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RESUMO  

 

Diante do cenário que se instaurou no ano de 2020 em virtude da pandemia da Covid-19, as 
atividades do projeto Conhecendo a Escola, vinculadas ao programa Licenciar, da UFPR, que 
desde 2017 vinham ocorrendo de forma presencial nas escolas públicas do Paraná, tiveram que 
ser adaptadas ao ensino remoto emergencial. Nesse sentido, uma das atividades que 
desenvolvemos durante esse período foi a oficina “Como as coisas funcionam”, que teve como 
objetivo ensinar alguns conceitos da Física aos alunos da educação básica e da graduação. A 
oficina foi executada em dois encontros síncronos, com duração total de quatro horas, 
abordamos a Física das tempestades (raios e trovões), freios ABS, fibra óptica, lentes e a energia 
solar, de modo que foi possível contextualizar o conhecimento científico com exemplos do 
cotidiano dos alunos e assim discutir sobre a formação de imagens em lentes, a força de atrito, 
as descargas elétricas, o efeito fotovoltaico e a reflexão interna total. Como recursos didáticos 
utilizamos apresentações em slides para a exposição dos conceitos e vídeos, experimentos e 
simuladores, bem como uma questão do ENEM ou vestibular ao término de cada tópico, para 
estimular a participação dos alunos. Vale destacar que todos esses recursos foram 
disponibilizados para posterior consulta em uma sala de aula do Google Classroom. 
 
Palavras-chave: Ensino remoto. Oficina didática. Pandemia Covid-19.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Tendo em vista o cenário instaurado em virtude da pandemia do coronavírus, no início 

do ano de 2020, a forma como estávamos habituados a planejar e a desenvolver nossas práticas 

docentes passou por algumas modificações. Apesar das dificuldades encontradas nesse 

processo de implantação do ensino remoto, os professores e demais profissionais envolvidos 

no processo de ensino precisaram se adaptar a essa nova modalidade de ensino. 

Nesse sentido, nós, enquanto membros do projeto “Conhecendo a Escola”, também 

passamos a repensar nossas atividades que vinham sendo desenvolvidas de forma presencial 

em uma escola pública do município de Mandaguari. É importante destacar que a Educação é 

dever do Estado e deve ser assegurada a todos, como consta no art. 205 da Constituição Federal 

do Brasil, que traz o seguinte excerto: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho” (BRASIL, 1988). Assim, o processo educacional não pode sucumbir às situações 

adversas, o caminho é usar os recursos virtuais disponíveis e dar continuidade ao processo de 

formação do cidadão, principalmente, considerando a incerteza em relação ao fim da pandemia.  

Então, pensando no atual cenário que estamos vivenciando, busca-se “alternativas para 

se adaptar à nova realidade, uma vez que ainda não é possível definir quando essa crise será 

estabilizada e, com isso, a vida da população brasileira poderá seguir o seu fluxo, digamos, 

normal” (OLIVEIRA; SOUZA, 2020, p. 16). Dentre as ações do nosso projeto, uma dessas 

adaptações foi a readequação da oficina intitulada “Como as coisas funcionam”, que foi 

planejada para o ensino presencial. Assim, pensando nessa nova realidade que estamos 

enfrentando, o ensino remoto surgiu como uma alternativa para dar continuidade às atividades 

que desenvolvemos por meio do nosso projeto. 

Destacamos que o objetivo desta oficina consistiu em proporcionar uma compreensão 

física dos fenômenos que observamos no nosso cotidiano e tendo em vista a nova modalidade 

de ensino que surgiu em virtude da pandemia, endossamos a utilização das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) para a abordagem dos conceitos físicos durante as aulas.  
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Ressaltamos ainda que o uso das TICs não é recente, mas com a chegada da Covid-19 

o uso dessas tecnologias expandiu muito rapidamente, mudando totalmente a forma de ensinar 

e aprender nesse momento (KENSKI, 2005). A utilização desses recursos didáticos não 

somente expandiu, mas também colocou em discussão o conhecimento tecnológico por parte 

do professor, uma vez que muitos tiveram que aprender do zero como trabalhar de forma 

remota.  

Com o uso das tecnologias, podemos expandir o ensino para além das paredes de uma 

sala de aula, não precisando da presença física de alunos e professores para ocorrer um 

momento de troca de conhecimentos (KENSKI, 2005). Vale destacar que a utilização das TICs 

não se restringe somente à modalidade EAD, podendo ser utilizada também no ensino 

presencial (FERREIRA; SILVA, 2009). 

De acordo com os autores Silva, Andrade e Santos (2020, p. 8) “o uso da tecnologia vai 

ser uma modalidade presente na vida de todos, mesmo com as aulas presenciais normalizadas”, 

pois “vivemos em um momento histórico em que o mundo virtual tem um peso cada vez mais 

significativo no mundo real” (HUNT; CALLARI, 2010, p. 15). 

Gomez (2015) enfatiza que devemos formar cidadãos que estejam envolvidos com esse 

mundo das tecnologias e não somente preparar nossos estudantes para ler e escrever dentro das 

plataformas. Deste modo, o professor não deve olhar para tecnologia somente como um objeto 

ou ferramenta auxiliar, mas sim como um instrumento para construção de um pensamento 

crítico, e para uma sociedade com mais igualdade (PEDROSA, 2020). 

Outro fator de extrema importância é a mediação pedagógica, “pois, mais do que saber 

utilizar esses recursos, é saber como usá-los de forma dialética e em prol da educação” 

(MARQUES; FRAGUAS, p. 86164). 

Neste trabalho, utilizamos os simuladores e vídeos como recursos didáticos para o 

ensino de conceitos relacionados aos temas explorados. O uso de simuladores é um recurso 

muito interessante no ensino e aprendizagem e que no ensino remoto tem grande potencial, 

Coelho destaca que: 

[...] são os recursos tecnológicos mais utilizados no Ensino de Física, pela óbvia 
vantagem que tem como ponte entre o estudo do fenômeno da maneira tradicional 
(quadro-e-giz) e os experimentos de laboratório, pois permitem que os resultados 
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sejam vistos com clareza, repetidas vezes, com um grande número de variáveis 
envolvidas (COELHO, 2002, p. 39). 

Assim, dadas as potencialidades dos simuladores no processo de ensino, destacamos 

que esses diferenciam-se das imagens estáticas que são usadas mais frequentemente pelos 

professores e que podem levar o aluno à compreensão incorreta do conceito/fenômeno. Já com 

os simuladores, a compreensão dos aspectos dinâmicos é mais favorecida, como aponta 

Christian et al. (2011). 

Em relação aos vídeos como recursos didáticos, possuem inúmeras possibilidades para 

o desenvolvimento de atividades em várias áreas do conhecimento, podem relacionar conteúdos 

que estão sendo estudados com outros já conhecidos. Moran, destaca o seguinte: 

 
O vídeo parte do concreto, do visível, do imediato, do próximo, que toca todos os 
sentidos. Mexe com o corpo, com a pele – nos toca e “tocamos” os outros, que estão 
ao nosso alcance, através dos recortes visuais (...). O vídeo explora também, e 
basicamente, o ver, o visualizar, o ter diante de nós as situações, as pessoas, os 
cenários, as cores, as relações espaciais (MORAN, 1995, p. 28).  

    

Permitem aumentar a experiência do aluno ao sair do simbolismo visual e verbal, 

privilegiando o trabalho intelectual, promovendo discussões e a contextualização. Moran 

(1995) destaca o potencial de atração e motivação do educando em relação ao conteúdo que 

será abordado, podendo inclusive aproximar o educando do seu cotidiano, das linguagens de 

aprendizagem e comunicação da sociedade e, ainda, introduz novas questões no processo 

educacional.  

Na sequência, apresentamos o desenvolvimento da aplicação da oficina mencionada no 

contexto do ensino remoto durante o segundo semestre de 2020.  

 

 

2 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO 

 

Como já mencionado, a oficina foi pensada, inicialmente, para a modalidade presencial, 

entretanto, com a chegada da Covid-19 nós a adaptamos para o ensino remoto. A elaboração da 

oficina contou com vários encontros online, nos quais foram decididos os temas que seriam 
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trabalhados, os recursos tecnológicos e didáticos utilizados nas apresentações e qual o ambiente 

virtual de aprendizagem que seria utilizado. Nesses encontros os membros do projeto 

apresentavam os temas e em seguida discutiam sobre os recursos didáticos mais adequados para 

abordar os conceitos envolvidos, dessa forma esse planejamento proporcionou momentos de 

formação e reflexão da prática docente entre os membros do projeto. 

A oficina foi dividida em dois dias e os temas escolhidos para abordar a Física do 

cotidiano foram: “De onde vem o Raio e o Trovão” e a “Fibra Óptica”, temas trabalhados no 

primeiro encontro da oficina, enquanto que os temas “Energia solar”, “Lentes” e “Freios ABS 

(Anti-lock Braking System)” ficaram para o segundo encontro. Os dois encontros foram 

realizados através da plataforma da Microsoft Teams e tiveram duração de duas horas cada um. 

A divulgação para a comunidade foi realizada por meio de um folder representado pela 

Figura 1, com todas as informações sobre a oficina e um link para inscrição que foi realizada 

por meio do Google Formulários.  

Vários materiais didáticos foram desenvolvidos e utilizados durante a oficina e os 

mesmos foram disponibilizados para eventuais consultas por meio da plataforma Google 

Classroom. Entre esses materiais podemos citar os slides utilizados nas apresentações, dois 

artigos de leitura complementar e também os links de acesso para os vídeos e simuladores que 

incorporamos durante as discussões. 
 

FIGURA 1 - FOLDER DE DIVULGAÇÃO DA OFICINA “COMO AS COISAS FUNCIONAM? 

 
FONTE: Os autores (2021). 
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No total foram inscritas 12 pessoas, sendo 7 alunos da graduação, 1 professora da rede 

pública de ensino e 4 alunos do ensino médio. No final da oficina foi entregue uma certificação 

de participação com carga horária total de 4 horas para os alunos que frequentaram os dois 

encontros. No Quadro 01 apresentamos os recursos didáticos apresentados em cada atividade. 

 
QUADRO 1- RECURSOS DIDÁTICOS UTILIZADOS 

Temas Simuladores Vídeos 
 

 

Raio e 

Trovão 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/09/pe

squisa-revela-com-precisao-em-que-cidade-do-

brasil-os-raios-matam-mais.html 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EjlNfH5z08

w 
 

 

Fibra 

Óptica 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/be

nding-light 
https://www.youtube.com/watch?v=_OywbkAIJq

0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gHQMHxB

MXPQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mFVfXsqpN

h4 
Energia 

Solar 
 https://www.youtube.com/watch?v=vFuI858vRS

g&t=1s 
 

Lentes 
https://phet.colorado.edu/sims/geometric-

optics/geometric-optics_pt_BR.html 
https://www.youtube.com/watch?v=72b8-

GiFCxg&t=43s&ab_channel=OticaIsabelaDias 
Freios 

ABS 
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/motion-

series/latest/motion 

series.html?simulation=forces-and-

motion&locale=pt_BR 

https://www.youtube.com/watch?v=fBfVAvb2Ks

I 

FONTE: Os autores (2021). 
 

As questões do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) estão no Quadro 02 em 

anexo. Na sequência, detalhamos como se deu o desenvolvimento de cada um dos dois 

encontros. 

 

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/09/pesquisa-revela-com-precisao-em-que-cidade-do-brasil-os-raios-matam-mais.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/09/pesquisa-revela-com-precisao-em-que-cidade-do-brasil-os-raios-matam-mais.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/09/pesquisa-revela-com-precisao-em-que-cidade-do-brasil-os-raios-matam-mais.html
https://www.youtube.com/watch?v=EjlNfH5z08w
https://www.youtube.com/watch?v=EjlNfH5z08w
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/bending-light
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/bending-light
https://www.youtube.com/watch?v=_OywbkAIJq0
https://www.youtube.com/watch?v=_OywbkAIJq0
https://www.youtube.com/watch?v=gHQMHxBMXPQ
https://www.youtube.com/watch?v=gHQMHxBMXPQ
https://www.youtube.com/watch?v=mFVfXsqpNh4
https://www.youtube.com/watch?v=mFVfXsqpNh4
https://www.youtube.com/watch?v=vFuI858vRSg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=vFuI858vRSg&t=1s
https://phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/motion-series/latest/motion%20series.html?simulation=forces-and-motion&locale=pt_BR
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/motion-series/latest/motion%20series.html?simulation=forces-and-motion&locale=pt_BR
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/motion-series/latest/motion%20series.html?simulation=forces-and-motion&locale=pt_BR
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/motion-series/latest/motion%20series.html?simulation=forces-and-motion&locale=pt_BR
https://www.youtube.com/watch?v=fBfVAvb2KsI
https://www.youtube.com/watch?v=fBfVAvb2KsI
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2.1 Primeiro encontro: Raios, Trovões e Fibra Óptica 

 

Ao observar um dia chuvoso, você já se perguntou de onde vem o raio e o trovão? Para 

abordar um pouco sobre este tema temos que recorrer a Física das tempestades. Para começar 

a explicar esse fenômeno da natureza foi explorado um pouco sobre a formação de nuvens, 

quais os tipos de nuvens possuem os ingredientes necessários para produzirem os raios e 

trovões, o que são os raios e como são produzidas essas descargas elétricas. Os conceitos de 

eletrificação e rigidez dielétrica também foram abordados. 

Também foi explorado sobre os princípios físicos por trás do relâmpago e do trovão e a 

diferença de tempo entre ambos. Algumas curiosidades também foram ressaltadas durante o 

encontro, como por exemplo, saber se um raio caiu próximo do local em que você está, o 

funcionamento dos para-raios, como se proteger durante uma tempestade e, por fim, os índices 

de acidentes com raios no Brasil. 

Em relação aos recursos utilizados, foi explorado um vídeo contendo uma reportagem 

sobre acidentes causados por raios no Brasil e várias imagens ilustrativas. Por fim, aplicou-se 

uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), onde foi possível explorar os 

conceitos relacionados à formação de tempestades, raios, relâmpagos e trovões, explorados 

durante o encontro.  

 Na sequência, falamos de fibra óptica, exploramos os conceitos de reflexão, reflexão 

interna total, refração e índice de refração da luz. Com isso, conseguimos explorar o que ocorre 

na fibra óptica. Para uma melhor compreensão, utilizamos um vídeo animado mostrando de 

forma nítida os fenômenos físicos envolvidos e que possibilitou o diálogo para sanar possíveis 

dúvidas. Exploramos aspectos relacionados aos avanços possibilitados com a fibra óptica, a 

transformação ocorrida na comunicação, a capacidade de transferência de milhões de 

informações através de um só cabo, utilizando-se de softwares desenvolvidos para este fim. Ao 

finalizar a apresentação desse tema, propomos uma questão do ENEM. 

 

2.2 Segundo encontro: Energia Solar, Lentes e Freios ABS 
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O segundo encontro da oficina teve início com o tema energia solar. Primeiramente 

foram apresentadas algumas formas de produção de energia elétrica: hidrelétrica, termelétrica, 

eólica, nuclear e por fim adentrou-se na energia solar. Apresentamos a matriz elétrica Brasileira 

dos anos de 2015 e 2019, mostrando o percentual de cada forma de produção de energia elétrica. 

Destacamos a expansão da energia eólica e solar, que são energias consideradas limpas e que 

estão de acordo com a produção sustentável de energia elétrica. O Brasil, em virtude de um 

vasto recurso hídrico, tem a matriz elétrica fortemente pautada nas hidrelétricas, considerada 

uma fonte renovável e limpa. Porém, em momentos de chuvas escassas, a produção diminui e 

para evitar apagões, recorre-se as termelétricas, que são altamente danosas ao meio ambiente e 

que tem custo maior. Assim, é preciso investir em outras formas limpas, como a solar. 

Mostramos um levantamento do crescimento da energia solar no mundo e quais países mais 

investem neste tipo de energia.  

Os conceitos físicos por trás da energia solar foram explorados com slides, imagens 

ilustrativas e vídeos. Foram abordados tópicos sobre como usar a energia que vem do sol, a 

história da célula solar e como a energia solar é transformada em energia elétrica. Ao final, foi 

apresentada uma questão do ENEM sobre o assunto exposto na apresentação, para que os 

estudantes respondessem. 

 Com relação às lentes, exploramos, novamente, o conceito de refração e a formação de 

imagens. Para introduzir o assunto, fizemos um breve resgate histórico, começando com a 

utilização por Galileu Galilei para identificar os astros celestiais até as mais atuais. Para 

contextualizar, falamos do olho, como se dá a formação da imagem, e como é possível utilizar 

as lentes para correção de anomalias apresentadas na visão. Sendo assim, as lentes e suas 

diversas aplicações puderam ser abordadas durante a exposição dessa aula. Alguns dos tópicos 

que pudemos discutir com os alunos durante a exploração do conteúdo foi como foram 

desenvolvidas as primeiras lentes, quais foram as aplicações destas e como o estudo sobre lentes 

trouxe melhorias significativas na vida humana através da compreensão dos problemas de visão 

e a solução por meio de lentes. 

Assim, nesse cenário de discussões sobre a formação das imagens, exploramos as 

formações de imagens em lentes côncavas e convexas, quais os tipos de problemas de visão e 

quais as lentes utilizadas para cada um destes problemas, mostrando a formação de imagem e 
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abordando conceitos antes já abordados na aula de fibra óptica como a reflexão e refração com 

mais ênfase na refração. 

Além disso, falamos também a respeito das lentes multifocais e os diferentes materiais 

para controle de luminosidade, luz azul, foco e dispersão da luz. Utilizamos vídeo para mostrar 

como a imagem é formada no olho e como se dá a formação da imagem quando há algum 

problema de visão. Outro recurso utilizado foi um simulador, que foi importante para 

compreender como se dá a formação das imagens.  

Em relação aos freios ABS, para  introduzir o tema, trouxemos um pouco da história da 

evolução da roda, após isso discutimos os tipos de freios existentes: tambor, disco e ABS. 

Dando ênfase aos Freios ABS, apresentamos o que é um sistema ABS e a física envolvida nele, 

que estuda o movimento e suas causas, onde o conceito físico envolvido é a força de atrito. 

Os recursos didáticos utilizados foram imagens ilustrativas, um vídeo explicativo sobre 

o sistema de frenagem antibloqueio e um simulador onde exploramos o conceito de força de 

atrito estática e dinâmica. Algumas curiosidades também foram exploradas durante a 

apresentação, como as estatísticas do número de mortes por acidente de trânsito, quando foi que 

o ABS se tornou obrigatório no Brasil e o número de acidentes após a chegada do freio ABS. 

No final desta apresentação, que encerrou a nossa oficina, tivemos a proposição da última 

questão do ENEM, que explorou os conceitos da força de atrito. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O momento inusitado que estamos vivendo nos coloca diante de desafios enormes, um 

deles é sem dúvidas ensinar remotamente para alunos que escolheram estudar de forma 

presencial. Entretanto, para dar continuidade às atividades escolares, temos de recorrer ao 

ensino remoto. 

Destacamos que as atividades propostas foram previamente testadas, bem como as 

plataformas que utilizamos no decorrer da oficina, de modo a garantir o funcionamento de todos 

os recursos didáticos propostos. 
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Enfatizamos também a importância dessa experiência para os alunos do projeto, 

professores em formação, que tiveram o seu primeiro contato com o ensino remoto e que 

participaram de forma ativa de todas as etapas da construção da oficina. Foram realizados vários 

encontros virtuais para discutir as estratégias de sua elaboração e refletir sobre os melhores 

recursos didáticos para cada tema abordado. Outro ponto que merece destaque foram os 

momentos de interação com os participantes, que foram extremamente ricos. Houve alguns 

momentos de problematização durante a oficina onde os participantes eram convidados a expor 

suas ideias e discutir com os colegas, de forma que foi possível perceber o interesse deles sobre 

os assuntos abordados. Houve a participação integral dos alunos nas questões do ENEM feitas 

ao final de cada apresentação e na maioria dos casos os alunos acertaram as respostas. Assim, 

consideramos que a atividade tem potencial de engajar os alunos para que possam aprender os 

conceitos relacionados aos temas estudados. 
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ANEXO 

 
QUADRO 2 - QUESTÕES DO ENEM EXPLORADAS AO TÉRMINO DA EXPLORAÇÃO DO 

CONTEÚDO. 
(ENEM/2014) – Questão referente aos raios e trovões 

Durante a formação de uma tempestade, são observadas várias descargas elétricas, os raios, que podem ocorrer 

das nuvens para o solo (descarga descendente), do solo para as nuvens (descarga ascendente) ou entre uma 

nuvem e outra. normalmente, observa-se primeiro um clarão no céu (relâmpago) e somente alguns segundos 

depois ouve-se o barulho (trovão) causado pela descarga elétrica. o trovão ocorre devido ao aquecimento do 

ar pela descarga elétrica que sofre uma expansão e se propaga em forma de onda sonora. O fenômeno de 

ouvir o trovão certo tempo após a descarga elétrica ter ocorrido deve-se: 
a) À velocidade de propagação do som ser diminuída por conta do aquecimento do ar. 
b) À propagação da luz ocorrer através do ar e a propagação do som ocorrer através do solo. 
c) À velocidade de propagação da luz ser maior do que a velocidade de propagação do som no ar. 
d) Ao relâmpago ser gerado pelo movimento de cargas elétricas, enquanto o som é gerado a partir da 

expansão do ar. 
e) Ao tempo da duração da descarga elétrica ser menor que o tempo gasto pelo som para percorrer a 

distância entre o raio e quem o observa. 
 

(ENEM/2012) - Questão sobre a fibra óptica e suas aplicações 

Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma 

notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas o índio deve mirar abaixo da posição 

em que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz: 

a) Refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. 
b) Emitidos pelos olhos do índio desviam sua trajetória quando passam do ar para a água. 
c) Espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água.  
d) Emitidos pelos olhos do índio são espalhados pela superfície da água.  
e) Refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. 

 

(ENEM/2010) - Questão referente ao conteúdo de energia solar 

Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um 

pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água 

para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região, que possui pequena extensão 

territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão abastecerá apenas o município apresentado. 
Qual forma de obtenção de energia, entre as apresentadas, é a mais indicada para ser implantada nesse 

município de modo a causar o menor impacto ambiental? 

a) Termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. 
b) Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. 
c) Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetariam a população. 
d) Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. 
e) Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída. 
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(UNISC/2016) - Questão referente ao conteúdo de lentes e formação de imagens 
Uma pessoa não consegue ver os objetos com nitidez porque suas imagens se formam entre o cristalino e a 

retina. Qual é o defeito de visão desta pessoa e como podemos corrigi-lo?  

a) Hipermetropia e a pessoa deverá usar lentes divergentes para a sua correção. 
b) Miopia e a pessoa deverá usar lentes divergentes para a sua correção. 
c) Miopia e a pessoa deverá usar lentes convergentes para a sua correção. 
d) Hipermetropia e a pessoa deverá usar lentes convergentes para a sua correção. 
e) Miopia e a pessoa deverá usar uma lente divergente e outra lente convergente para a sua correção. 

 

(ENEM/2013) – Questão sobre os freios ABS 
Uma pessoa não consegue ver os objetos com nitidez porque suas imagens se formam entre o cristalino e a 

retina. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma 

pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. 

Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? 
a) Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento. 
b) Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento.  
c) Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento  
d) Horizontal e no mesmo sentido do movimento.  
e) Vertical e sentido para cima. 

 
FONTE: Os autores (2021). 

 

 

 


	1 INTRODUÇÃO
	2 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO
	3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

