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E 

 

  

 

ste guia do aluno contém algumas questões 

e orientações de utilização das simulações 

sobre: energia mecânica, seus tipos e sua 

conservação 

Foram desenvolvidas 6 (seis) simulações no 

software Modellus, que podem ser alteradas, 

conforme a necessidade. Cada simulação 

contempla uma situação específica do conteúdo, 

que são descritas neste guia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 3 

 

Após ter ligado o computador verifique se a resolução da tela está em 

1280 x 720 ou superior, caso a resolução esteja abaixo deste valor, 

altere para no mínimo o valor citado anteriormente, caso contrária as 

simulações sofrerão cortes nas telas. 

Responda no seu caderno as perguntas que se encontram no final de 

cada atividade e anote todos os conceitos físicos encontrados em cada 

simulação. 

 

Para iniciar a atividade siga as orientações abaixo: 

 

1º Procure no computador a pasta Modellus 4.01 java, clique com o 

botão direito do mouse no arquivo Modellus#915, selecione abrir com 

java runtime. 

 

2º Na Aba início, procure a pasta Atividades e abra o arquivo 

Atividade__.modellus (Figura 1) 

 

                          

                                                           Figura 1 
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3º Maximize a tela (Figura 2). 
 

 
 
 
 

Figura 2: Maximizar a tela  

 

4º Minimize as abas (Figura 3). 
 
 
 

 
 

Figura 3: Esconder as abas 
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Observe a janela de trabalho do Modellus, nela você será capaz de verificar: 

- as grandezas físicas dos indicadores de níveis, 

- o modelo matemático,  

- os gráficos, 

- os valores inicias e finais das grandezas. 

Siga as orientações: 

1º Inicie a simulação no botão <play> no canto inferior esquerdo da tela. 

2º Observe os valores da energia cinética inicial, da energia cinética final e do trabalho. 

3º Observe os gráficos: Força x Espaço e Trabalho x Tempo,  

4º De pause e reset a simulação (Figuras 4a e 4b). Reinicie, alterando os valores da 

força, velocidade inicial e ângulo, observe o que acontece com o trabalho e com a 

energia cinética. 

Registro suas observações e discuta com o colega do seu grupo, identificando quais os 

conceitos físicos apresentados na simulação e relacionando com o que foi estudado 

em sala de aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Pause e Reset da Simulação  

Responda: 

A) O que acontece com o trabalho da força F quando alteramos a direção da força? 

E quando alteramos apenas o valor da força, mantendo sua direção? 

B) O trabalho pode ser determinado pela variação da energia cinética? 

C) O que representa a área do gráfico da Força x Espaço? 

(b) (a) 
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Figura 5 

 

Seguindo os procedimentos anteriores, abra o arquivo atividade2.modellus (Figura 5). 

Para iniciar a atividade siga as orientações abaixo: 

1º Maximize a tela (Figura 1). 

 

   

 
Figura 5: Simulação Energia Cinética 

 

2º Minimize as abas (Figura 2). 

3º De início a simul ação, clicando no botão <play> do canto inferior esquerdo da tela. 

Responda: 

A) O que ocorre com a energia cinética quando alteramos o valor da velocidade? 

B) O que ocorre com a energia cinética quando alteramos a massa do corpo? 
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Figura 7 

 

Seguindo os procedimentos anteriores, abra o arquivo atividade3.modellus (Figura 6). 

Para iniciar a atividade siga as orientações abaixo: 

1º De início a simulação, clicando no botão <play> do canto esquerdo. 

 

  

 

Figura 6: Simulação Energia Potencial 

2º Observe o comportamento da energia potencial em função da altura, alterando o seu 

valor no indicador de nível (Figura 6) utilizando o gráfico como suporte visual. 

3º De pause e reset a simulação (Figuras 4a e 4b). Altere os valores da massa do 

corpo e da aceleração gravitacional, reinicie a simulação e observe o valor da energia 

potencial gravitacional e o gráfico. 

Responda: 

A) O que acontece com a energia potencial gravitacional quando alteramos a altura 

do corpo? 

B) O que acontece com a energia potencial gravitacional quando alteramos a 

massa do corpo? 

C) O que acontece com a energia potencial gravitacional quando alteramos a 

aceleração gravitacional? 
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Seguindo os procedimentos anteriores, abra o arquivo atividade4.modellus (Figura 7). 

Para iniciar a atividade siga as orientações abaixo: 

1º Verifique os valores da aceleração gravitacional, da massa e da altura da maçã. 

2º De início a simulação, clicando no botão <play> do canto esquerdo. 

 

 
 
 
 

 Figura 7: Transformação de energia na queda livre 

 

3º Observe o gráfico da Energia em função do tempo.  

4º Observe os indicadores de níveis de energia. 

5º De pause e reset a simulação. Altere os valores da aceleração gravitacional, da 

massa e da altura da maçã, reinicie a simulação e faça as observações dos itens 3 e 4. 

Responda: 

A) Analisando o gráfico, que tipo de energia cada curva representa? 

B) O que acontece com as energias potencial e cinética durante a queda da maçã? 

C) A energia mecânica permaneceu constante? Por quê? 
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Seguindo os procedimentos anteriores, abra o arquivo atividade5.modellus (Figura 8). 

Para iniciar a atividade siga as orientações abaixo: 

1º De início a simulação, clicando no botão <play> do canto esquerdo. 

2º Observe os gráfico da Energia: Energia x Tempo e Energia x Posição. 

3º De pause e reset a simulação.  Altere os valores das grandezas físicas utilizando os 

indicadores de níveis e verifique o que acontece com as energias. 

 

 

Figura 8: Transformação de energia no pêndulo simples 

Responda: 

A) Analisando o gráfico, que tipo de energia cada curva representa? 

B) O que acontece com as energias potencial e cinética durante o movimento do 

pêndulo? 

C) Encontre as posições de máximo e mínimo valor para as energias cinética e 

potencial. 

D) A energia mecânica permaneceu constante? Por quê? 
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Figura 7 

 

Seguindo os procedimentos anteriores, abra o arquivo atividade6.modellus (Figura 9). 

Para iniciar a atividade siga as orientações abaixo: 

1º De início a simulação, clicando no botão <play> do canto esquerdo. 

2º Observe a oscilação do sistema massa-mola em torno da posição de equilíbrio. 

3º Verificarem os gráficos da energia em função do tempo e em função da deformação 

da mola (x). 

4º De pause e reset a simulação (Figuras 4a e 4b). Altere os valores da aceleração 

gravitacional, da massa, da amplitude e da constante elástica. Reinicie a simulação e 

faça as observações dos gráficos. 

 

Figura 9: Transformação de energia no sistema massa-mola 

Responda: 

A) Analisando o gráfico, que tipo de energia cada curva representa? 

B) O que acontece com as energias potencial e cinética durante a oscilação da 

mola? 

C) Encontre as posições de máximo e mínimo valor para as energias cinética e 

potencial. 

D) A energia mecânica permaneceu constante? Por quê?  
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Nesta última atividade propomos um problema para vocês resolverem, criando uma 

simulação no Modellus. Em caso de dúvidas quanto a utilização dos comandos do 

Modellus, peça ajuda ao colega ao lado e observe as simulações anteriores, se 

continuar com alguma dúvida pergunte ao seu professor. 

 

Problema: 

Um corpo é lançado de um plano horizontal para cima com velocidade inicial de 20 m/s, 

considere a massa do corpo igual a 1 kg e a aceleração gravitacional local igual a 10 

m/s2, despreze as forças de resistência. Crie uma simulação para verificar o que ocorre 

com as energias cinética e potencial gravitacional e determinar a altura máxima 

alcançada e a energia mecânica do sistema. 


