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1.Carta ao Professor 

Caro professor! 

 

 O produto aqui apresentado foi desenvolvido a partir de uma experiência 

didática que fez uso da gamificação e de metodologias ativas para ensinar os 

modelos atômicos no contexto da Física Moderna e Contemporânea (FMC) em 

aulas do Ensino Médio. O material consiste em um guia para orientar o professor 

que deseja inovar sua prática em sala de aula com o ensino dos modelos atômicos 

na perspectiva da FMC na escola de ensino médio. 

 O produto foi desenvolvido e aplicado em uma turma de 27 alunos da 3ª 

série, concluintes do curso técnico de química integrado ao Ensino Médio, em um 

município da grande São Paulo, no contexto do Mestrado Nacional Profissional em 

Ensino de Física (MNPEF). O produto consiste de uma sequência didática que faz 

uso da gamificação para abordar conteúdos de Física Moderna e Contemporânea 

e modelos atômicos, em nível de ensino médio. A gamificação é uma metodologia 

que se utiliza dos elementos de game, sendo capaz de promover o engajamento 

dos alunos na realização das tarefas propostas. A abordagem gamificada proposta 

neste produto mescla uma diversidade de metodologias e elementos, 

caracterizando o chamado ensino híbrido. Especificamente, a proposta contempla 

a Sala de Aula Invertida e o Ensino Sob Medida, bem como as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) e os Objetos Educacionais Digitais (OED). Para 

fins de avaliação do aprendizado do aluno, sugerimos o uso de mapas mentais. 

Todos estes tópicos serão abordados brevemente nas seções seguintes. 
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2. Elementos da Sequência Didática 

 A sequência didática está organizada de acordo com o esquema mostrado 

na Figura 1. 

 

Figura 1 – Esquema da Sequência Didática 

 

Fonte: autor 
 

2.1 Gamificação 

O termo gamificação foi cunhado pela primeira vez pelo programador 

britânico Nick Pelling e ganhou popularidade em meados de 2010 (TEIXEIRA, 2017) 

devido à difusão das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), 

com o advento dos jogos digitais pela indústria da mídia digital e pela proliferação 

de softwares baseados em games (SILVA; SALES, 2017). 

A gamificação consiste na utilização de elementos de game (mecânicas, 

estratégias, pensamentos, estética) fora do contexto de games visando motivar os 

indivíduos à ação, auxiliar na solução de problemas e promover aprendizagens 

(KAPP, 2012). A gamificação, quando aplicada em contextos da vida cotidiana, é 

capaz de promover o mesmo grau de envolvimento e motivação que normalmente 

encontramos nos jogadores quando em interação com games (FARDO, 2013). A 

sua utilização teve início no meio corporativista para fins de fidelização de clientes 

e capacitação profissional dos colaboradores (ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 
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2011; ALVES, 2015). Mas este fenômeno tem se expandido para outras áreas, 

incluindo a educacional, sendo aplicado como estratégia de ensino e aprendizagem. 

As contribuições da aplicação direta da gamificação em processos de ensino no 

ambiente escolar foram investigadas por Sheldon (2012) e Domínguez (2013). 

Considerando a definição acima, analisemos as características presentes em 

um game: 

• Mecânica: são os elementos mais comuns nos games, como as regras, o 

feedback, os níveis (fases do game), as recompensas e os placares. 

• Estética: essencial no design dos games, esta interface tem a finalidade 

de ser atraente para o usuário. 

• Pensamento de games (game thinking): talvez seja um dos elementos 

mais importantes da gamificação pela possibilidade de transformação de 

elementos de pensamento em uma experiência cotidiana na construção 

de experiências agradáveis e prazerosas em uma atividade que contemple 

a competição, cooperação, exploração e narração.  

Para Fardo (2013), a gamificação é um fenômeno emergente devido à 

popularização e popularidade dos games, e às suas capacidades intrínsecas de 

motivar a ação, resolver problemas e potencializar aprendizagens nas mais diversas 

áreas do conhecimento e na vida dos indivíduos. 

Segundo Fardo (2013), Prensky (2001), Eck (2006) e Silva e Sales (2017), 

os games incorporam elementos que estão interconectados, tais como: motivação 

intrínseca, regras claras, objetivos, níveis, recompensas, conflitos e feedbacks 

imediatos. O caráter lúdico dos games e sua capacidade de motivar e envolver o 

usuário são características com potencial para introdução na sala de aula. Os 

games costumam ser prazerosos e eficazes, não necessariamente “por causa do 

que são, mas por causa do que eles incorporam” (ECK, 2006, p.18). 

Para Teixeira (2017), o princípio básico que norteia a gamificação é a criação 

de um ambiente em que os alunos investem seu tempo, energia e pensamento na 

transformação de uma tarefa “chata” e “monótona” em uma atividade motivadora ao 

se utilizar os elementos competição, exploração, cooperação e narrativa 

diferenciada. 
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A escolha dos elementos e suas aplicações dependem do contexto e dos 

objetivos planejados para esta gamificação. É comum construir sistemas 

gamificados baseados apenas em pontos, medalhas e tabelas de líderes               

(PBL – Points, Badges and Leaderboards), constituindo apenas de mecanismos 

mais básicos de um game, com a finalidade única de promover mudanças no 

comportamento dos indivíduos através de recompensas extrínsecas ou construir 

uma experiência significativa que vá muito além do que as mecânicas básicas dos 

games oferecem e motivar intrinsecamente os indivíduos a desempenharem os 

seus papéis da melhor forma possível dentro do contexto em que se encontram 

(STUDART, 2015). 

 

2.2 Sala de aula invertida (em inglês, Flipped Classroom) 

 

Esta metodologia surgiu em 2007 nos E.U.A. com Bergmann e Sams (2016). 

Ela é ativa (MORÁN, 2015), e considerada uma alternativa, de inovação da prática 

docente e na participação discente, ao ensino tradicional em uma sala de aula 

convencional (BIZOLATTI; NETO, 2018).   

Diferentemente do ensino tradicional a “sala de aula invertida” lida bem com 

a heterogenia na sala de aula a partir do mapeamento dos conhecimentos prévios 

dos discentes, este método centra o ensino no discente. No seu ritmo, ele estuda e 

se prepara previamente para os conteúdos de sala de aula. Este preparo pode ser 

feito em casa, por exemplo, por meio de leituras de livros didáticos, através de 

pesquisas realizadas pelo próprio discente, e/ou da visualização de vídeos e outros 

materiais indicados pelo professor, no qual o estudante pode fazer suas anotações, 

descrever suas dúvidas ou curiosidades e resumir os conteúdos estudados. 

Educando para que o aluno adquira o hábito de estudar e seja sujeito e protagonista 

de sua própria aprendizagem, estimulando-o para o desenvolvimento de sua 

autonomia. 
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2.3 Ensino Sob Medida (em inglês, Just-in-Time 

Teaching) 

 

O Ensino Sob Medida (EsM) é uma metodologia ativa que surgiu em 1990 

nos E.U.A. com Gregor Novak, da Universidade de Indiana, em conjunto com seus 

colegas Evelyn Patterson, Andrew Gavrin e Wolfgang Christian, e também pode ser 

considerada uma alternativa de inovação ao ensino convencional (NOVAK et 

al.,1999). 

Esta metodologia leva em consideração os conhecimentos prévios dos 

alunos, e ainda permite mapear previamente suas dificuldades em um determinado 

conteúdo. Este método ao ser colocado em prática auxilia o professor no 

planejamento, na elaboração e na regência de suas aulas, levando o docente a 

partir de reflexões a diferentes estratégias (intervenções pedagógicas) para melhora 

na aprendizagem dos alunos. 

  

2.4 Mapas Mentais 

 

Os mapas mentais são instrumentos que podem servir “para qualquer propósito 

da vida, no trabalho, na vida social e também na escola, nesse último, os mapas 

podem ser empregados como: leitura, revisão de um conteúdo, anotações, 

desenvolvimentos de ideias entre outros” (BUZAN, 2009). 

Dentre as vantagens da utilização dos mapas mentais na escola estão: a 

facilidade em identificar a ideia principal que se encontra no centro do mapa, na 

retomada rápida e eficiente de conteúdos para uma revisão, na facilidade de 

acrescentar informações ao mapa existente, além de representar mais uma 

alternativa de avaliação do processo de ensino e aprendizagem. 
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Buzan (2005) sugere algumas regras para elaboração dos mapas mentais: 

• Utilizar folhas brancas, com orientação de paisagem e canetas coloridas; 

• O mapa mental pode ser desenhado como um neurônio e projetado para 

estimular o cérebro a trabalhar com rapidez e eficiência; 

• O mapa mental começa de um tema central e se expande para fora, 

englobando detalhes; 

• A ideia mais importante é percebida de imediato no centro do mapa mental; 

• Um mapa mental bem-sucedido tem, em essência, uma imagem ou palavra 

central que representa seu objetivo; 

• Variar o tamanho da letra no mapa mental transmite a ideia de hierarquia; 

• Utilizar imagens no mapa mental o tornará mais atrativo; 

• Para cada ramificação primária (conectada à palavra ou imagem central) deve 

ser escrita uma palavra que associe ao assunto (esses são seus pensamentos 

principais). A seguir, deve criar ramificações secundárias e terciárias para os 

respectivos associados; 

• Não desenhar linhas retas e sim curvas; 

• Usar setas quando quiser fazer conexões entre as ramificações. 

 

2.5 Objetos de Aprendizagem 

 

Os Objetos de Aprendizagem (OA) têm despertado interesse tanto no ensino 

à distância (EAD) como no presencial. Temos como exemplos de OA, que 

constituem os OED, os vídeos, as animações, as simulações, os laboratórios 

virtuais e os games, entre outros (STUDART, 2015). 
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Os simuladores “Onda em corda” (Figura 2)1, “Modelos do Átomo de 

Hidrogênio” (Figura 2)2 e o vídeo “Tudo se transforma, história da química e história 

dos modelos atômicos” (Figura 3)3, tem acesso gratuito e estão disponíveis na 

Internet nos endereços que estão nas fontes a seguir.  

Figura 2 - Imagem de tela do simulador “Onda em corda”, do PhET. 

 

Fonte:<https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-
string_pt_BR.html> acesso em 09/02/2018. 
 

Figura 3 - Imagem de tela do simulador “Modelos do Átomo de Hidrogênio”, do PhET. 

 

Fonte: <https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/hydrogen-atom> acesso em 09/02/2018. 

 

 
1 Disponível em: <https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-

string_pt_BR.html > acesso em 09/02/2018. 

2 Disponível em: < https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/hydrogen-atom> acesso em 

09/02/2018. 

3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY acesso em 09/02/2018 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/hydrogen-atom
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/hydrogen-atom
https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY
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O simulador PhET “Modelos do Átomo de Hidrogênio”4 é um ótimo OED para 

quem pretende inovar suas aulas. Este recurso tecnológico apresenta a partir de 

simulações e visualizações em tela resultados experimentais conforme previsões 

teóricas e uma abordagem “mais concreta” de algo abstrato que são as construções 

de ideias do modelo grego ao modelo quântico de orbitais. A exploração deste 

simulador é pessoal e deve ser utilizada no contexto do planejamento e na 

abordagem docente. 

Este simulador dispõe de parâmetros que permitem estudar os diferentes 

modelos científicos para o átomo a partir de suas predições. A identificação dos 

diferentes modelos atômicos acontece a partir da percepção da simulação de 

diferentes resultados experimentais. Os modelos clássicos que o simulador 

apresenta são: Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e o modelo quântico à luz das 

teorias de De Broglie e de Schrödinger. 

O simulador representa a luz como uma partícula. Ao selecionar a luz branca 

no simulador “visualizamos” a representação de fótons (partículas) de diferentes as 

cores e a para luz monocromática apenas fóton de uma cor conforme a seleção do 

comprimento de onda no espectro eletromagnético. Na barra do espectro 

eletromagnético estão registrados os comprimentos de onda da radiação 

ultravioleta em que ocorre absorção de energia pelos fótons quando estes estão no 

estado fundamental. Com absorção e emissão de energia este simulador 

representam a expansão e contração de nuvens eletrônicas. 

 

3. Descrição de conteúdos, missões e metodologias. 

Esta sequência didática é composta por um conjunto de aulas que estão 

registradas nas tabelas a seguir com a descrição dos conteúdos, das metodologias 

utilizadas em cada aula, e dos recursos de Tecnologia, Informação e Comunicação 

 
4 Disponível em: < https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/hydrogen-atom> acesso em 

09/02/2018. 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/hydrogen-atom
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(TIC), como o WhatsApp, e de OED’s, tais como os simuladores educacionais de 

Física e as animações dos orbitais atômicos. 

Quadro 1 - Descrição de missões, conteúdos e metodologias. 

MOMENTO CONTEÚDOS E MISSÕES METODOLOGIA(S) 

 

1 

 

Equação Fundamental da 

ondulatória (Retomada de 

conteúdos), amplitude de onda, 

comprimento de onda (λ), 

frequência de oscilação (f), período 

(T), velocidade de propagação da 

onda (v), reflexão de pulsos em 

extremidade fixa, reflexão de pulsos 

em extremidade móvel, ondas 

transversais e longitudinais, 

interferência por reflexão de duas 

fontes sonoras (simulação: visual e 

sonora), ondas construtivas e 

destrutivas. 

1ª Missão: criação das guildas e 

elaboração dos mapas mentais 

iniciais. 

 

 

• Mapas mentais iniciais sobre o átomo: (20 minutos); 

• Gamificação; 

• Simulador “Onda em corda” (PhET): 30 minutos. O 

simulador dispõe de régua e linha de referência na 

horizontal e régua na vertical para medir o comprimento 

de onda e a amplitude. Um cronômetro para medir o 

período. O simulador dispõe as opções: manual, 

oscilador e pulso. Com extremidade fixa (com inversão 

de fase), com extremidade móvel (sem inversão de fase) 

e extremidade infinita. Controle de áudio no alto-falante 

e no ouvinte com variação da pressão do ar e a 

densidade do ar. Áudio de uma fonte com variação de 

frequência e visualização das cristas e dos vales da onda 

sonora simulada. 

 

2 

 

Criação do grupo de WhatsApp, 

escolha do aluno para orientar e 

administrar o grupo.  

 

 

• Gamificação. 

 

 

3 

 

Vídeo: Tudo se transforma, História 

da Química, História dos Modelos 

Atômicos. Modelos atômicos de 

Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, 

De Broglie e Schrödinger. 

2ª Missão: responder um 

questionário para orientação no 

estudo dos modelos atômicos com o 

uso do vídeo disponível no Youtube. 

 

 

• Gamificação; 

• Sala de aula invertida. 

 

 

4 

 

Modelos atômicos: Dalton, 

Thompsom, Rutherford, Bohr, De 

Broglie e Schrödinger. 

 

• Gamificação; 

• Ensino Sob Medida: retomada de conteúdos; 

• Simulador “Modelos de Átomo de Hidrogênio” (PhET): 

30 minutos. O simulador contempla a natureza corpuscular 

da luz. O painel de controle exibe a luz branca (com fótons 

de diferentes cores) e a luz monocromática em um 
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espectro de comprimentos de onda de 94 nm (U.V.) a 780 

nm (visível – cor vermelha). Em um espectro 

eletromagnético em forma de barra na horizontal, é 

possível escolher o comprimento de onda dos fótons que 

são emitidos sobre o átomo. O espectrômetro indica os 

comprimentos de onda em que ocorre a absorção de 

energia pelo átomo de hidrogênio e o número de fótons 

emitidos. O simulador apresenta o modelo atômico como 

uma caixa preta que permite analisar as interações entre 

os fótons e o átomo, importantes para estabelecer 

discussões semelhantes às que os cientistas tiveram na 

criação dos “modelos atômicos”. Permite a seleção de 

diferentes modelos atômicos para construção de ideias e 

comparações, por exemplo, entre o modelo quantizado de 

Bohr, que apresenta órbitas que representam a trajetória 

do elétron em torno do núcleo, e o modelo quântico, que 

apresenta os orbitais e as probabilidades de localização do 

elétron no espaço. 

Fonte: autor 

Quadro 2 - Descrição de missões, conteúdos e metodologias. 

MOMENTO CONTEÚDOS E MISSÕES METODOLOGIA(S) 

 

5 

 

Modelos atômicos: Dalton, 

Thompsom, Rutherford, Bohr, De 

Broglie e Schrödinger. 

3ª Missão: 1º QUIZ (competição 

entre as guildas). 

 

 

• Gamificação; 

• Discussão entre os estudantes das guildas. 

 

6 

 

Cálculo do comprimento de onda de 

um fóton (visualizado no PhET), 

localização da radiação no espectro 

eletromagnético. Cálculos de 

frequências e energias dos fótons 

de luz monocromática azul e 

vermelha. 

 

 

• Aula de exercícios. 

 

 

7 

 

Funções de ondas, orbitais 

atômicos (s, p, d, f), nuvens 

eletrônicas. 

4ª Missão: assistir as animações 

das funções de onda no WhatsApp. 

 

 

 

 

• Ensino sob Medida (retomada de conteúdos – Modelos 

Atômicos); 

• Simulador: “Modelos de Átomo de Hidrogênio” (PhET); 

• Youtube (animação das funções de onda). 
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8 

 

Dualidade onda-partícula, 

quantização da luz, efeito 

fotoelétrico, princípio da incerteza, 

átomo quântico, equação de 

Schrödinger, orbitais atômicos 

(s,p,d,f), representações dos 

orbitais no espaço. 

 

 

• Ensino Sob Medida (retomada de conteúdos – Modelos 

Atômicos); 

• Aula expositiva; 

• Simulador: “Modelos de Átomo de Hidrogênio” (PhET). 

 

9 

 

QUIZ (competição entre as guildas) 

Dualidade onda-partícula e princípio 

da incerteza 

5ª Missão: 2º QUIZ (competição 

entre as guildas). 

 

 

• Gamificação; 

• Discussão entre os estudantes das guildas. 
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Orbitais atômicos (s,p,d,f), 

probabilidade de localização do 

elétron, representações dos orbitais 

no espaço 

6ª Missão: elaboração dos mapas 

mentais finais. 

 

 

• Gamificação; 

• Ensino Sob Medida: retomada de conteúdos; 

• Simulador: “Modelos de Átomo de Hidrogênio” (PhET). 

Fonte: autor 

4. Fases do game: Conquistas e Pontuações 

Tabela 1: Fases do game: Conquistas e Pontuações 

 

Fonte: autor 

Fases Pontos 

Aristóteles 0 a 500 

Dalton 501 a 1000 

Thomson 1001 a 1500 

Bohr 1501 a 2000 

De Broglie 2001 a 2500 

Schrödinger (s) 2501 a 3000 

Schrödinger (p) 3001 a 3500 

Schrödinger (d) 3501 a 4000 

Schrödinger (f) 4001 a 5000 
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As fases deste game fazem referência aos conteúdos que são abordados 

neste trabalho e representam a história da evolução dos modelos atômicos desde 

o modelo grego ao modelo quântico de orbitais.  Com a finalidade de aproximar o 

ambiente de sala de aula à ludicidade de um jogo esta sequência por meio da 

utilização de elementos de jogos busca estimular o desenvolvimento da criatividade 

para melhorar as aprendizagens. As orientações para a exploração das 

potencialidades do game para motivar e engajar as guildas estão definidas pelos 

intervalos de pontuações indicados na tabela 1. Os níveis aumentam com a 

elevação da complexidade dos conteúdos utilizados nas explicações dos diversos 

modelos atômicos ao longo de sua evolução.  Para despertar no discente o espírito 

de liberdade e coragem para participar e se arriscar no desenvolvimento das 

missões (tarefas propostas) esta sequência desvincula a ideia de notas associadas 

ao contexto do ensino convencional. Foram atribuídos 100 pontos nos quizzes para 

as respostas corretas e pelos acertos das questões propostas, que têm pontuações 

respectivamente associadas a uma sequência de lançamentos de dado com os 

valores 10, 20, 30, 40, 50 e 60. 

  A fase Aristóteles representa o nível inicial do game e corresponde ao 

intervalo de 0 a 500 pontos. Para a conquista desta fase as guildas têm como 

missão a elaboração dos mapas mentais iniciais para o levantamento dos 

conhecimentos prévios sobre o átomo. A formação e nomeação das guildas 

(grupos) valem 500 pontos necessários para conquistar a fase Dalton. Na sala de 

aula invertida os alunos têm como missão assistir um vídeo (Figura 3) enviado para 

o e-mail do representante de cada grupo (guilda) e, também pelo WhatsApp de 

todos os participantes de cada guilda para desenvolver uma atividade que propõe 

por meio de questionário o estudo dos modelos atômicos. Nesta missão as guildas 

recebem 1000 pontos conquistando as fases Thomson e Bohr. Após o Ensino Sob 

Medida as guildas são desafiadas em competições com perguntas e respostas, e 

recebem feedbacks imediatos do professor ao término de cada questão. Nestes 

momentos os estudantes das guildas discutem entre si as soluções das questões 

propostas para conseguir maior pontuação, conquistar as fases mais avançadas do 

jogo, De Broglie a Schrödinger, e ainda conquistar as melhores posições no 
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rancking da turma. A guilda que conquistar o maior nível do game ou maior 

pontuação será a vencedora desta competição. Esta dinâmica é uma ferramenta 

que busca a melhora na dinâmica nas aulas de Física com maior participação e 

engajamento dos estudantes nas atividades propostas. 
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5. Guia Instrucional – Atividades Propostas 

1ª Missão - Organização das guildas e elaboração dos 

mapas mentais iniciais. 

Tempo: aproximadamente 20 minutos. 

• Organizar os alunos em grupos (500 pontos); 

• Explicar aos alunos o que é um mapa mental5; 

• Apresentar um exemplo de mapa mental sobre ondas (Figura 4); 

• Solicitar a elaboração de mapas mentais pelos participantes dos grupos 

sobre o átomo (1000 pontos); 

• Registrar a pontuação conquistada (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Pontuações conquistadas pelas guildas (grupos) 

Guilda 
Missão 

1 

Missão 

2 

Missão 

3 

Missão 

4 

Missão 

5 

Missão 

6 

Missão 

7 

Missão 

8 
Subtotal 

G1          

G2          

G3          

G4          

G5          

 
5 Mapa mental é uma ferramenta pedagógica que serve para organizar ideias com a conexão hierarquizada e 
não linear de informações a partir de palavras-chaves, cores e imagens em uma estrutura que se propaga a 
partir do centro e, auxilia na memorização e aprendizagem de conteúdos (BUZAN, 1996). 

Nome da guilda ou grupo: Números: 

Série/Turma: 3ª série ____ Curso: Ensino Médio 

Professor (a):  Disciplina: Física Período: 

Momento 1 (1ª Parte) – Elaboração de mapas mentais (iniciais) e 

Registro das pontuações conquistadas pelas guildas (Gamificação). 
Data:  
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Figura 4 – Mapa mental para retomar os conteúdos de ondulatória e para servir de exemplo 

aos alunos. 

 

Fonte: autor 
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2ª Missão - Questões sobre ondas a partir do simulador 

PhET “Onda em Corda” 

Tempo: aproximadamente 30 minutos. 

• Apresentar o simulador PhET “Onda em Corda” aos alunos; 

• Organizar os discentes conforme a disponibilidade de computadores na 

escola; 

•  Informar o link6 de acesso do simulador aos alunos para exploração de seus 

recursos conforme interesses, possibilidades e as necessidades de retomada 

dos conteúdos de ondulatória estudados anteriormente;  

 

Figura 5 – Imagem de tela do simulador “Onda em corda”, do PhET. 

 

Fonte: <https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-

string_pt_BR.html > acesso em 09/02/2018. 

 

 
6 Disponível em: <https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/wave-on-a-string> acesso em 09/02/2018. 

Nome da guilda: Números: 

Série/Turma: 3ª série ____ Curso: Ensino Médio 

Professor (a):  Disciplina: Física Período: 

Momento 1 (2ª Parte) – Procedimentos para utilização do simulador PhET 

“Onda em Corda”. 
Data:  

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/wave-on-a-string
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• Digite no Google “phet onda em corda” ou digite o endereço informado na 

fonte da Figura 5; 

• Clique nos ícones “oscilador”, extremidade “infinita”, régua e movimento 

“normal”; 

• Escolha a opções nenhum amortecimento e tensão alta na barra de seleção; 

• Selecione um valor para amplitude e a verifique com a régua que está na 

vertical; 

• Selecione alguns valores para a frequência e observe o que acontece com o 

comprimento de onda; 

• O que acontece com o comprimento de onda ao aumentar a frequência? 

__________________________________________________________ 

• Meça com a régua na horizontal os valores dos comprimentos de onda e 

preencha a tabela a seguir (500 pontos); 

• Utilize a equação fundamental da ondulatória para calcular a velocidade de 

propagação da onda; 

• Discuta os resultados da tabela e as curiosidades dos alunos após a 

exploração do simulador. 

 

Tabela 3 - Valores informados no simulador PhET “Onda em Corda” 

 
Frequência (Hz) Comprimento de Onda (m) Velocidade de Propagação (m/s) 
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Fases do game para acompanhamento e controle das pontuações 

conquistadas pelos grupos (guildas) 

 

Tabela 4- Fases do game 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome da guilda: Números: 

Série/Turma: 3ª série ____ Curso: Ensino Médio 

Professor (a):  Disciplina: Física Período: 

Momento 2 – Criação dos nomes das guildas e dos personagens 

(avatares) do game (Gamificação). 
Data:  

Fases Pontos 

Aristóteles 0 a 500 

Dalton 501 a 1000 

Thomson 1001 a 1500 

Bohr 1501 a 2000 

De Broglie 2001 a 2500 

Schrödinger (s) 2501 a 3000 

Schrödinger (p) 3001 a 3500 

Schrödinger (d) 3501 a 4000 

Schrödinger (f) 4001 a 5000 
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Tabela 5 – Pontuações conquistadas pelas guildas (grupos) 

Guilda 
Missão 

1 

Missão 

2 

Missão 

3 

Missão 

4 

Missão 

5 

Missão 

6 

Missão 

7 

Missão 

8 
Subtotal 

G1          

G2          

G3          

G4          

G5          

 

3ª Missão - Criação de avatares e nomeação das guildas. 

• Criar um grupo no WhatsApp ou no Facebook para comunicação e 

organização das atividades propostas (500 pontos); 

• Criar ou escolher um nome para identificação das guildas (500 pontos); 

• Criar os personagens (avatares) para representar as guildas (500 pontos); 

• Registrar as pontuações conquistadas (função de todas as guildas). 
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4ª Missão - Sala de Aula Invertida. 

• Digite no Youtube “Tudo se transforma, história da química e história dos 

modelos atômicos” ou digite o endereço informado na fonte da Figura 6; 

• Responda às questões propostas. E encaminhe as respostas para o          e-

mail do professor (1000 pontos); 

• Cada guilda deverá registrar a pontuação conquistada (Tabela 6). 

 

Figura 6 - Imagem de tela do vídeo “Tudo se transforma, história da química e história dos 

modelos atômicos”. 

      

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY 

 

Tabela 6 – Pontuações conquistadas pelas guildas (grupos). 

Guilda 
Missão 

1 

Missão 

2 

Missão 

3 

Missão 

4 

Missão 

5 

Missão 

6 

Missão 

7 

Missão 

8 
Subtotal 

G1          

G2          

G3          

G4          

G5          

Nome da guilda: Números: 

Série/Turma: 3ª série ____ Curso: Ensino Médio 

Professor (a):  Disciplina: Física Período: 

Momento 3 – Vídeo Tudo se transforma, história da química e história dos 

modelos atômicos (Sala de Aula Invertida e Gamificação). 
Data:  

https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY
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Questões propostas  

1-) O que você entendeu sobre modelo científico? 

2-) Qual é a origem do nome átomo? 

3-) Descreva o modelo de Dalton (bola de bilhar). 

4-) Descreva o modelo de Thomson (pudim de passas). 

5-) Qual(is) a(s) conclusão(ões) de Thomson sobre os raios catódicos? 

6-) Descreva as contribuições de Niels Bohr para o modelo atômico. 

7-) Descreva a resposta dada por Niels Bohr para a estabilidade dos elétrons 

no modelo de Rutherford. 

8-) Relate suas dúvidas e curiosidades dos conteúdos apresentados no vídeo 

para o Ensino Sob Medida (Just-in-Time-Teaching). 
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Tempo: aproximadamente 20 minutos. 

Digite no Google “phet modelos do átomo de hidrogênio” ou digite o endereço 

informado na fonte da Figura 7; 

 

Figura 7 - Imagem de tela do simulador “Modelos do Átomo de Hidrogênio”, do PhET. 

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/hydrogen-atom 
 

• Clique no ícone “Experimento” (o que realmente acontece); 

• Selecione no botão do canhão de fótons a posição liga “I”; 

• Selecione os ícones “Branco” e depois “Monocromático” nos controles de luz; 

• Clique no ícone “mostrar espectrômetro”; 

• Clique no ícone “INICIAR”; 

Nome da guilda: Números: 

Série/Turma: 3ª série ____ Curso: Ensino Médio 

Professor (a):  Disciplina: Física Período: 

Momento 4 (1ª Parte) – Explicação sobre os modelos atômicos com o 

simulador PhET “Modelos do Átomo de Hidrogênio”. 
Data:  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/hydrogen-atom
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• Observe no espectrômetro a região em que os fótons são emitidos pelo 

átomo de hidrogênio que está em uma caixa preta; 

 

Figura 8 - Imagem de tela do simulador “Modelos do Átomo de Hidrogênio”, do PhET. 

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/hydrogen-atom 
 

• Clique no ícone “Predição” (o que o modelo prediz); 

• Clique em cada um dos ícones para selecionar os diferentes modelos 

atômicos; 

• Selecione os ícones “Branco” e depois “Monocromático” nos controles de luz; 

• Selecione no botão do canhão de fótons a posição liga “I”; 

• Escolha os ícones “mostrar espectrômetro” e “os comprimentos de onda de 

absorção”; 

• Clique no ícone “INICIAR”; 

• Observe no espectrômetro a região em que os fótons são emitidos pelo 

átomo de hidrogênio; 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/hydrogen-atom
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Tempo: aproximadamente 30 minutos. 

• Organizar os discentes conforme a disponibilidade de computadores na 

escola para exploração dos recursos do simulador. 

• Informar o link7 de acesso do simulador aos alunos para exploração de seus 

recursos conforme interesses, possibilidades e as necessidades de retomada 

dos conteúdos sobre os modelos atômicos;  

 

Figura 9 - Imagem de tela do simulador “Modelos do Átomo de Hidrogênio”, do PhET. 

 

Fonte: <https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/hydrogen-atom > com acesso em 09/06/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Disponível em: <https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/hydrogen-atom > com acesso em 

09/06/2018 

Nome da guilda: Números: 

Série/Turma: 3ª série ____ Curso: Ensino Médio 

Professor (a):  Disciplina: Física Período: 

Momento 4 (2ª Parte) – Estudo dos modelos atômicos com o simulador 

PhET “Modelos do Átomo de Hidrogênio”. 
Data:  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/hydrogen-atom
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/hydrogen-atom
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5ª Missão – Questões sobre dualidade onda-partícula a partir 

do simulador PhET “Modelos de Átomo do Hidrogênio”. 

Questões (500 pontos): 

 

1-) Qual a diferença entre os fótons emitidos pela luz branca e a pela luz 

monocromática? 

2-) Observe o espectrômetro e escreva os comprimentos de onda dos fótons 

emitidos pela luz branca. 

3-) Observe e escreva em quais comprimentos de onda ocorre absorção de fótons 

pelo átomo de hidrogênio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

6ª Missão - 1º Quiz sobre modelos atômicos. 

Tempo de aula: aproximadamente 50 minutos. 

Tabela 7 – Valores sorteados no lançamento de dados. 

Guilda Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

G1          

G2          

G3          

G4          

G5          

 

• Organize a sequência de lançamentos de um dado para atribuição respectiva 

de pontos das questões propostas; 

• Registre na tabela 7 os valores sorteados nos lançamentos de um dado; 

• Escolha um aluno da turma para registrar os valores da tabela 7 na lousa; 

• Os valores sugeridos nos lançamentos de um dado são: 10, 20, 30, 40, 50 e 

60. Estes valores correspondem ao produto dos números sorteados por dez; 

• Após completar o preenchimento da tabela 7, entregar para as guildas os 

testes propostos; 

• Ao responder cada uma das questões, a guilda precisa chamar o professor 

para conferir suas respostas (feedbacks imediatos) e registrar as pontuações 

acumuladas com as respostas corretas; 

• Todas as guildas terão duas oportunidades para cada resposta incorreta, 

sendo que na segunda oportunidade a resposta correta valerá metade da 

pontuação inicialmente registrada na tabela 7. 

Nome da guilda: Números: 

Série/Turma: 3ª série ____ Curso: Ensino Médio 

Professor (a):  Disciplina: Física Período: 

Momento 5 – Competição entre as guildas – Quiz sobre os modelos 

atômicos (Gamificação). 
Data:  
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Tabela 8 - Pontuação atingida pelas guildas em cada uma das questões do quiz sobre 

Modelos Atômicos e o subtotal de pontos ao final desta missão.  

Guilda Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Subtotal 

G1           

G2           

G3           

G4           

G5           

 

• Cada resposta correta valerá 100 pontos de recompensa (tabela 8), além dos 

valores sorteados nos lançamentos de um dado; 

 

Tabela 9 – Pontuação das guildas a partir do rendimento alcançado no quiz sobre Modelos 

Atômicos, subtotal de pontos e fase do game conquistada ao final da missão.  

Guilda Recompensa (pontos) Subtotal Fase do game 

G1    

G2    

G3    

G4    

G5    

 

 

Nome da guilda: Números: 

Série/Turma: 3ª série ____ Curso: Ensino Médio 

Professor (a):  Disciplina: Física Período: 

Momento 5 – Competição entre as guildas – Quiz sobre os modelos 

atômicos. 
Data:  
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Q1-) O modelo atômico de Rutherford considera que o átomo é constituído de: 

a-) elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. 

b-) uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons. 

c-) um núcleo muito pequeno de carga positiva, cercada por elétrons. 

d-) um núcleo de massa desprezível comparada com a massa do elétron. 

e-) uma região central com carga negativa chamada núcleo. 

 

Q2-) Relacione as características atômicas com os cientistas que as propôs: 

I. Dalton 

II. Thomson 

III. Rutherford 

(  ) Seu modelo atômico era semelhante a um “pudim de passas”.  

(  ) Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. 

(     ) Criou um modelo para o átomo semelhante ao “Sistema solar”. 

 

Q3-) (ESPM-SP) O átomo de Rutherford (1911) foi comparado ao sistema planetário 

(o núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera os planetas): 

Eletrosfera é a região do átomo que: 

a-) contém as partículas de carga elétrica positiva. 

b-) contém nêutrons. 

c-) concentra praticamente toda a massa do átomo. 

d-) contém prótons e nêutrons. 

e-) contém as partículas de carga elétrica negativa. 

 

 

 

 

Nome da guilda: Números: 

Série/Turma: 3ª série ____ Curso: Ensino Médio 

Professor (a):  Disciplina: Física Período: 

Momento 5 – Questões propostas – Quiz sobre os modelos atômicos. Data:  
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Q4-) Ao longo dos anos, as características atômicas foram sendo desvendadas 

pelos cientistas. Foi um processo de descoberta no qual as opiniões anteriores não 

poderiam ser desprezadas, ou seja, apesar de serem ideias ultrapassadas, fizeram 

parte do histórico de descoberta das características atômicas. 

Vários foram os colaboradores para o modelo atômico atual, dentre eles Dalton, 

Thomson, Rutherford e Bohr. Abaixo você tem a relação de algumas características 

atômicas, especifique o cientista responsável por cada uma destas teorias: 

I. O átomo é comparado a uma bola de bilhar: uma esfera maciça, homogênea, 

indivisível, indestrutível e eletricamente neutra.  

II. O átomo é comparado a um pudim de ameixas: uma esfera carregada 

positivamente e que elétrons de carga negativa ficam incrustados nela.  

III. Átomo em que os elétrons se organizam na forma de camadas ao redor do 

núcleo.  

III. Átomo que apresenta um núcleo carregado positivamente e ao seu redor gira 

elétrons com carga negativa. 

 

Q5-) Analise as afirmações abaixo, sobre os modelos atômicos. 

I - John Dalton: Afirmava que toda a matéria é formada por partícula extremamente 

pequena, e é indivisível. 

II - Thomson: Formulou a teoria segundo a qual o átomo é uma esfera positiva que, 

para tornar-se neutra, apresenta elétrons (partículas negativas) presos em sua 

superfície. 

III - Erwin Schrödinger: O físico propôs a teoria que demonstra a probabilidade de 

se encontrar o elétron em torno do núcleo (orbital). 

Assinale a alternativa correta em relação a essas afirmativas. 

a-) O modelo formulado por John Dalton ficou conhecido como pudim de passas. 

b-) O modelo proposto por Erwin Schrödinger é utilizado até hoje. 

c-) John Dalton provou que o átomo é uma partícula dividida em prótons elétrons e 

nêutrons. 

d-) Thomson foi o autor da frase "O átomo é uma partícula formada apenas por uma 

única carga" 
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e-) Pertence ao físico Erwin Schrödinger a expressão "pudim de passas", que se 

refere à estrutura atômica da matéria. 

 

Q6-) Considerando os modelos atômicos mais relevantes, dentro de uma 

perspectiva histórica e científica, assinale a alternativa correta. 

a-) No modelo de Dalton, o átomo era constituído de um núcleo carregado 

positivamente e uma eletrosfera. O modelo seguinte foi o de Bohr que introduziu a 

ideia de que os elétrons ocupam orbitais com energias definidas, e este modelo se 

assemelha ao modelo do sistema solar. 

b-) No modelo atômico de Dalton, o átomo era tido como indivisível. O modelo 

sucessor foi o de Rutherford, no qual o átomo era constituído de um núcleo 

carregado negativamente e uma eletrosfera. 

c-) O modelo de Dalton propunha que o átomo era formado por uma massa 

carregada positivamente com os elétrons distribuídos nela. O modelo seguinte foi o 

de Rutherford, no qual o átomo era constituído de um núcleo carregado 

positivamente e uma eletrosfera. 

d-) No modelo atômico de Dalton, os elétrons ocupam orbitais com energias 

definidas, este modelo se assemelha ao do sistema solar. O modelo que o sucedeu 

foi o de Thomson, que propunha o átomo ser formado por uma massa carregada 

positivamente com os elétrons distribuídos nela. 

e-) Até a descoberta da radioatividade, o átomo era tido como indivisível (Dalton). 

O modelo que o sucedeu foi de Thomson, que propunha o átomo ser formado por 

uma massa carregada positivamente com os elétrons distribuídos nela. 

 

Q7-) É correto afirmar sobre a partícula fundamental do átomo de carga elétrica 

positiva que:  

a-) Localiza-se na eletrosfera.  

b-) Possui carga elétrica oposta a do nêutron.  

c-) Chama-se próton.  

d-) Possui massa desprezível.  

e-) Chama-se nêutron. 
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Q8-) Mackenzie-SP Comemora-se, neste ano de 2011, o centenário do modelo atômico 

proposto pelo físico neozelandês Ernest Rutherford (1871-1937), prêmio Nobel da Química 

em 1908. Em 1911, Rutherford bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas 

alfa, oriundas de uma amostra contendo o elemento químico polônio. De acordo com o seu 

experimento, Rutherford concluiu que: 

a-) o átomo é uma partícula maciça e indestrutível.  

b-) existe, no centro do átomo, um núcleo pequeno, denso e negativamente carregado.  

c-) os elétrons estão mergulhados em uma massa homogênea de carga positiva.  

d-) a maioria das partículas alfa sofria um desvio ao atravessar a lâmina de ouro.  

e-) existem, no átomo, mais espaços vazios do que preenchidos. 

 

Q9-) Evolução dos Modelos Atômicos: (UFSC) Na famosa experiência de 

Rutherford, no início do século XX, com a lâmina de ouro, o(s) fato(s) que 

(isoladamente ou em conjunto) indicava(m) o átomo possuir um núcleo pequeno e 

positivo foi(foram): 

01. As partículas alfa teriam cargas negativas. 

02. Ao atravessar a lâmina, uma maioria de partículas alfa sofreria desvio de sua 

trajetória. 

04. Um grande número de partículas alfa não atravessaria a lâmina. 

08. Um pequeno número de partículas alfa atravessando a lâmina sofreria desvio 

de sua trajetória. 

16. A maioria das partículas alfa atravessaria os átomos da lâmina sem sofrer 

desvio de sua trajetória. 

Soma (    )    
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Os exercícios propostos são exemplos de cálculo de frequência, 

comprimento de onda e energia de um fóton. Após estes cálculos, os fótons de 

cores vermelha e azul podem ser retomados, e “visualizados” com a utilização do 

simulador PhET “Modelos de átomo de hidrogênio”.  

Também, sugere-se a localização dos comprimentos de onda do vermelho e 

do azul no espectro eletromagnético e uma discussão sobre a relação inversa entre 

o comprimento de onda e frequência e, consequentemente da energia de um fóton.  

Este simulador facilita o estudo da natureza corpuscular da luz a partir das 

“visualizações” dos fótons com suas emissões e absorções. Podendo retomar que 

a luz branca apresenta fótons de diferentes cores e a monocromática apresenta 

fótons de apenas uma cor e, também, associar cada cor a um comprimento de onda 

que pode ser selecionado em uma chave em forma de barra deslizante no espectro 

eletromagnético, fortalecendo a ideia de comportamento dual da luz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome da guilda: Números: 

Série/Turma: 3ª série ____ Curso: Ensino Médio 

Professor (a):  Disciplina: Física Período: 

Momento 6 – Sugestões ao professor Data:  
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1-) Uma radiação emite luz que oscila 4,32 x 1014 vezes em cada segundo.   

Dica: Utilize a equação fundamental da ondulatória. 

a-) Calcule o comprimento de onda desta radiação. 

b-) Localize o comprimento de onda calculado no espectro eletromagnético. 

 

2-) A radiação que emite luz azul está representada pelo comprimento de onda de 

470 nm e a radiação que emite luz vermelha pelo comprimento de onda de 700 nm. 

a-) Calcule a frequência para o comprimento de onda de 470 nm.  

b-) Calcule a frequência para o comprimento de onda de 700 nm. 

c-) Calcule a energia de um fóton de cor azul e um fóton de cor vermelha e compare-

as. 

d-) Verifique por meio de análise dos resultados obtidos com a equação da 

ondulatória a relação inversa entre o comprimento onda e frequência. E a relação 

direta entre a frequência e a energia de um fóton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome da guilda: Números: 

Série/Turma: 3ª série ____ Curso: Ensino Médio 

Professor (a):  Disciplina: Física Período: 

Momento 6 – Aula de exercícios – Exercícios propostos. Data:  
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Material de estudo disponível para as guildas. 

• Acessar o link <https://www.youtube.com/watch?v=IlkY-HtjrkA> para assistir as 

animações dos orbitais atômicos;  

• Explorar os recursos do simulador PhET “Modelos do Átomo de Hidrogênio”. 

 

Figura 10 - Imagem de tela da representação dos orbitais atômicos (a) s, (b) p, (c) 

d e (d) f de acordo com a animação disponível no Youtube. 

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=IlkY-HtjrkA> com acesso em 24/02/2019 
 
Para reforçar a ideia de que o elétron pode ser representado por uma função 

de onda, cuja interpretação física está associada aos orbitais atômicos “s”, “p”, “d”, 

“f” recomenda-se acessar o link a seguir. Esse recurso é de acesso fácil, gratuito, e 

está disponível no Youtube.  Este Objeto de Aprendizagem (OA) tem a duração de 

2 minutos e 31 segundos e permite a “visualização” das nuvens eletrônicas que 

representam os orbitais atômicos (Figura 10). 

 

Nome da guilda: Números: 

Série/Turma: 3ª série ____ Curso: Ensino Médio 

Professor (a):  Disciplina: Física Período: 

Momento 7 – Animações das funções de onda. Data:  

(a) (b) 

(c) (d) 

https://www.youtube.com/watch?v=IlkY-HtjrkA
https://www.youtube.com/watch?v=IlkY-HtjrkA
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• O simulador PhET “Modelos de Átomo de Hidrogênio” está disponível no 

endereço: <https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/hydrogen-atom >. 

 

Sugere-se dividir esta aula em duas partes, a primeira para explicar os 

conteúdos dualidade onda-partícula, quantização da luz, efeito fotoelétrico, princípio 

da incerteza, equação de Schrödinger, o modelo atômico de orbitais e suas 

representações. E a segunda para a exploração dos recursos do simulador PhET 

na contextualização de conteúdos como a dualidade onda-partícula, quantização de 

energia associando-a aos fótons coloridos, o comportamento ondulatório do elétron 

e modelo quântico representado pelas nuvens eletrônicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome da guilda: Números: 

Série/Turma: 3ª série ____ Curso: Ensino Médio 

Professor (a):  Disciplina: Física Período: 

Momento 8 – Aula expositiva sobre dualidade onda-partícula, 

quantização da luz, efeito fotoelétrico, princípio da incerteza, modelo 

atômico de orbitais, equação de Schrödinger, orbitais atômicos e suas 

representações no espaço e Exploração do simulador “Modelos de 

Átomo de Hidrogênio” do PhET. 

Data:  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/hydrogen-atom
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Figura 11 - Imagem do “slide” para abordagem e contextualização da Física Moderna 
Contemporânea.  

 
Fonte: autor 

 
 
Figura 12 - Imagem do “slide” com os fenômenos físicos que sinalizam o caráter ondulatório 
da luz. 

 
Fonte: autor 

Nome da guilda: Números: 

Série/Turma: 3ª série ____ Curso: Ensino Médio 

Professor (a):  Disciplina: Física Período: 

Momento 8 – Slides para a aula expositiva. Data:  
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O “slide” (Figura 12) aborda a difração ou deformação de uma onda que é 

um fenômeno que acontece devido aos obstáculos que as ondas encontram durante 

sua propagação e a interferência que pode ser construtiva ou destrutiva devido à 

interação entre duas ou mais ondas.  

 Para reforçar a ideia de que a luz é uma onda eletromagnética foram 

retomados os conceitos de difração e interferência luz com exemplo da fenda dupla. 

Desta forma a luz apresenta todas as características de uma onda como: amplitude, 

comprimento de onda, período, frequência, velocidade de propagação, e pode ser 

descrita pela equação fundamental da ondulatória.  

 
Figura 13: Imagem do “slide” com os fenômenos físicos que sinalizam o caráter corpuscular 
da luz. 

 
Fonte: autor 

 

Em quase todas as faixas do espectro eletromagnético a luz pode ser 

explicado pela ondulatória da teoria clássica, mas na faixa da radiação ultravioleta 

as previsões da teoria clássica contrariavam os resultados experimentais da 

radiação ultravioleta emitida por um corpo aquecido (Figura 13). Estes resultados 

são conhecidos como a “catástrofe do ultravioleta”. Para tentar solucionar este 

problema de divergência entre a teoria clássica e os resultados experimentais Max 
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Planck formulou a hipótese de que a luz são pacotes quantizados de energia, 

marcando o nascimento da mecânica quântica. A ideia de onda como partícula não 

agradava a comunidade científica que apresentou muita resistência à teoria 

quântica.  

  

Figura 14 - Imagem do “slide” sobre o efeito fotoelétrico que reforça caráter 

corpuscular da luz. 

 
Fonte: autor 

 

Em 1905, Albert Einstein recebeu o prêmio Nobel de Física pelo trabalho 

“Efeito Fotoelétrico”. Neste trabalho Einstein utilizou a fórmula de Planck e 

demonstrou que para cada material condutor existe uma radiação capaz de arrancar 

elétrons de uma superfície metálica, reforçando a ideia do comportamento dual da 

luz e contribuindo para o fortalecimento da teoria quântica na comunidade científica. 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Figura 15 - Imagem do “slide” sobre o princípio da incerteza no mundo microscópico. 

 
Fonte: autor 

 
A mecânica quântica modifica a visão da teoria clássica do modelo de Bohr, 

no qual o movimento de elétrons acontece em órbitas determinadas em torno de um 

núcleo com posição e velocidade definidas. Werner Heisenberg, em 1927 mostrou 

ser impossível conhecer com absoluta exatidão a posição e a velocidade de uma 

partícula ou elétron no mundo microscópico. O princípio da incerteza de Heisenberg 

é um número que representa a limitação imposta pela natureza no mundo 

microscópico de se conhecer a posição e a velocidade ou momento linear de uma 

partícula. Esta limitação indica que o produto da variação da posição pela variação 

de momento linear não pode ser menor que a constante de Planck dividida por 4π. 

A posição da partícula e seu momento linear são inversamente proporcionais, isto 

é, quanto mais se sabe sobre a posição da partícula menos informação se tem sobre 

o seu momento linear e vice-versa. 
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Figura 16 - Imagem do “slide” sobre a natureza ondulatória do elétron. 

 
Fonte: autor 

 
 A partir de contribuições no estudo do comportamento dual, partícula-onda, 

da luz. Em 1924 Louis De Broglie recebeu o prêmio Nobel de Física (Figura 16). Ele 

propôs em sua tese de doutorado a hipótese de que a matéria, como o elétron, está 

associada a uma onda. Esta hipótese de ondas de matéria foi verificada 

experimentalmente na difração de elétrons (dualidade onda-partícula) e na 

descoberta das propriedades ondulatórias da matéria levando ao conhecimento do 

princípio da incerteza de Heisenberg.  

 Nas ondas de matéria as partículas, como os elétrons, têm características de 

partícula como o momento linear (p), que é o produto da massa da partícula pela 

sua velocidade, e de ondas como o comprimento de onda (λ). Com movimentos em 

torno de um núcleo os elétrons têm momento angular quantizado (L). 
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Figura 17 - Imagem do “slide” com a representação do orbital “s”. 

 
Fonte: autor. 

 
 

Figura 18 - Imagem do “slide” com as representações dos orbitais “p”. 

 
Fonte: autor. 

 

Figura 19 - Imagem do “slide” com as representações dos orbitais “d”. 

 
Fonte: autor. 
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Figura 20 - Imagem do “slide” com as representações dos orbitais “f”. 

 
Fonte: autor 

 

 
Figura 21 - Imagem do “slide” sobre Schrödinger e Dirac e, a criação da função de onda do 
elétron. 

 
Fonte: autor 

 
Toda matéria, como o elétron, deve ter uma onda associada e um limite 

imposto pela natureza no mundo microscópico, o princípio da incerteza de 

Heisenberg. Na mecânica quântica os elétrons são representados por funções de 

onda cujo significado físico está associado à densidade de probabilidade de 

localizar a partícula no espaço. Os físicos Erwin Schrödinger e Paul Dirac 
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receberam em 1933 o prêmio Nobel de Física (Figura 11). Dirac desenvolveu um 

formalismo matemático na mecânica quântica que incorporou a mecânica matricial 

de Werner Heisenberg com a mecânica ondulatória de Erwin Schrödinger, que 

desenvolveu uma equação que permite determinar a função de onda de uma 

partícula. 

O número quântico secundário representa os orbitais (s,p,d,f) conhecidos por 

subníveis de energia. O terceiro número quântico (ml) é um número inteiro que 

representa a orientação espacial do orbital e o quarto número quântico (ms) é o spin 

do elétron incorporado por Paul Dirac. O spin é uma propriedade magnética 

intrínseca do elétron, que não apresenta rotação. 

 As funções de onda são conhecidas por orbitais que são descritos por três 

números quânticos (n, l, ml) e o número quântico (ms) magnético para o spin. O 

número quântico principal (n) é o mesmo que foi utilizado por Niels Bohr e 

representa os níveis de energia dos elétrons nas camadas K,L,M,N,O,P,Q. Quanto 

maior for o número quântico principal mais afastado o elétron está do núcleo e maior 

é a energia do elétron. Os elétrons mais próximos do núcleo têm menor energia 

total, com maior energia cinética e menor energia potencial devido à atração 

coulombiana. Enquanto os elétrons mais afastados têm maior energia total, com 

maior energia potencial e cinética. Estes níveis de energias podem ser 

determinados pelos espectros de emissão e absorção quando os elétrons mudam 

de uma órbita para outra. Quando o elétron “salta” de uma órbita mais energética 

para uma menos energética emite luz e o contrário é porque absorveu uma 

quantidade energia correspondente à diferença de energia entre as órbitas de 

origem e destino. 
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Figura 22 - Imagem do “slide” sobre a equação de Schrödinger. 

 
Fonte: autor 

 

A equação de Schrödinger utiliza funções matemáticas, conhecidas por 

funções de onda, para descrever o comportamento ondulatório dos elétrons. As 

funções de onda são representadas por variáveis complexas, que sozinhas não têm 

significado, mas o seu quadrado fornece a densidade de probabilidade de se 

localizar um elétron. Estas funções de onda fornecem o contorno das nuvens 

eletrônicas, conhecidas pelo nome de orbitais. 
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7ª Missão - 2º Quiz sobre dualidade onda-partícula e princípio da 

incerteza 

Tempo de aula: aproximadamente 50 minutos. 

Tabela 10 – Valores sorteados no lançamento de dados. 

Guilda Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

G1        

G2        

G3        

G4        

G5        

 

• Organize a sequência de lançamentos de um dado para atribuição respectiva 

de pontos das questões propostas; 

• Registre na tabela 10 os valores sorteados nos lançamentos de um dado; 

• Escolha um aluno da turma para registrar os valores da tabela 10 na lousa; 

• Os valores sugeridos nos lançamentos de um dado são: 10, 20, 30, 40, 50 e 

60. Estes valores correspondem ao produto dos números sorteados por dez; 

• Após completar o preenchimento da tabela 10, entregar para as guildas os 

testes propostos; 

• Ao responder cada uma das questões, a guilda precisa chamar o professor 

para conferir suas respostas (feedbacks imediatos) e registrar as pontuações 

acumuladas com as respostas corretas; 

• Todas as guildas terão duas oportunidades para cada resposta incorreta, 

sendo que na segunda oportunidade a resposta correta valerá metade da 

pontuação inicialmente registrada na tabela 10; 

Nome da guilda: Números: 

Série/Turma: 3ª série ____ Curso: Ensino Médio 

Professor (a):  Disciplina: Física Período: 

Momento 9 – Competição entre as guildas – Quiz dualidade onda-

partícula e princípio da incerteza. 
Data:  
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Tabela 11 - Pontuação atingida pelas guildas em cada uma das questões do quiz sobre 

Modelos Atômicos e o subtotal de pontos ao final desta missão.  

Guilda Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Subtotal 

G1         

G2         

G3         

G4         

G5         

 

Tabela 12 - Fases do game 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nome da guilda: Números: 

Série/Turma: 3ª série ____ Curso: Ensino Médio 

Professor (a):  Disciplina: Física Período: 

Momento 9 – Competição entre as guildas – Quiz dualidade onda-

partícula e princípio da incerteza (Gamificação). 
Data:  

Fases Pontos 

Aristóteles 0 a 500 

Dalton 501 a 1000 

Thomson 1001 a 1500 

Bohr 1501 a 2000 

De Broglie 2001 a 2500 

Schrödinger (s) 2501 a 3000 

Schrödinger (p) 3001 a 3500 

Schrödinger (d) 3501 a 4000 

Schrödinger (f) 4001 a 5000 
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Cada resposta correta valerá 100 pontos de recompensa (tabela 13), além 

dos valores sorteados nos lançamentos de um dado; 

 

Tabela 13 – Pontuação das guildas a partir do rendimento alcançado no quiz sobre Modelos 

Atômicos, subtotal de pontos e fase do game conquistada ao final da missão.  

Guilda Recompensa (pontos) Subtotal Fase do game 

G1    

G2    

G3    

G4    

G5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

Q1-) (UEPB) No ano de 1922, Werner Heisenberg (1901-1976) formulou o princípio 

da incerteza, o qual passou a ser considerado um dos pilares da mecânica quântica. 

Com base nesse princípio da incerteza, analise as afirmativas a seguir. 

I. A incerteza é uma limitação do instrumento de medida. 

II. É impossível medir simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula. 

III. A imprecisão entre as medidas de posição e velocidade a que Heisenberg se 

refere está relacionada ao mundo macroscópico. 

Após análise feita, conclui-se que é(são) correta(s) apenas a(s) proposição(ões): 

a-) I 

b-) II 

c-) III 

d-) II e III 

e-) I e III 

 

Q2-) (PUC-RS) A matéria apresenta um comportamento dualístico, ou seja, pode 

se comportar como onda ou como partícula. 

 Uma partícula em movimento apresenta um comprimento de onda associado 

a ela, o qual é descrito por λ=h/p, em que p (massa x velocidade) é o módulo do 

seu momento linear (quantidade de movimento) e h é a constante de Planck. 

 Considere as seguintes partículas movendo-se livremente no espaço e suas 

respectivas massas e velocidades: 

 

  Partícula 1 – massa m e velocidade v; 

 Partícula 2 – massa m e velocidade 2.v; 

 Partícula 3 – massa 2.m e velocidade 2.v. 

Nome da guilda: Números: 

Série/Turma: 3ª série ____ Curso: Ensino Médio 

Professor (a):  Disciplina: Física Período: 

Momento 9 – Questões propostas – Quiz dualidade onda-partícula e 

princípio da incerteza. 
Data:  
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Os comprimentos de onda associados às partículas estão relacionados de tal modo 

que: 

a-) λ1=λ2=λ3 

b-) λ1=λ2<λ3 

c-) λ1<λ2=λ3 

d-) λ1<λ2<λ3 

e-) λ1>λ2>λ3 

 

Q3-) Analise as proposições: 

I. Em determinados fenômenos, a luz apresenta natureza ondulatória e, em outros, 

corpuscular. É o caráter dual da luz. 

II. Os fenômenos da interferência da luz, da difração e o efeito fotoelétrico são 

explicados pela natureza ondulatória da luz. 

III. Partículas como os elétrons também possuem propriedades ondulatórias. 

A respeito das afirmações, assinale a alternativa correta. 

a-) Apenas I é correta. 

b-) Apenas II é correta. 

c-) Apenas III é correta. 

d-) Apenas I e III são corretas. 

e-) I, II e III são corretas. 

 

Q4-) (UFRGS-RS) O físico francês Louis de Broglie (1892-1987), 3m analogia ao 

comportamento dual onda-partícula da luz, atribuiu propriedades ondulatórias à 

matéria. Sendo a constante de Planck h = 6,6.10-34 J.s , o comprimento de onda de 

Broglie para o elétron (massa = 9.10-31 kg) com velocidade de módulo v = 2,2 . 106 

m/s é, aproximadamente: 

a-) 3,3 .10-10 m 

b-) 3,3 .10-9 m 

c-) 3,3 .103 m 
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d-) 3,0 .109 m 

e-) 3,0 .1010 m 

 

Q5-) (Olimpíada Paulista de Física) Calcule o momento linear (quantidade de 

movimento) de um fóton de comprimento de onda 780nm, típico de diodos laser 

empregados na leitura de CDs.  

Dado: h = constante de Planck = 6,63.10-34 J.s  

a-) 2,5 .10-27 J.s / m 

b-) 3,5 .10-28 J.s / m 

c-) 4,5 .10-26 J.s / m 

d-) 8,5 .10-28 J.s / m 

e-) 9,5 .10-29 J.s / m 

 

Q6-) (UEG-GO) Leia a tira a seguir: 

 

Fonte: UEG 8 

Para validar a proposta do analista, ocorrência da dualidade onda-partícula, o 

senhor Fóton deve ser capaz de sofrer: 

a-) efeitos fotoelétrico e Compton. 

b-) interferência e polarização. 

 
8 Disponível em:  

<http://www.cbpf.br/~eduhq/html/tirinhas/tirinhas_imagens/fisica/fisica0184.jpg> acesso 

em 24/06/2018 

 

http://www.cbpf.br/~eduhq/html/tirinhas/tirinhas_imagens/fisica/fisica0184.jpg
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c-) difração e efeito fotoelétrico. 

d-) interferência e refração. 

 

Q7-) (UFG-2006) Transições eletrônicas, em que fótons são absorvidos ou emitidos, 

são responsáveis por muitas das cores que percebemos. Na figura a seguir, vê-se 

parte do diagrama de energias do átomo de hidrogênio. 

 

Na transição indicada (E3→ E2), um fóton de energia de: 

a-) 1,9 eV é emitido.  

b-) 1,9 eV é absorvido. 

c-) 4,9 eV é emitido.  

d-) 4,9 eV é absorvido.  

e-) 3,4 eV é emitido. 
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 Primeira parte da aula. 

Tempo: aproximadamente 30 minutos. 

Os exercícios nos quais as guildas apresentaram dificuldades são retomados, 

corrigidos e comentados pelo professor durante esta aula.  

8ª Missão – Elaboração dos mapas mentais finais 

Segunda parte da aula. 

Tempo: aproximadamente 20 minutos. 

Elaboração dos mapas mentais finais (500 pontos) a partir da palavra “Átomo” 

para analisar a aprendizagem promovida pela sequência didática para o 

ensino de modelos atômicos. 

 

Tabela 14 – Pontuações conquistadas pelas guildas (grupos) 

Guilda 
Missão 

1 

Missão 

2 

Missão 

3 

Missão 

4 

Missão 

5 

Missão 

6 

Missão 

7 

Missão 

8 
Subtotal 

G1          

G2          

G3          

G4          

G5          

 

 

 

 

Nome da guilda: Números: 

Série/Turma: 3ª série ____ Curso: Ensino Médio 

Professor (a):  Disciplina: Física Período: 

Momento 10 – 1ª Parte: Esclarecimento de dúvidas apresentadas (Ensino 

Sob Medida), Registro das pontuações conquistadas pelas guildas.              

2ª Parte: Elaboração dos mapas mentais finais. 

Data:  
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Classificação final das guildas e fases do game. 

 
Tabela 15 – Classificação final das guildas e fases do game.  

Classificação Total Guilda Fase do game 

1°     

2°    

3°    

4°    

5°    
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