é um instrumento de medida multifuncional que reúne a função de 

voltímetro, amperímetro e ohmímetro (BONJORNO, 2013). 

i) Voltímetro 

Instrumento utilizado para medida da tensão elétrica (voltagem) mede a diferença de 

potencial entre dois pontos do circuito.  

ii) Amperímetro  

Instrumento utilizado para medida de intensidade de corrente elétrica (amperagem). 

iii) Ohmímetro 

Instrumento utilizado para medir resistência elétrica (em ohms).  
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3. METODOLOGIA  

 

3.1 LOCAL DA PESQUISA  

 As atividades realizadas neste trabalho foram executadas no Colégio Estadual Rui 

Guimarães de Almeida, em Santo Antônio de Pádua – RJ. O trabalho foi realizado no 2º 

bimestre do ano de 2019. O colégio oferece turmas 1º ano ao 3º ano do ensino médio geral e 

regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos turnos matutino, vespertino e noturno, 

sendo o ensino pertencente à rede estadual.   

Quanto ao aspecto físico, escola possui 16 salas de aula, sala de diretória, sala de 

professores, laboratório de informática, laboratório de física, laboratório de química, quadra 

de esporte coberta e descoberta, cozinha, biblioteca, sala de leitura, banheiros, refeitório, 

auditório e pátio. O Professor responsável é graduado em Matemática. Nesta atividade foi 

trabalhado com uma turma de 3º ano, com 21 alunos. 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

O tipo de pesquisa utilizada baseia-se na análise qualitativa e quantitativa. 

De acordo com Neves (Neves, 1999): 

 

 

 

 

Por outro lado a pesquisa quantitativa, que tem pensamento lógico, tende a enfatizar o 

raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana. 

 

De acordo com Fonseca (Fonseca, 2002): 

 

 

 

 

 

Dados e métodos qualitativos são, por vezes, tidos como mais 

atrativos que os quantitativos. São considerados mais ricos, 

completos, globais, reais (Neves, 1999). 

A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, 

considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados 

brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A 

pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de 

um fenômeno, as relações entre variáveis, etc (Fonseca, 2002). 
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3.3 MÉTODOS DE COLETAS DE DADOS 

Neves (1999, p. 2) afirma que “combinar técnicas qualitativas e quantitativas torna uma 

pesquisa mais forte e reduz os problemas de adoção exclusiva de um desses grupos” (NEVES, 

1999).  

Diante disso foram desenvolvidos dois questionários. O primeiro questionário (vide 

ANEXO 2) de caráter qualitativo, no qual busca de maneira simples a compreensão de o 

quanto o aluno esta familiarizado com experimentação e como os alunos encaram a disciplina 

de física no dia-a-dia. De caráter quantitativo temos o segundo questionário (vide ANEXO 3) 

no qual foram selecionados exercícios sobre eletricidade, a fim de uma verificação do 

conhecimento dos alunos sobre a teoria. 

 

3.3.1 PRIMEIRA FASE 

Num primeiro momento, o professor já havia realizado a abordagem teórica dos 

conteúdos, assim os alunos já estavam familiarizados com os conteúdos. A primeira fase da 

pesquisa foi à aplicação do primeiro questionário (vide ANEXO 2) e em seguida, do segundo 

questionário (vide ANEXO 3). 

3.3.2 SEGUNDA FASE 

Após a aplicação dos questionários foi utilizado o método de experimentação como 

um apoio educacional, de tal maneira que o aluno realize em prática o que se aprendeu com a 

teoria. O experimento foi exposto aos alunos e montado dois grupos de alunos. Para a 

realização do experimento foi entregue aos alunos um roteiro para a placa de ensaios com 

embasamento na utilizado no laboratório de Física da Universidade Federal Fluminense 

(AZEHEB, 2019). (vide ANEXO 1) de uso do experimento e algumas atividades realizadas 

durantes a aplicação do mesmo. 

3.3.3 TERCEIRA FASE 

E por fim, foi aplicado novamente o segundo questionário, a fim de verificar o ganho do 

entendimento via nossa metodologia. 
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3.4 CONSTRUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

 Custo Estimado  

 

Para a confecção do experimento foi utilizados os seguintes materiais: 

 

Placa de madeira custa em torno R$ 10,00, encontra em madeireiras. 

Resistores em torno de R$ 10,00, 100 resistores encontram internet. 

Multímetro em torno de R$ 50,00 encontra em loja de materiais elétricos. 

Lâmpadas em torno de R$ 2,00 encontra em lojas de materiais elétricos. 

Fios conectores reciclados de fios de aparelhos elétricos.  

Pilha em torno de R$ 10,00, duas pilhas de 1,5V encontra em lojas de materiais de 

construção. 

 

 Descrição do Experimento  

Primeiramente foram enrolados pequenos pedaços de arame para produzirem as molas. Na 

placa foram feitos furos para anexar as molas. Nas extremidades foram feitos suporte para as 

pilhas. A Figura 10 mostra o protótipo confeccionado com materiais de baixo custo, na qual 

replica uma placa de ensaios da Figura 11 utilizado no laboratório de Física da Universidade 

Federal Fluminense. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: (a) Protótipo utilizado para coleta de medida. (b) Placa de ensaios (AZEHEB, 

2019). 

 

 Objetivo do Experimento  
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O experimento tem por objetivo compreender e familiarizar com a placa de ensaios para 

circuitos elétricos, bem como aprender identificar o valor das resistências de um resistor pelo 

código de cores. Compreender o funcionamento de um circuito em série e paralelo, utilização 

do multímetro para verificação de corrente, tensão e corrente, assim associarem a Lei de Ohm. 
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4. RESULTADOS E DISCUSÕES  

Para compreender a real situação dos alunos em relação ao ensino de física, foi aplicado 

um primeiro questionário (vide ANEXO 1) mencionado na metodologia, para descrever a 

proximidade dos alunos em relação á Física. Além de averiguar a opinião dos alunos, serviu 

também para avaliar o efeito de sua metodologia no processo de ensino e aprendizado, 

adotado na sala de aula. 

4.1. ANÁLISE DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO 1 

Inicialmente, foi perguntado aos alunos se gostavam de física e a justificativa para tal fato, 

um aluno que participou da pesquisa descreve “Não, pois sinto muitas dificuldades nessa 

parte de resolver cálculos, etc.”. Na segunda pergunta indaga ao aluno se ele possui 

dificuldade em física, e um dos alunos descreve “Sim, apenas das questões que envolvem 

matemática”. Ao analisar as respostas é possível observar que grande parte dos alunos tem 

dificuldades em compreender a matemática por trás da física, muitos deles não conseguem 

resolver cálculos ou lembrar as equações.  E muitas das vezes os alunos não gostam de tal 

disciplina por haver conflitos com outras.  

Na sequência foram perguntados aos alunos sobre a utilização de experimentos em sala de 

aula. O resultado foi satisfatório, observou-se que a maioria dos alunos em algum momento 

de sua vida acadêmica teve acesso a experimentos em sala de aula. 

A questão número 4 do primeiro questionário indaga ao aluno qual tipo de aula considera 

importante para um melhor aprendizado em Física, observou que a maioria dos alunos 

acredita que para um melhor aprendizagem é necessário que sejam utilizados os dois métodos 

de ensino, tanto aula teórica, quanto a aula experimental. 

Por fim, a questão número 5 a qual indagava novamente a dificuldades que os alunos 

encontravam ao estudar a disciplina de física, de tal maneira a reafirma o que as questões 1 e 

2 mostravam, que os alunos sentem dificuldades nas questões que se utilizam conhecimentos 

matemáticos.  

4.2.  ANÁLISE DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO 2 

O resultado do segundo questionário em sua primeira utilização, respondido pelos alunos 

com tema de eletricidade é visto na Tabela 1, que nos mostra a quantidade de acertos em cada 

questão por aluno. 
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Tabela 1: Resultado do questionário 2 resolvido por 21 alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

É perceptível que na questão 03 e questão 05 nenhum dos alunos conseguiu responder 

corretamente as questões, sendo as mesmas respectivas ao conteúdo básico de eletrodinâmica 

onde se pede para calcular a carga que passa em uma secção transversal por um determinado 

tempo e corrente. Já a questão 05 se tratava de um circuito em paralelo no qual foi solicitado 

para calcular a resistência equivalente, a diferença de potencial (d.d.p) e corrente elétrica total. 

O Gráfico 1 mostra de forma mais clara o desempenho dos alunos. 

Gráfico 1: Número de Acertos por questões antes da aula experimental. 

 

Estes resultados indicam uma situação alarmante sobre o ensino de Física da na 

Educação Básica, principalmente em questões quando há uma necessidade de os alunos 

conhecerem os conceitos matemáticos básicos, de fato evidenciando o resultado obtido de 0% 

de acertos nas questões 3 e 5 no questionário.  

11

2 0 4 0

12

4 5

21

0

5

10

15

20

25

Número da questão Número de acertos Porcentagem de acertos 

01 11 52,39% 

02 2 9,52% 

03 0 0% 

04 4 19,05% 

05 0 0% 

06 12 57,14% 

07 4 19,05% 

08 5 23,81% 
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A segunda etapa do trabalho desenvolvido consistiu na utilização do experimento. 

Inicialmente, foi entregue aos alunos, divididos em dois grupos, um roteiro contendo as 

informações necessárias para realização da atividade (vide APÊNDICE A). O protótipo 

utilizado com os alunos a fim de coletar as medidas necessárias para realizar as atividades 

solicitadas pelo roteiro além do protótipo foi necessários resistores, fios de conexões e um 

multímetro para a leitura das medidas. 

A primeira etapa do roteiro consistiu em determinara resistência dos resistores, foram 

utilizados três resistores de diferente resistência. Posteriormente ensinado aos alunos como 

fazer a leitura do mesmo, já que os alunos só conheciam o que eram ilustrados em livros 

didáticos e depois leram a medida de cada resistor com auxilio do multímetro. Assim 

anotando os valores indicados lido pelo código de cores e os valores medidos. A Figura 12 

mostra a interação dos alunos durante a realização dos experimentos. 

 

Figura 12: Primeiro contato dos alunos com o experimento e analisando as cores nos 

resistores. 

 

Durante a realização de os experimentos os alunos preencherem o roteiro com os 

dados coletados. Na Figura 13 é possível verificar os valores das resistências medidas, 

estando bem próximas aos valores indicado por cada resistor respectivamente 1000 Ω, 1600 

Ω e 560 Ω. De acordo com os resultados obtidos é explicado aos alunos que há uma pequena 
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diferença entre o valor medido e o valor indicado, ocasionalmente ocorrendo pelo próprio 

experimento, experimentador e outros diversos fatores, mas foi enfatizando que os valores 

obtidos estão compreendidos entre a taxa de erro dos resistores. Observa-se que os valores 

mostrados na Tabela 2. 

 

Resistor Valor indicado Valor Medido  

Resistor 1 1000 Ω 980 Ω 

Resistor 2 1200 Ω 1181 Ω 

Resistor 3 560 Ω 550 Ω 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: (a) Valor medido do resistor 1. (b) Valor medido do resistor. (c) Valor medido do 

resistor 3. 

Seguindo o roteiro experimental os alunos realizaram o Experimento 2, que consistia 

na montagem de associação de resistores em série e associação de resistores em paralelo. Os 

valores obtidos pelos alunos estão descritos na Tabela 3 e Tabela 4.  

Tabela 2: Valores indicado e medido pelos alunos. 
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Resistor Valor indicado 

𝑅12 2140 Ω 

𝑅23 1710 Ω 

𝑅123 2690 Ω 

 

 

Resistor Valor indicado 

𝑅12 275Ω 

𝑅23 536 Ω 

𝑅123 271 Ω 

 

A Figura 14 (a) mostra como foi realizada a montagem de um circuito em série e (b) 

mostra como foi realizado a montagem do circuito em paralelo. 

 

 

 

 

 

Posteriormente os alunos realizaram o Experimento 3, que consistia na montagem e 

coleta e dados de tensões em uma associação de resistores em série e associação de resistores 

em paralelo. Os valores obtidos pelos alunos estão descritos na Tabela 5 e Tabela 6. 

 

 

 

 

Tabela 3: Resultados obtidos pela associação em série. 

Tabela 4: Resultados obtidos pela associação em paralelo. 
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Tabela 5: Resultados das medidas das tensões em uma associação em série. 

 

 

 

 

 

 

 

       

. 

 

 

Tabela 6: Resultados das medidas das tensões em uma associação em paralelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma análoga fizemos as medidas de correntes descritas na tabela 7 onde contém 

os valores obtidos das correntes em um circuito em série e tabela 8 contém os valores das 

correntes em um circuito em paralelo.  

 

 

Tensão (V) Valor Medido 

𝑉1 
0,62 V 

𝑉2 
1,31 V 

𝑉3 
1,10 V 

𝑉12 
1,92 V 

𝑉23 
2,52 V 

𝑉123 
3,12 V 

Tensão (V) Valor Medido 

𝑉1 
3,05 V 

𝑉2 
3,06 V 

𝑉3 
3,05 V 

𝑉12 
3,08 V 

𝑉23 
3,01 V 

𝑉123 
3,02 V 
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Tabela 7: Resultados das medidas das correntes em uma associação em série. 

Corrente Valor Medido 

𝐼1 0, 0012 A 

𝐼2 0, 0012 A 

𝐼3 0, 0012ª 

 

Tabela 8: Resultados das medidas das correntes em uma associação em paralelo. 

Corrente Valor Medido 

𝐼1 0, 00312 A 

𝐼2 0, 0062 A 

𝐼3 0, 0056ª 

 

 Depois de encontrados os valores das resistências, corrente e tensão os alunos fizeram 

uma relação com a Lei de Ohm, é possível verificar o resultado identificado na Tabela 9 e 

Tabela 10. 

Tabela 9: Resultados resistência e da relação com a Lei de Ohm em um circuito em série. 

Resistência  U/i 

2690 Ω 2600 Ω 

 

Tabela 10: Resultados resistência e da relação com a Lei de Ohm em um circuito em série 

Resistência  U/i 

271 Ω 202 Ω 

 

Para mostrar uma assimilação da importância de ser compreender circuitos elétricos 

para a utilização no dia a dia dos alunos, foi mostrado de maneira sucinta o comportamento de 

lâmpadas em circuitos em série e paralelo. 

De acordo com os resultados obtidos nesta etapa experimental, foi possível perceber 

que houve uma disposição e interesse dos alunos em realizar as atividades experimentais 

proposta. Como é possível observar na Figura 15 e Figura 16. 



42 
 

 

Figura 15: O Interesse que os alunos mostraram na aula experimental ministrada. 

 

 

Figura 16: Os alunos interessados em realizar os experimentos. 

 

E por fim, última etapa do trabalho após a aula utilizando o experimento que foi 

confeccionado para este trabalho reaplicou o segundo questionário que os alunos tinham feito 

no início da pesquisa e o resultado é mostrado na Tabela 11, descrita no Gráfico 2. 
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        Gráfico 2: Número de Acertos por questões após da aula experimental .    

 

Tabela 11: Resultado do questionário resolvido pelos alunos que participaram do trabalho, em 

um total de 21 alunos após aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os resultados observados no questionário respondido podemos perceber o quanto 

uma aula prática tem significado no processo de ensino e aprendizagem desses alunos, onde é 

possível observar que em um mesmo tema, que após uma aula prática tivemos maior número 

de acertos nas questões que construíam o questionário. Ou seja, os alunos compreenderam o 

que lhes foi ensinado. No Gráfico 3 vemos a diferença de acertos antes e depois da aula. 
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Gráfico 3: Número de acertos antes e após a aula experimental. 

 

 

 A partir do Gráfico 3 é possível observar de maneira mais clara a quantidade de 

acertos que os alunos obtiveram antes e depois das aulas experimentais, é nos mostram o 

quanto é importante que os alunos tenham a oportunidade de ter uma aula de qualidade, com 

uso de ferramentas que facilitem a sua compreensão. 
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CONCLUSÃO 

Após realizar esse trabalho podemos observar que a busca pela qualidade de ensino é um 

tema inesgotável, muitos autores citados nessa pesquisa descrevem a importância da 

valorização da construção do conhecimento. Sendo desenvolvido através de um processo que 

cria as possibilidades para que o aluno construa seu próprio conhecimento. E a forma 

abordada nessa pesquisa, a experimentação é um método com grande eficácia, no qual o aluno 

consegue assimilar os conteúdos já conceituados com a realidade em que vive.  

O trabalho realizado obteve de forma satisfatória o que queria ser pesquisado. 

Conseguimos obter e demonstrar que o uso de experimentação é de suma importância para a 

construção do conhecimento dos alunos, e que de forma a mostrar por meio de analises 

quantitativa os resultados obtidos com o uso da experimentação. O protótipo utilizado como 

meio experimental nessa pesquisa abordam diferentes formas de trabalhar eletricidade e como 

se relacionar a Lei de Ohm.  

O trabalho apresenta o modelo de uma placa de ensaios utilizada no laboratório da 

Universidade Federal Fluminense, reproduzido uma placa de ensaios com materiais de baixo 

custo para serem aplicados em sala de aula pelos educadores. Os roteiros para a realização das 

atividades experimentais sugeridos estão apresentados no anexo 1. Abordam conteúdos que 

são especificados nos PCN+ Física e BNCC. 

A primeira utilização do experimento é focada na coleta de medidas dos resistores, 

abordando também a funcionalidade de medir a resistência, tensão e corrente elétrica nos 

circuitos em série e paralelo. E para finalizar, os alunos fizeram uma assimilação dos dados 

coletados com a Primeira Lei de Ohm, onde foi calculado e demonstrado que a corrente é 

diretamente proporcional a diferença de potencial total do circuito e inversamente 

proporcional a resistência total. Das quais a relação definiu a resistência elétrica. Também 

possibilitam a obtenção de dados e cálculos utilizando os dados obtidos. 

Foi observada uma grande participação dos alunos nas realizações de todas as etapas 

propostas para a atividade experimental, nas quais os alunos aprenderam a buscar novos 

métodos de conhecimentos. Assim conclui-se que a utilização de experimentos em sala de 

aula torna a aula mais atrativa e de modo que chame atenção dos alunos para compreender 

conceitos e assimilarem com a realidade do dia a dia. 
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Nos momentos em que era necessária a realização de cálculos os alunos obtiveram grande 

dificuldade em efetuar cálculos e utilizar as unidades de medidas, acarretando na utilização de 

um grande tempo das aulas para que pudessem completar a tarefa. 

Como perspectivas, ensinar aos alunos a compreender cálculos de potências e energia 

elétrica, para entender o consumo de cada aparelho elétrico utilizado em seu dia a dia e 

entender as contas de energia elétrica. 
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ANEXO 1 – ROTEIRO PARA PLACA DE ENSAIOS 

 

Experimento 1: Código de Cores  

Cores Valor Tolerância 

Prata -2 10% 

Ouro -1 5% 

Preto 0  

Marrom 1 1% 

Vermelho 2 2% 

Laranja 3  

Amarelo 4  

Verde 5  

Azul 6  

Violeta 7  

Cinza 8  

Branco 9  

 

Atividade: 

Identifique as cores de cada resistor. 

 

Tabela 1 

Faixas 𝑅1 𝑅2 𝑅3 

Faixa 1 cor    

Faixa 2 cor    

Faixa 3 cor    

Faixa 4 cor    

 

Valor indicado de cada resistor. 

Exemplo de como utilizar o código de 

cores:  
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𝑅1= ________.            𝑅2= ________.             𝑅3= ________. 

Colocar o resistor na ilha de conexão 1 e 2 e medir o valor indicado pelo ohmimetro. E repetir 

para os demais resistores. 

𝑅1= ________. 

𝑅2= ________. 

𝑅3= ________. 

 

Experimento 2:   “ Placas de ensaios para associações de lâmpadas e resistores” 

Experimento 2.1 “Associação de resistores em série” 

 

Procedimento 

Colocar o resistor 𝑅1 entre as ilhas de conexões 1 e 2 

Colocar o resistor 𝑅2 entre as ilhas de conexões 3 e 4 

Colocar o resistor 𝑅3 entre as ilhas de conexões 5 e 6 

Atividade: 

Com o multímetro medir as resistências indicadas e preencher a tabela. 

Tabela 2 

 Valor Medido (Ω) 

𝑅12  

𝑅23  

𝑅123  

 

O que se observou com os valores da resistência? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Experimento 2.2 “Associação de resistores em paralelo” 

Procedimento 

Colocar o resistor 𝑅1entre as ilhas de conexões 1 e 2 

Colocar o resistor 𝑅2 entre as ilhas de conexões 3 e 4 

Colocar o resistor 𝑅3 entre as ilhas de conexões 5 e 6 

Ligar com um fio as ilhas de conexões 1 e 3 

Ligar com um fio as ilhas de conexões 3 e 5 

Ligar com um fio as ilhas de conexões 2 e 4 

Ligar com um fio as ilhas de conexões 4 e 6  

Atividade: 

 

Com o multímetro medir as resistências indicadas e preencher a tabela. 

Tabela 3 

 Valor Medido (Ω) 

𝑅12  

𝑅23  

𝑅123  

 

O que se observou com os valores da resistência? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Experimento 3: “ Mediando Tensões” 

Experimento 3.1 “Medindo tensões em um circuito em série” 

Procedimento 
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Colocar o resistor 𝑅1 entre as ilhas de conexão 1 e 2 

Colocar o resistor 𝑅2 entre as ilhas de conexões 3 e 4 

Colocar o resistor 𝑅3 entre as ilhas de conexões 5 e 6 

Ligar o pólo negativo da fonte de tensão de 3V a ilha de conexão 6 

Ligar a ilha de conexão 1 ao pólo negativo da fonte de tensão de 3 V 

Tabela 5 

 Valor Medido (Ω) 

𝑅1  

𝑅2  

𝑅3  

Atividade: 

Medir as tensões e completar a tabela abaixo. 

Tabela 6 

Resistência (Ω) Tensão (V) 

𝑅1  𝑉1  

𝑅2  𝑉2  

𝑅3  𝑉3  

𝑅12  𝑉12  

𝑅23  𝑉23  

𝑅123  𝑉123  

 

Experimento 3.1 “Medindo tensões em um circuito paralelo” 

Procedimento 

Colocar o resistor 𝑅1 entre as ilhas de conexão 1 e 2 

Colocar o resistor 𝑅2 entre as ilhas de conexões 3 e 4 

Colocar o resistor 𝑅3 entre as ilhas de conexões 5 e 6 
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Ligar o pólo negativo da fonte de tensão a ilha de conexão 2 

Ligar o polo positivo da fonte de tensão a ilha 5 

Tabela 7 

 Valor Medido (Ω) 

𝑅1  

𝑅2  

𝑅3  

Atividade: 

Medir as tensões e completar a tabela abaixo. 

Tabela 8 

Resistência (Ω) Tensão (V) 

𝑅1  𝑉1  

𝑅2  𝑉2  

𝑅3  𝑉3  

𝑅12  𝑉12  

𝑅23  𝑉23  

𝑅123  𝑉123  

 

Experimento 4: “ Medindo correntes” 

Experimento 4.1: “Medindo corrente em um circuito em série” 

Material utilizado  

- 1 multímetro  

- 1 fonte de tensão de tensão 3V 

- 7 fios para conexão  

- 3 resistor  

Procedimentos  
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Colocar os resistores entre as linhas de conexões 1 e 2 

Colocar os resistores entre as linhas de conexões 3 e 4 

Colocar os resistores entre as linhas de conexões 5 e 6 

Ligar o pólo negativo da fonte de tensão 3 V a ilha de conexão 6 

Ligar o polo positivo da fonte de tensão 3V a ilha de conexão 1 

Para realizar as medidas das correntes devemos abrir o circuito entre as ilhas de conexões 2 e 

3, 4 e 5, 6 e o polo positivo e 2 e o polo negativo. 

Atividade: 

Medir as correntes e completar a tabela abaixo. 

Tabela 9 

Resistência  (Ω) Corrente (A) Tensão (V) 

𝑅1  𝐼1  𝑉1  

𝑅2  𝐼2  𝑉2  

𝑅3  𝐼3  𝑉3  

𝑅12    𝑉12  

𝑅23    𝑉23  

𝑅123    𝑉123  

 

Os valores de tensão são iguais ou diferentes?  

___________________________________________________________________ 

Os valores das correntes são iguais ou diferentes? 

___________________________________________________________________ 

Experimento 4.2: “Medindo corrente em um circuito em paralelo” 

Material utilizado  

- 1 multímetro  
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- 1 fonte de tensão de tensão 3V 

- 7 fios para conexão  

- 3 resistor  

Procedimentos  

Colocar os resistores entre as linhas de conexões 1 e 2 

Colocar os resistores entre as linhas de conexões 3 e 4 

Colocar os resistores entre as linhas de conexões 5 e 6 

Ligar o pólo negativo da fonte de tensão 3 V a ilha de conexão 6 

Ligar o polo positivo da fonte de tensão 3V a ilha de conexão 1 

Para realizar as medidas das correntes devemos abrir o circuito entre as ilhas de conexões 2 e 

3, 4 e 5, 6 e o polo positivo e 2 e o polo negativo. 

Atividade: 

Medir as correntes e completar a tabela abaixo. 

Tabela 10 

Resistência  (Ω) Corrente (A) Tensão (V) 

𝑅1  𝐼1  𝑉1  

𝑅2  𝐼2  𝑉2  

𝑅3  𝐼3  𝑉3  

𝑅12    𝑉123  

𝑅23      

𝑅123      

 

Os valores de tensão são iguais ou diferentes?  

___________________________________________________________________ 

Os valores das correntes são iguais ou diferentes? 
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___________________________________________________________________ 

“Lei de ohm” 

Analisamos ate agora corrente, resistência e tensão. De tal forma a fazer essa relação com a 

Lei de Ohm, que nos mostra que a corrente é diretamente proporcional a diferença de 

potencial total do circuito e inversamente proporcional a resistência total, cuja relação definiu 

a resistência elétrica (R) é dado pela equação (1). 

𝑅 =
𝑈

𝑖
     (1) 

A partir de tudo que foi visto e utilizando os dados já coletados, vamos verificar se a Lei de 

Ohm realmente é valida. Utilizando a tabela 9 e tabela 10. 

Tabela 11 

 Resistência (Ω) Tensão (V) Corrente (A) Tensão/ Corrente ( V/A) 

1     

2     

3     

 

Atividade: 

O que foi possível observar ao fazer a relação entre Tensão e Corrente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

O amperímetro é um instrumento utilizado para medir __________________. 

O voltímetro é um instrumento utilizado para medir ____________________. 

A razão  V
i

 é denominada de _____________ e é expressa em _____________. 

O produto (V. i) nos fornece a ______________ e é medida em _________
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO 1 

 

Este questionário tem o intuito de investigar se a utilização de experimentos em sala de aula é 

satisfatória, e que possa ser um apoio de ensino na escola. Não é necessário colocar seu nome. 

Com sua resposta poderei analisar dados e uma maneira de ajudar a melhorar o ensino de 

Física em sala de aula. Agradeço a sua colaboração. 

1. Você gosta de Física, sim ou não? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Você possui dificuldades em Física? Se sim, conte uma. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Já havia estudado utilizando experimentos em sala de aula? 

Sim (  )  

Não (  ) 

4. Qual tipo de aula considera importante para um melhor aprendizado em Física? 

a) Teóricas: apenas utilizando os livros com as explicações do professor.  

b) Experimentais: utilizar apenas os experimentos. 

c) Teóricas com experimentos: Utilizar os dois métodos. 

5. Qual dificuldade você encontra ao estudar a disciplina de física? Justifique sua 

resposta. 

(  ) Compreensão dos conceitos físicos. 

(  ) Questões que se utiliza conhecimentos matemáticos. 

(  ) Possui ambas dificuldade, tanto nos conceitos quanto na matemática. 
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO 2 

 

 

1. O que significa dizer que um átomo este eletricamente neutro? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Um corpo inicialmente neutro recebe 10 milhões de elétrons. Este corpo adquire uma 

carga de:   

a) 1,6 . 10−12C  

b) –1,6 . 10−12C 

c) 16 . 10−10 C 

d) 16 . 107C 

3. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 A percorre um fio condutor. Determine 

o valor da carga que passa através de uma secção transversal em 1 minuto. 

________________________________________________________________________ 

 

4. Um resistor de 100 Ω é percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA. A ddp entre os 

terminais do resistor, em volts, é igual a: 

a) 2,0 

b) 5,0  

c) 2,0 . 10  

d) 2,0 . 103 

e) 5,0 . 103 
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5. Considere a associação de resistores em paralelo da figura a seguir: Determine: 

 

a) A resistência equivalente no circuito 

_____________________________________________________________________ 

 

b) A ddp em cada resistor  

_____________________________________________________________________ 

 

c) A corrente elétrica total 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

6. Em uma casa onde a tensão é 220 V, um ferro de passar roupas com resistência de 110 

Ω tem a corrente circulante de 5A.  

 

( ) Falso    

( ) Verdadeiro 

7. A tensão de entrada de sua casa é 220 V. Um chuveiro elétrico é instalado, e você não 

tem ideia da corrente que vai circular na resistência dele. No ato da compra, o 

vendedor informou que a resistência elétrica dele era de 10Ω. Vamos calcular a 

corrente elétrica que vai passar na resistência dele?  

Corrente Elétrica: ___________  

Tensão: ______________  

Resistência: ___________ 
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8. (PUC-PR) Um estudante de Física mede com um amperímetro a intensidade da 

corrente elétrica que passa por um resistor e, usando um voltímetro, mede a tensão 

elétrica entre as extremidades do resistor, obtendo o gráfico abaixo. Pode-se dizer que 

a resistência do resistor vale: 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

a) 1 Ω 

b) 10 Ω 

c) 100 Ω 

d) 0,1 Ω 

e) 0,01 Ω 
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	A experimentação é um fazer elaborado, construído, negociado historicamente, que possibilita através de processos internos próprios estabelecerem “verdades científicas”. “Assim [...] passaram [os investigadores] a dar importantes contribuições para a ...
	2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
	2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
	Desde o início, a humanidade busca compreender o comportamento da natureza, de tal forma buscando entender e encontrar explicações para a ocorrência dos fenômenos naturais, as quais variam de acordo com o período histórico. A eletricidade é umas das c...
	Pouco depois em 1950, Otto Von Guericke construiu o primeiro gerador de cargas elétricas, onde uma esfera de enxofre girando constantemente era atritada em terra seca. Meio século depois, Stephen Gray concluiu que a maior parte das substâncias pode s...
	Por volta de 1750, Benjamin Franklin propôs que um único tipo de fluido, flui de um corpo para o outro pela fricção, designando de positivamente carregado o corpo que acumularam fluido e negativamente carregado o corpo que perdeu fluido. Explicando o ...
	Baseando-se sobre a primeira distinção entre condutor e isolante por Stephen Gray, um avanço importante na determinação da condutividade foi dado por Henry Cavendish, em 1772. Ele usou seu próprio corpo como um detector dos choques produzido pela desc...
	2.2 CONCEITO DE ÁTOMO
	A matéria é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. A matéria é constituída de partículas chamadas de átomos. Os átomos são constituídos por partículas subatômicas: prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons possuem carga elétrica elementar po...
	Prótons e nêutrons são arranjados na região central que constitui o núcleo do átomo. Os elétrons, por sua vez, deslocam-se rapidamente em torno do núcleo, distribuídos nos diversos níveis de energia, localizados na eletrosfera (BONJORNO, 2013)
	Essas partículas interagem entre si, devido a sua carga elétrica. Carga Elétrica elementar:
	e = 1,6 . 10-19 C
	Sendo assim, a carga do elétron e a carga do próton podem ser escritas da seguinte maneira:
	Elétron: -e= - 1,6 . 10-19 C
	Próton: +e= +1,6 . 10-19 C    O corpo eletrizado, isto é, com carga diferente de zero, possui falta ou excesso de um número n de elétrons. Sendo Q a quantidade de carga elétrica desse corpo, o módulo pode ser calculado como ( XAVIER, C. S., BENIGNO, B...
	,𝑄.= n . e   (1)
	A Equação 1 nos mostra que um corpo eletrizado, onde a quantidade de carga sempre será múltiplo inteiro da carga elementar,  sendo assim, é possível dizer que a carga elétrica é quantizada, ou seja, um corpo pode ter somente um numero inteiro de car...
	2.3 CARGA ELÉTRICA
	A carga elétrica é uma Propriedade intrínseca das partículas fundamentais de que é feita a matéria; em outras palavras, é uma propriedade associada à própria existência das partículas. A grande quantidade de cargas que existem em qualquer corpo rarame...
	Um dos princípios básico da Eletricidade é da atração e repulsão entre cargas elétricas pode ser observada na Figura 1.
	Figura 1: Atração e repulsão entre corpos eletricamente carregados (TECPROF,2019).
	Partículas com cargas de sinais iguais se repelem, enquanto com cargas de sinais opostos se atraem.
	2.4 CONDUTORES E ISOLANTES
	Stephen Gray (1666-1736) (OS CIENTISTAS, 2019) constatou que existem dois tipos de substâncias com propriedades elétricas muito distintas, conhecidas como condutores e isolantes. Os materiais podem ser classificados de acordo com sua facilidade com qu...
	i) Condutores
	Nos materiais condutores as cargas elétricas se movimentam com relativa facilidade. Os metais geralmente são condutores, porque é possível encontrar elétrons livres, ou seja, elétrons fracamente ligados às estruturas atômicas (HALLIDAY; RESNICK; WALKE...
	ii) Isolantes
	Os corpos em que não ocorrem esses movimentos das cargas, ou ocorre com muita facilidade. Quando um isolante como a borracha ou vidro, é eletrizado as cargas elétricas livres permanecem estáticas. Os isolantes também são chamados dielétrico(BOSQUILHA;...
	iii) Supercondutores
	Considerados condutores perfeitos, materiais nos quais as cargas se movem sem encontrar nenhuma resistência (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2012).
	2.5  PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO
	Quando as quantidades dos dois tipos de cargas são diferentes, a carga total do objeto é diferente de zero e dizemos que o corpo está eletricamente carregado. A diferença entre as quantidades dos dois tipos de cargas é sempre muito menor do que as qua...
	Para definir o processo para que um corpo se torne eletricamente carregado, é necessário compreender se o corpo recebe ou cedem elétrons. Existem vários processos para eletrizar um corpo.
	i) Eletrização por contato
	Um condutor neutro, em contato com um corpo eletrizado, também ficará eletrizado. Parte da carga elétrica do condutor eletrizado é transferida para o corpo inicialmente neutro, até que ambos entrem em equilíbrio de cargas elétricas (BOSQUILHA; PELEGRI...
	A partir da Figura 2 é possível compreender com clareza o que o fenômeno de eletrização por contato.
	Figura 2: Processo de eletrização por contato (EXERCICIOS WEB, 2019)
	Esse resultado demonstra o chamado princípio da conservação da carga elétrica, onde em um sistema eletricamente isolado, a soma das cargas elétricas é constante.
	ii) Eletrização por atrito
	O fenômeno consiste em eletrizar um corpo  em contato direto com o corpo eletrizado. Dois corpos de materiais diferentes são atritados entre si, o contato acontece com tal proximidade que o átomo de um material interage com os átomos do outro. Assim o...
	Figura 3: Processo de eletrização por atrito (EXERCICIOS WEB, 2019).
	iii) Eletrização por indução
	Um corpo eletrizado negativamente, que chamaremos de indutor e outro corpo, inicialmente neutro, que chamaremos de induzido, ao aproximarmos sem que haja contato entres os corpos, o corpo eletrizado induz a separação das cargas do corpo neutro, repeli...
	Figura 4: Processo de eletrização por indução (EXERCICIOS WEB, 2019).
	2.6  LEI DE COULOMB
	Duas partículas carregadas exercem forças uma sobre a outra. Se as cargas das partículas têm mesmo sinal, as partículas se repelem, ou seja, são submetidas a forças que tendem a afastá-las. Se as cargas das partículas têm sinais opostos, as partículas...
	Figura 5: Atração e repulsão de dois objetos carregados eletricamente (BLOG DO ENEM, 2019)
	A intensidade da força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto dos valores das duas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Dessa forma reescrevendo a Lei de Coulomb matematicament...
	F=K,,,q-1..,,q-2.. -d².                (2)
	Em que F é a intensidade da força elétrica, ,q-1. e ,𝑞-2. são as cargas, d a distancia entre as cargas e k constante eletrostática. Onde:
	k = k0= 9 x 109 N.m2/C2
	2.7 CAMPO ELÉTRICO
	Para que haja uma compreensão sobre o mecanismo de ação das forças elétrica, é necessário conhecer o conceito de Campo Elétrico. A direção do campo elétrico define a direção da força elétrica que surge entre duas cargas. Além disso, o campo elétrico p...
	O campo elétrico é representado em cada ponto por um vetor ,𝐸., cuja direção é a da reta que passa pela carga Q geradora do campo. Para constar a existência do campo elétrico gerado pela carga Q, usa-se uma carga de prova q. Essa carga fica sob ação ...
	(3)
	O modulo do campo elétrico ,𝐸. no ponto, é dada pela equação (4).
	E=,F-q.              (4)
	Sendo E o campo elétrico, F é a força eletrostática que age sobre a carga q. No sistema internacional de medidas (SI) a unidade de medida do campo elétrico é o Newton por Coulomb (N/C).
	2.7.1 LINHAS DE CAMPO ELÉTRICO
	Para o cientista inglês Michael Faraday, no século XIX (E – FÍSICA, 2019) os espaços nas redondezas de um corpo eletricamente carregado era ocupado por linhas de força.  Nos dias atuais não se acredita na existência dessas linhas de forças, e sim nas ...
	,E.=,,F.-q.
	É possível notar uma relação entre as linhas de campo e os vetores de campo elétrico, de tal forma que seja orientada em um ponto cujo vetor campo elétrico é tangente à linha de campo e tem o mesmo sentido das linhas, sendo as linhas traçadas de manei...
	Figura 6: Campo elétrico de uma carga negativa (a) e de uma carga positiva (b) (CAMPO ELÉTRICO, 2019)
	2.7.2  CAMPO ELÉTRICO DE CARGAS PUNTIFORMES
	Um campo elétrico como já descrito acima, é a região que envolve um corpo eletricamente carregado. Se atribuirmos duas cargas, uma carga puntiforme Q e outra chamada carga de prova q, separadas a uma distância d, haverá uma força de interação entre as...
	De acordo com a Lei de Coulomb descrita na Equação (2), que nos fornece a força eletrostática que atua sobre uma carga é possível relacionar com a definição de campo elétrico descrito na Equação (4), mediante a tal relação temos a Equação (5).
	E=K,,Q.-d².  (5)
	Mostrando que a intensidade do campo elétrico gerado por uma carga puntiforme é independente da carga de prova. Essa relação da o campo elétrico gerado pela carga Q em qualquer distância d dessa carga.
	2.8 POTENCIAL ELÉTRICO
	Para entender o Potencial elétrico, precisamos primeiramente compreender o que é energia potencial. Quando uma força eletrostática atua entre duas ou mais partículas, podendo associar uma energia potencial elétrica U. Se em um determinado sistema a co...
	ΔU= ,U-f.- ,U-i.= -W   (7)
	Para cada posição de um corpo eletrizado em um campo elétrico, a intensidade da força que age sobre ele é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica Q que ele possui. Consequentemente, tanto o trabalho realizado pela força elétrica quanto...
	V=,U-q.   (8)
	A diferença de potencial elétrico ΔV relacionada com a equação (7), obteremos a diferença entre potenciais elétricos de dois pontos.
	ΔV=,V-f.−,V-i.=,,U-f.-q.−,,U-i.-q.=,ΔU-q.     (9)
	No sistema internacional de medidas (SI) a unidade de medida do potencial elétrico é o Joule por Coulomb, denominada volt (V).  A partir da Equação (9) e substituindo ΔU por –W da Equação (7), assim definindo a diferença de potencial entre dois pontos...
	ΔV= ,−W-q.    (10)
	Portando a diferença de potencial entre dois pontos é o negativo do trabalho realizado pela força eletrostática que é necessário para deslocar uma partícula de um ponto ao outro.
	Como visto anteriormente o potencial elétrico é uma grandeza escalar associada ao campo elétrico, então há em cada ponto do campo elétrico um potencial elétrico diferente (BONJORNO, 2013). Se ao consideramos uma carga q fixa localizada em um campo e...
	,U-A.=q.,V-A    . e    ,U-B.=q.,V-B.   (11)
	Pela Equação (10) é possível calcular o trabalho realizado.
	W=q.,,V-A.−,V-B..                        (12)
	Partindo dessa perspectiva pode ser obter a diferença de potencial (d.d.p) ou tensão entre os pontos A e B.
	2.9 CIRCUITOS ELÉTRICOS
	Em geral, circuitos elétricos é necessariamente um percurso fechado, onde há uma ligação de elementos como geradores encontrados por fontes de energia elétrica capaz de alimentar energia elétrica o circuito, condutores permitindo a passagem de corrent...
	Os circuitos elétricos estão em constante uso na sociedade atual, sendo responsáveis pelo funcionamento de aparelhos elétricos, sistemas de transmissão e recepção de rádio e televisão, celulares e entre outras tecnologias.
	O estudo de circuitos de corrente se baseia no cálculo de tensões e correntes em circuitos compostos por associações de resistores e fontes de tensão.
	2.10 CORRENTE ELÉTRICA
	Quando há um movimento ordenado de cargas elétricas no interior de um condutor, esse movimento é o que chamamos corrente elétrica. No entanto, normalmente é visto um movimento desordenado dos elétrons livres ou de outros portadores de carga, devido à ...
	Outra característica importante da corrente elétrica é o sentido do campo elétrico no interior do condutor, no qual o fluxo de cargas elétricas irá do pólo positivo da fonte de tensão o negativo. Como há um sentido em que a corrente elétrica percorr...
	i=,∆Q-∆t.    (13)
	A intensidade de corrente elétrica é determinada pelo quociente da carga pelo intervalo de tempo. No SI a intensidade de corrente é medida em ampère (A) em homenagem André Marie Ampère (1775-1836) (OS CIENTISTAS, 2019).
	2.11 LEI DE OHM
	George Simon Ohm (1787- 1854) (BOSQUILHA; PELEGRINE, 2003) publicou Die galvanische Kette mathematisch bearbeite, e demonstrou através de experimentos que em um circuito a corrente é diretamente proporcional a diferença de potencial total do circuito ...
	R=,U-i.     (14)
	Sendo U a diferença de potencial nas extremidades do condutor e i é a intensidade da corrente elétrica que o atravessa. A unidade de resistência elétrica no SI recebe o nome de ohm, em homenagem a Georg Simon Ohm. A unidade ohm é representada pela let...
	Em relação à diferença de potencial a equação (15) é uma expressão matemática da Lei de Ohm.
	U = R . i    (15)
	A expressão acima é conhecida como Lei de Ohm. Quando um condutor obedece à Lei de Ohm, ou seja, quando sua resistência elétrica é constante, ele é chamado de resistor ôhmico. Portanto a expressão (15) é válida tanto para condutores ôhmicos, como para...
	Ohm observou que a resistência elétrica, ou seja, a relação entre U e i, é diferente em resistores distintos. Ao analisar um resistor de comprimento l e secção transversal de área S, Ohm fixou a temperatura e verificou que a resistência R do resistor ...
	R=,𝜌𝑙-𝑆.    (16)
	Onde ρ é o coeficiente de proporcionalidade, denominada resistividade elétrica. No SI a unidade de ρ é (Ω.m).
	2.12 ASSOCIAÇÕES DE RESISTORES
	Resistores elétricos são dispositivos usados em circuitos elétricos como limitador de corrente, sendo que sua resistência ao fluxo de elétrons é devidamente conhecida e medida em ohms (Ω) e simbolizado em circuitos pela letra R (CIRCUITOS ELETRICOS, 2...
	Uma corrente elétrica passa por um condutor sólido, um número muito grande de elétrons livres se desloca nesse condutor. Os elétrons livres colidem entre si e colidem também contra os átomos que formam o condutor. Devido a essas colisões, os elétrons ...
	Em um circuito, os resistores podem ser associados em série, em paralelo ou numa combinação de ambas, ou seja, uma associação mista (BONJORNO, 2013).
	i) Associação em série
	Um circuito elétrico com resistores ligados um em seguida do outro, de modo que ofereça um único caminho para corrente passar, é um circuito em série, como é demonstrado na Figura 7.
	Figura 7: Esquema de resistores em série (TODA MATERIA, 2019).
	Verifica-se que a diferença de potencial em uma associação de resistores em série, cuja Equação (16) estabelece essa relação.
	U=,U-1.+,U-2.+,U-3.   (16)
	Numa associação de resistores em série, podemos substituir suas resistências por uma equivalente, que é igual à soma das resistências dos resistores da associação, descrita pela Equação (17)
	,R-eq.i=,R-1.i+,R-2.i+,R-3.i (17)
	Analisando a Equação (17), onde a corrente em um circuito em série sempre será a mesma, de tal forma encontrando uma relação para resistências em série, obtemos a Equação (18) (XAVIER; BENIGNO, 2010).
	,𝑅-𝑒𝑞.=,𝑅-1.+,𝑅-2.+,𝑅-3.  (18)
	ii) Associação em paralelo
	Na Figura 8 observa-se uma associação em paralelo, dois ou mais resistores estão ligados por dois pontos em comum em um circuito, suportando a mesma diferença de potencial (XAVIER; BENIGNO, 2010).
	Figura 8: Esquema resistores em paralelo (TODA MATERIA, 2019).
	.
	Nessa associação a corrente elétrica principal i subdivide-se entre os resistores associados e faz as somas dos n números da corrente, de acordo com a equação
	i=,i-1.+,i-2.+…+,i-n.   (19)
	Podemos substituir os resistores em paralelo por somente um resistor com uma resistência equivalente.
	Utilizando-se a Equação (15) de definição da resistência elétrica:
	,i-1.=,U-,R-1..;    ,i-2.=,U-,R-2.. ;    ,i-n.=,U-,R-n..  e  i=,U-R. (20)
	Substituindo Equação (20) em (19), teremos:
	,1-,R-eq..=,1-,R-1..+,1-,R-2..+,1-,R-n..                  (21)
	Da Equação (21) notamos que a resistência total não é a soma das resistências, apresentando um valor sempre menor que a menor resistência disposta em paralelo.
	iii) Associação mista
	Circuitos elétricos nos quais encontramos associações de resistores em série e em paralelo. Para encontrar valor correspondente é necessário o cálculo referente à associação em paralelo e de seguida somamos aos resistores em série (BONJORNO, 2013).
	Figura 9: Esquema de resistores misto (TODA MATERIA, 2019).
	2.13 INSTRUMENTOS DE MEDIDA ELÉTRICA
	O multímetro é um instrumento de medida multifuncional que reúne a função de voltímetro, amperímetro e ohmímetro (BONJORNO, 2013).
	i) Voltímetro
	Instrumento utilizado para medida da tensão elétrica (voltagem) mede a diferença de potencial entre dois pontos do circuito.
	ii) Amperímetro
	Instrumento utilizado para medida de intensidade de corrente elétrica (amperagem).
	iii) Ohmímetro
	Instrumento utilizado para medir resistência elétrica (em ohms).
	3. METODOLOGIA
	3.1 LOCAL DA PESQUISA
	As atividades realizadas neste trabalho foram executadas no Colégio Estadual Rui Guimarães de Almeida, em Santo Antônio de Pádua – RJ. O trabalho foi realizado no 2º bimestre do ano de 2019. O colégio oferece turmas 1º ano ao 3º ano do ensino médio ...
	Quanto ao aspecto físico, escola possui 16 salas de aula, sala de diretória, sala de professores, laboratório de informática, laboratório de física, laboratório de química, quadra de esporte coberta e descoberta, cozinha, biblioteca, sala de leitura, ...
	3.2 TIPO DE PESQUISA
	O tipo de pesquisa utilizada baseia-se na análise qualitativa e quantitativa.
	De acordo com Neves (Neves, 1999):
	Por outro lado a pesquisa quantitativa, que tem pensamento lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana.
	De acordo com Fonseca (Fonseca, 2002):
	Dados e métodos qualitativos são, por vezes, tidos como mais atrativos que os quantitativos. São considerados mais ricos, completos, globais, reais (Neves, 1999).
	A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quant...
	3.3 MÉTODOS DE COLETAS DE DADOS
	Neves (1999, p. 2) afirma que “combinar técnicas qualitativas e quantitativas torna uma pesquisa mais forte e reduz os problemas de adoção exclusiva de um desses grupos” (NEVES, 1999).
	Diante disso foram desenvolvidos dois questionários. O primeiro questionário (vide ANEXO 2) de caráter qualitativo, no qual busca de maneira simples a compreensão de o quanto o aluno esta familiarizado com experimentação e como os alunos encaram a dis...
	3.3.1 PRIMEIRA FASE
	Num primeiro momento, o professor já havia realizado a abordagem teórica dos conteúdos, assim os alunos já estavam familiarizados com os conteúdos. A primeira fase da pesquisa foi à aplicação do primeiro questionário (vide ANEXO 2) e em seguida, do se...
	3.3.2 SEGUNDA FASE
	Após a aplicação dos questionários foi utilizado o método de experimentação como um apoio educacional, de tal maneira que o aluno realize em prática o que se aprendeu com a teoria. O experimento foi exposto aos alunos e montado dois grupos de alunos. ...
	3.3.3 TERCEIRA FASE
	E por fim, foi aplicado novamente o segundo questionário, a fim de verificar o ganho do entendimento via nossa metodologia.
	3.4 CONSTRUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO
	Figura 10: (a) Protótipo utilizado para coleta de medida. (b) Placa de ensaios (AZEHEB, 2019).
	4. RESULTADOS E DISCUSÕES
	Para compreender a real situação dos alunos em relação ao ensino de física, foi aplicado um primeiro questionário (vide ANEXO 1) mencionado na metodologia, para descrever a proximidade dos alunos em relação á Física. Além de averiguar a opinião dos al...
	4.1. ANÁLISE DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO 1
	Inicialmente, foi perguntado aos alunos se gostavam de física e a justificativa para tal fato, um aluno que participou da pesquisa descreve “Não, pois sinto muitas dificuldades nessa parte de resolver cálculos, etc.”. Na segunda pergunta indaga ao alu...
	Na sequência foram perguntados aos alunos sobre a utilização de experimentos em sala de aula. O resultado foi satisfatório, observou-se que a maioria dos alunos em algum momento de sua vida acadêmica teve acesso a experimentos em sala de aula.
	A questão número 4 do primeiro questionário indaga ao aluno qual tipo de aula considera importante para um melhor aprendizado em Física, observou que a maioria dos alunos acredita que para um melhor aprendizagem é necessário que sejam utilizados os do...
	Por fim, a questão número 5 a qual indagava novamente a dificuldades que os alunos encontravam ao estudar a disciplina de física, de tal maneira a reafirma o que as questões 1 e 2 mostravam, que os alunos sentem dificuldades nas questões que se utiliz...
	4.2.  ANÁLISE DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO 2
	O resultado do segundo questionário em sua primeira utilização, respondido pelos alunos com tema de eletricidade é visto na Tabela 1, que nos mostra a quantidade de acertos em cada questão por aluno.
	Tabela 1: Resultado do questionário 2 resolvido por 21 alunos.
	É perceptível que na questão 03 e questão 05 nenhum dos alunos conseguiu responder corretamente as questões, sendo as mesmas respectivas ao conteúdo básico de eletrodinâmica onde se pede para calcular a carga que passa em uma secção transversal por um...
	Gráfico 1: Número de Acertos por questões antes da aula experimental.
	Estes resultados indicam uma situação alarmante sobre o ensino de Física da na Educação Básica, principalmente em questões quando há uma necessidade de os alunos conhecerem os conceitos matemáticos básicos, de fato evidenciando o resultado obtido de 0...
	A segunda etapa do trabalho desenvolvido consistiu na utilização do experimento. Inicialmente, foi entregue aos alunos, divididos em dois grupos, um roteiro contendo as informações necessárias para realização da atividade (vide APÊNDICE A). O protótip...
	A primeira etapa do roteiro consistiu em determinara resistência dos resistores, foram utilizados três resistores de diferente resistência. Posteriormente ensinado aos alunos como fazer a leitura do mesmo, já que os alunos só conheciam o que eram ilus...
	Figura 12: Primeiro contato dos alunos com o experimento e analisando as cores nos resistores.
	Durante a realização de os experimentos os alunos preencherem o roteiro com os dados coletados. Na Figura 13 é possível verificar os valores das resistências medidas, estando bem próximas aos valores indicado por cada resistor respectivamente 1000 Ω, ...
	Figura 13: (a) Valor medido do resistor 1. (b) Valor medido do resistor. (c) Valor medido do resistor 3.
	Seguindo o roteiro experimental os alunos realizaram o Experimento 2, que consistia na montagem de associação de resistores em série e associação de resistores em paralelo. Os valores obtidos pelos alunos estão descritos na Tabela 3 e Tabela 4.
	Tabela 2: Valores indicado e medido pelos alunos.
	A Figura 14 (a) mostra como foi realizada a montagem de um circuito em série e (b) mostra como foi realizado a montagem do circuito em paralelo.
	Posteriormente os alunos realizaram o Experimento 3, que consistia na montagem e coleta e dados de tensões em uma associação de resistores em série e associação de resistores em paralelo. Os valores obtidos pelos alunos estão descritos na Tabela 5 e T...
	Tabela 3: Resultados obtidos pela associação em série.
	Tabela 4: Resultados obtidos pela associação em paralelo.
	Tabela 5: Resultados das medidas das tensões em uma associação em série.
	. (1)
	Tabela 6: Resultados das medidas das tensões em uma associação em paralelo.
	De forma análoga fizemos as medidas de correntes descritas na tabela 7 onde contém os valores obtidos das correntes em um circuito em série e tabela 8 contém os valores das correntes em um circuito em paralelo.
	Tabela 7: Resultados das medidas das correntes em uma associação em série.
	Tabela 8: Resultados das medidas das correntes em uma associação em paralelo.
	Depois de encontrados os valores das resistências, corrente e tensão os alunos fizeram uma relação com a Lei de Ohm, é possível verificar o resultado identificado na Tabela 9 e Tabela 10.
	Tabela 9: Resultados resistência e da relação com a Lei de Ohm em um circuito em série.
	Tabela 10: Resultados resistência e da relação com a Lei de Ohm em um circuito em série
	Para mostrar uma assimilação da importância de ser compreender circuitos elétricos para a utilização no dia a dia dos alunos, foi mostrado de maneira sucinta o comportamento de lâmpadas em circuitos em série e paralelo.
	De acordo com os resultados obtidos nesta etapa experimental, foi possível perceber que houve uma disposição e interesse dos alunos em realizar as atividades experimentais proposta. Como é possível observar na Figura 15 e Figura 16.
	Figura 15: O Interesse que os alunos mostraram na aula experimental ministrada.
	Figura 16: Os alunos interessados em realizar os experimentos.
	E por fim, última etapa do trabalho após a aula utilizando o experimento que foi confeccionado para este trabalho reaplicou o segundo questionário que os alunos tinham feito no início da pesquisa e o resultado é mostrado na Tabela 11, descrita no Gráf...
	Gráfico 2: Número de Acertos por questões após da aula experimental .
	Tabela 11: Resultado do questionário resolvido pelos alunos que participaram do trabalho, em um total de 21 alunos após aula.
	Com os resultados observados no questionário respondido podemos perceber o quanto uma aula prática tem significado no processo de ensino e aprendizagem desses alunos, onde é possível observar que em um mesmo tema, que após uma aula prática tivemos mai...
	Gráfico 3: Número de acertos antes e após a aula experimental.
	A partir do Gráfico 3 é possível observar de maneira mais clara a quantidade de acertos que os alunos obtiveram antes e depois das aulas experimentais, é nos mostram o quanto é importante que os alunos tenham a oportunidade de ter uma aula de qualid...
	CONCLUSÃO
	Após realizar esse trabalho podemos observar que a busca pela qualidade de ensino é um tema inesgotável, muitos autores citados nessa pesquisa descrevem a importância da valorização da construção do conhecimento. Sendo desenvolvido através de um proce...
	O trabalho realizado obteve de forma satisfatória o que queria ser pesquisado. Conseguimos obter e demonstrar que o uso de experimentação é de suma importância para a construção do conhecimento dos alunos, e que de forma a mostrar por meio de analises...
	O trabalho apresenta o modelo de uma placa de ensaios utilizada no laboratório da Universidade Federal Fluminense, reproduzido uma placa de ensaios com materiais de baixo custo para serem aplicados em sala de aula pelos educadores. Os roteiros para a ...
	A primeira utilização do experimento é focada na coleta de medidas dos resistores, abordando também a funcionalidade de medir a resistência, tensão e corrente elétrica nos circuitos em série e paralelo. E para finalizar, os alunos fizeram uma assimila...
	Foi observada uma grande participação dos alunos nas realizações de todas as etapas propostas para a atividade experimental, nas quais os alunos aprenderam a buscar novos métodos de conhecimentos. Assim conclui-se que a utilização de experimentos em s...
	Nos momentos em que era necessária a realização de cálculos os alunos obtiveram grande dificuldade em efetuar cálculos e utilizar as unidades de medidas, acarretando na utilização de um grande tempo das aulas para que pudessem completar a tarefa.
	Como perspectivas, ensinar aos alunos a compreender cálculos de potências e energia elétrica, para entender o consumo de cada aparelho elétrico utilizado em seu dia a dia e entender as contas de energia elétrica.
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	ANEXO 1 – ROTEIRO PARA PLACA DE ENSAIOS
	Experimento 1: Código de Cores
	Atividade:
	Identifique as cores de cada resistor.
	Tabela 1
	Valor indicado de cada resistor.
	Exemplo de como utilizar o código de cores:
	,𝑅-1.= ________.            ,𝑅-2.= ________.             ,𝑅-3.= ________.
	Colocar o resistor na ilha de conexão 1 e 2 e medir o valor indicado pelo ohmimetro. E repetir para os demais resistores.
	,𝑅-1.= ________.
	,𝑅-2.= ________.
	,𝑅-3.= ________.
	Experimento 2:   “ Placas de ensaios para associações de lâmpadas e resistores”
	Experimento 2.1 “Associação de resistores em série”
	Procedimento
	Colocar o resistor ,𝑅-1. entre as ilhas de conexões 1 e 2
	Colocar o resistor ,𝑅-2. entre as ilhas de conexões 3 e 4
	Colocar o resistor ,𝑅-3. entre as ilhas de conexões 5 e 6
	Atividade: (1)
	Com o multímetro medir as resistências indicadas e preencher a tabela.
	Tabela 2
	O que se observou com os valores da resistência?
	____________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Experimento 2.2 “Associação de resistores em paralelo”
	Procedimento (1)
	Colocar o resistor ,𝑅-1.entre as ilhas de conexões 1 e 2
	Colocar o resistor ,𝑅-2. entre as ilhas de conexões 3 e 4 (1)
	Colocar o resistor ,𝑅-3. entre as ilhas de conexões 5 e 6 (1)
	Ligar com um fio as ilhas de conexões 1 e 3
	Ligar com um fio as ilhas de conexões 3 e 5
	Ligar com um fio as ilhas de conexões 2 e 4
	Ligar com um fio as ilhas de conexões 4 e 6
	Atividade: (2)
	Com o multímetro medir as resistências indicadas e preencher a tabela. (1)
	Tabela 3
	O que se observou com os valores da resistência? (1)
	____________________________________________________________________________________________________________________________________________ (1)
	Experimento 3: “ Mediando Tensões”
	Experimento 3.1 “Medindo tensões em um circuito em série”
	Procedimento (2)
	Colocar o resistor ,𝑅-1. entre as ilhas de conexão 1 e 2
	Colocar o resistor ,𝑅-2. entre as ilhas de conexões 3 e 4 (2)
	Colocar o resistor ,𝑅-3. entre as ilhas de conexões 5 e 6 (2)
	Ligar o pólo negativo da fonte de tensão de 3V a ilha de conexão 6
	Ligar a ilha de conexão 1 ao pólo negativo da fonte de tensão de 3 V
	Tabela 5
	Atividade: (3)
	Medir as tensões e completar a tabela abaixo.
	Tabela 6
	Experimento 3.1 “Medindo tensões em um circuito paralelo”
	Procedimento (3)
	Colocar o resistor ,𝑅-1. entre as ilhas de conexão 1 e 2 (1)
	Colocar o resistor ,𝑅-2. entre as ilhas de conexões 3 e 4 (3)
	Colocar o resistor ,𝑅-3. entre as ilhas de conexões 5 e 6 (3)
	Ligar o pólo negativo da fonte de tensão a ilha de conexão 2
	Ligar o polo positivo da fonte de tensão a ilha 5
	Tabela 7
	Atividade: (4)
	Medir as tensões e completar a tabela abaixo. (1)
	Tabela 8
	Experimento 4: “ Medindo correntes”
	Experimento 4.1: “Medindo corrente em um circuito em série”
	Material utilizado
	- 1 multímetro
	- 1 fonte de tensão de tensão 3V
	- 7 fios para conexão
	- 3 resistor
	Procedimentos
	Colocar os resistores entre as linhas de conexões 1 e 2
	Colocar os resistores entre as linhas de conexões 3 e 4
	Colocar os resistores entre as linhas de conexões 5 e 6
	Ligar o pólo negativo da fonte de tensão 3 V a ilha de conexão 6
	Ligar o polo positivo da fonte de tensão 3V a ilha de conexão 1
	Para realizar as medidas das correntes devemos abrir o circuito entre as ilhas de conexões 2 e 3, 4 e 5, 6 e o polo positivo e 2 e o polo negativo.
	Atividade: (5)
	Medir as correntes e completar a tabela abaixo.
	Tabela 9
	Os valores de tensão são iguais ou diferentes?
	___________________________________________________________________
	Os valores das correntes são iguais ou diferentes?
	___________________________________________________________________ (1)
	Experimento 4.2: “Medindo corrente em um circuito em paralelo”
	Material utilizado (1)
	- 1 multímetro (1)
	- 1 fonte de tensão de tensão 3V (1)
	- 7 fios para conexão (1)
	- 3 resistor (1)
	Procedimentos (1)
	Colocar os resistores entre as linhas de conexões 1 e 2 (1)
	Colocar os resistores entre as linhas de conexões 3 e 4 (1)
	Colocar os resistores entre as linhas de conexões 5 e 6 (1)
	Ligar o pólo negativo da fonte de tensão 3 V a ilha de conexão 6 (1)
	Ligar o polo positivo da fonte de tensão 3V a ilha de conexão 1 (1)
	Para realizar as medidas das correntes devemos abrir o circuito entre as ilhas de conexões 2 e 3, 4 e 5, 6 e o polo positivo e 2 e o polo negativo. (1)
	Atividade: (6)
	Medir as correntes e completar a tabela abaixo. (1)
	Tabela 10
	Os valores de tensão são iguais ou diferentes? (1)
	___________________________________________________________________ (2)
	Os valores das correntes são iguais ou diferentes? (1)
	___________________________________________________________________ (3)
	“Lei de ohm”
	Analisamos ate agora corrente, resistência e tensão. De tal forma a fazer essa relação com a Lei de Ohm, que nos mostra que a corrente é diretamente proporcional a diferença de potencial total do circuito e inversamente proporcional a resistência tota...
	𝑅=,𝑈-𝑖.     (1)
	A partir de tudo que foi visto e utilizando os dados já coletados, vamos verificar se a Lei de Ohm realmente é valida. Utilizando a tabela 9 e tabela 10.
	Tabela 11
	Atividade: (7)
	O que foi possível observar ao fazer a relação entre Tensão e Corrente?
	______________________________________________________________________________________________________________________________________
	O amperímetro é um instrumento utilizado para medir __________________.
	O voltímetro é um instrumento utilizado para medir ____________________.
	A razão  ,V-i. é denominada de _____________ e é expressa em _____________.
	O produto (V. i) nos fornece a ______________ e é medida em _________
	ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO 1
	Este questionário tem o intuito de investigar se a utilização de experimentos em sala de aula é satisfatória, e que possa ser um apoio de ensino na escola. Não é necessário colocar seu nome. Com sua resposta poderei analisar dados e uma maneira de aju...
	1. Você gosta de Física, sim ou não? Explique.
	______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	2. Você possui dificuldades em Física? Se sim, conte uma.
	______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (1)
	3. Já havia estudado utilizando experimentos em sala de aula?
	Sim (  )
	Não (  )
	4. Qual tipo de aula considera importante para um melhor aprendizado em Física?
	a) Teóricas: apenas utilizando os livros com as explicações do professor.
	b) Experimentais: utilizar apenas os experimentos.
	c) Teóricas com experimentos: Utilizar os dois métodos.
	5. Qual dificuldade você encontra ao estudar a disciplina de física? Justifique sua resposta.
	(  ) Compreensão dos conceitos físicos.
	(  ) Questões que se utiliza conhecimentos matemáticos.
	(  ) Possui ambas dificuldade, tanto nos conceitos quanto na matemática.
	ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO 2
	1. O que significa dizer que um átomo este eletricamente neutro?
	__________________________________________________________________________________________________________________________________________
	2. Um corpo inicialmente neutro recebe 10 milhões de elétrons. Este corpo adquire uma carga de:
	a) 1,6 . ,10-−12.C
	b) –1,6 . ,10-−12.C
	c) 16 . ,10-−10. C
	d) 16 . ,10-7.C
	Resistência: ___________
	8. (PUC-PR) Um estudante de Física mede com um amperímetro a intensidade da corrente elétrica que passa por um resistor e, usando um voltímetro, mede a tensão elétrica entre as extremidades do resistor, obtendo o gráfico abaixo. Pode-se dizer que a re...
	a) 1 Ω
	b) 10 Ω
	c) 100 Ω
	d) 0,1 Ω
	e) 0,01 Ω

