
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 
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E 

 

  

 

ste guia do professor contém algumas 

sugestões e dicas de utilização das 

simulações criadas para trabalhar com os alunos 

o conteúdo: energia mecânica, seus tipos e sua 

conservação.  

Foram desenvolvidas 6 (seis) simulações no 

software Modellus, que podem ser alteradas, 

conforme a necessidade do professor. Cada 

simulação contempla uma situação específica do 

conteúdo, que são descritas neste guia, na ordem 

que planejamos a aplicação, com duração e 

objetivo.  
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A 

 

 

pós ter realizado o download e a instalação 

do software Modellus, bem como o 

download das simulações (atividades 1 a 6), 

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. 
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O objetivo desta simulação é apresentar o conceito do trabalho de uma força 

constante e o teorema da energia cinética. 

Duração da aplicação: 25 a 30 minutos. 

Vá à pasta que salvou os arquivos e abra o arquivo atividade1.modellus. 

Para iniciar a atividade siga as orientações abaixo: 

1º Maximize a tela (Figura 1). 

 

 
 
 
 
 

Figura 1: Maximizar a tela  

 

 

2º Minimize as abas (Figura 2). 

 
 

                                                                                   Figura 2: Esconder as abas  
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3º O aluno poderá alterar o valor da força, da velocidade inicial e do ângulo entre a 

força e a direção de deslocamento, utilizando os indicadores de níveis (Figura 3).  

 

 
 
 
 

Figura 3: Indicadores de níveis da força, da velocidade inicial e do ângulo  

 

4º Inicie a simulação no botão <play> no canto inferior esquerdo da tela. 

5º Observe os valores da energia cinética inicial, da energia cinética final e do trabalho. 

6º Observe os gráficos: Força x Espaço e Trabalho x Tempo, chamando a atenção 

para a propriedade do gráfico F x d (área = trabalho) 

7º De pause e reset a simulação (Figuras 4a e 4b). Reinicie, pedindo para os alunos 

alterarem os valores da força, velocidade inicial e ângulo, observando o que acontece 

com o trabalho e com a energia cinética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Pause e Reset da Simulação  

 

(b) (a) 



  

 6 

Figura 5 

 

O objetivo desta simulação é apresentar o conceito da energia cinética, mostrando que 

ela depende da velocidade e da massa do corpo. 

Duração da aplicação: 15 a 20 minutos. 

Vá à pasta que salvou os arquivos e 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 esquerdo. 

4º Deixe uma massa constante e modifique o valor da velocidade. Peça aos alunos 

observarem o comportamento da energia cinética em função da velocidade, utilizando 

o gráfico como suporte visual. 
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Figura 7 

5º De pause e reset a simulação (Figuras 4a e 4b). Reinicie, pedindo para os alunos 

alterarem a massa do corpo e observarem o valor da energia cinética.  

6º Para o novo valor de massa, peça que alterem a velocidade, observando o gráfico. 

 

O objetivo desta simulação é apresentar o conceito da energia potencial gravitacional, 

mostrando que ela depende da gravidade, da massa do corpo e da altura em relação a 

um referencial. 

Duração da aplicação: 15 a 20 minutos. 

Vá à pasta que salvou os arquivos e abra o arquivo atividade3.modellus. 

Para iniciar a atividade siga as orientações abaixo: 

1º Maximize a tela (Figura 1). 

2º Minimize as abas (Figura 2). 

3º Os alunos devem escolher um valor para a massa e aceleração gravitacional, 

deixando-as constante.  

4º De início a simulação, clicando no botão <play> do canto esquerdo. 

 

  

 

Figura 6: Simulação Energia Potencial 
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5º Os alunos devem observar 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. 

6º De pause e reset a simulação (Figuras 4a e 4b). Solicite a alteração da massa do 

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

potencial gravitacional e o gráfico. 

 

O objetivo desta simulação é observar o princípio da conservação da energia mecânica 

numa situação de queda livre, verificando a transformação de energia potencial 

gravitacional em energia cinética. 

Duração da aplicação: 10 a 15 minutos. 

Vá na pasta que salvou os arquivos e abra o arquivo atividade4.modellus. 

Para iniciar a atividade siga as orientações abaixo: 

1º Maximize a tela (Figura 1). 

2º Minimize as abas (Figura 2). 

3º Nesta simulação os alunos podem alterar os valores da aceleração gravitacional, da 

massa e da altura da maça, utilizando os respectivos indicadores de níveis (Figura 7). 

4º De início a simulação, clicando no botão <play> do canto esquerdo. 



  

 9 

 
 
 
 

 Figura 7: Transformação de energia na queda livre 

 

5º Os alunos devem perceber a transformação da energia potencial gravitacional em 

energia cinética, observando o gráfico da Energia em função do tempo. A curva azul 

representa a energia potencial, a curva vermelha representa a energia cinética, 

enquanto a amarela representa a energia mecânica. 

6º Os indicadores de níveis de energia também identificam a transformação da energia 

(Figura 8). 

7º De pause e reset a simulação (Figura 4a e 4b). Solicite a alteração dos valores da 

aceleração gravitacional, da massa e da altura da maça, conforme o item 3, reinicie a 

simulação e faça as observações dos itens 5 e 6. 

 

O objetivo desta simulação é observar o princípio da conservação da energia mecânica 

no pêndulo simples, verificando a transformação entre as energias potencial gravitação 

e energia cinética. 

Duração da aplicação: 10 a 15 minutos. 
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Vá à pasta que salvou os arquivos e abra o arquivo atividade5.modellus. 

Para iniciar a atividade siga as orientações abaixo: 

1º Maximize a tela (Figura 1). 

2º Minimize as abas (Figura 2). 

3º Nesta simulação os alunos podem alterar os valores do ângulo, da massa e da 

aceleração gravitacional e do comprimento do fio, utilizando os respectivos indicadores 

de níveis (Figura 8). 

 

 

 

 

Figura 8: Transformação de energia no pêndulo simples 

 

4º De início a simulação, clicando no botão <play> do canto esquerdo. 

5º Observe que o pêndulo entra em oscilação em torno da posição de equilíbrio. 

6º Solicite aos alunos verificarem os gráficos da energia em função do tempo e em 

função da deformação da mola (x). 
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7º De pause e reset a simulação (Figuras 4a e 4b). Solicite a alteração dos valores da 

aceleração gravitacional, da massa, do ângulo e do comprimento do fio. Reinicie a 

simulação e faça as observações dos gráficos. 

 

 

O objetivo desta simulação é observar o princípio da conservação da energia mecânica 

no oscilador massa-mola, verificando a transformação de energia potencial elástica em 

energia cinética. 

Duração da aplicação: 10 a 15 minutos. 

Vá à pasta que salvou os arquivos e abra o arquivo atividade6.modellus. 

Para iniciar a atividade siga as orientações abaixo: 

1º Maximize a tela (Figura 1). 

2º Minimize as abas (Figura 2). 

3º Nesta simulação os alunos podem alterar os valores da amplitude, da massa e da 

constante elástica, utilizando os respectivos indicadores de níveis (Figura 9). 
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Figura 7 

 

 

 

 

Figura 9: Transformação de energia no sistema mass-mola 

 

 4º De início a simulação, clicando no botão <play> do canto esquerdo. 

5º Observe que o sistema massa-mola irá oscilar em torno da posição de equilíbrio. 

6º Solicite aos alunos verificarem os gráficos da energia em função do tempo e em 

função da deformação da mola (x). 

7º De pause e reset a simulação (Figuras 4a e 4b). Solicite a alteração dos valores da 

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

simulação e faça as observações dos gráficos. 

 

 

 

 

 


