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AULA 1: O MÉTODO CIENTÍFICO

Os gregos têm o mérito da introdução do 
método, que era baseado na observação e 
na lógica.

O Método Científico

Definição de Método Científico

O método científico é um método pelo qual os 
cientistas pretendem construir uma 
representação precisa, confiável, consistente e 
não arbitrária do mundo à sua volta.

Vejamos alguns fatos sobre esse método:
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Avaliações presenciais (AV)
• 03 avaliações (AV1, AV2, AV3)
• Ter mais que 4,0 em ao menos 02 AV
• Média das 02 AV com maiores notas
• Aprovação com nota ≥ 6,0

Conceito e Avaliação

Método Ativo de Ensino
Aprendizagem colaborativa
Peer-instruction
Estudos de casos

Nota da AV 1
• Trabalho a ser entregue (2,0)
• AV1 com consulta (8,0)

Nota da AV 2
• Trabalho a ser entregue (2,0)
• AV1 com consulta (8,0)
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Física Instrumental
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Participação em sala de aula 
• Perguntas
• Debates

Avaliações presenciais (AV)
• 03 avaliações (AV1, AV2, AV3)
• Ter mais que 4,0 em ao menos 02 AV
• Média das 02 AV com maiores notas
• Aprovação com nota ≥ 6,0 Atividades fora de aula 

• Exercícios
• Artigos e vídeos

Conceito e Avaliação

Método Ativo de Ensino
Aprendizagem colaborativa
Peer-instruction
Estudos de casos
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Atividade – 05 min
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Atividade – 05 min

1. O que você espera aprender nesta disciplina?

2. O que é método científico na sua opinião? 

3. Qual a importância de se pesquisar usando 
método científico?
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Física Instrumental

Conteúdo da Disciplina

UNIDADE 1: O Método Científico

• História da ciência e o método científico
• Metodologia Científica
• Aplicações do Método Científico na Engenharia: Pesquisa e 

Inovação Tecnológica

UNIDADE 2: Metrologia e Qualidade

• Contextualização: produção industrial
• Sistemas de unidades e ordem de grandeza
• Incertezas nas medições
• Incertezas e erros
• Aplicações: Metrologia e Qualidade
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Física Instrumental

Conteúdo da Disciplina

UNIDADE 3: A grua (forças e movimentos)

• Contextualização: construção de edifícios e movimentação de cargas (grua)
• Força, Peso, momento e equilíbrio
• Movimentos (MU, MC, queda livre) e leis de Newton
• Energia potencial, energia cinética, trabalho e conservação de energia

UNIDADE 4: O elevador hidráulico (princípio de Pascal)

• Contextualização: amplificação de força (elevador 
hidráulico e freio a disco)

• Volume, densidade e empuxo
• Pressão hidrostática
• Princípio de Pascal
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Física Instrumental

Conteúdo da Disciplina

UNIDADE 5: O motor Stirling (calor e energia)
• Contextualização: o motor Stirling
• Pressão, Volume, Temperatura
• Calor, Energia e Trabalho

UNIDADE 6: O aquecedor elétrico (o efeito joule)
• Contextualização: aquecedor elétrico
• Eletrostática: carga elétrica, Lei de Coulomb e campo elétrico
• Eletrodinâmica: tensão, corrente, resistores, potência e Efeito Joule
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UNIDADE 7: O dínamo (gerador de energia elétrica)
• Contextualização (gerador de energia elétrica)
• Magnetismo e campo magnético
• Lei de Faraday: Indução eletromagnética
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Física Teórica Experimental I

AULA 1: TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM

Bibliografia Básica

• BARROS, Luciane e BELISIO, Adriano Silva. 
FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL I 
(Repositório). Rio de Janeiro: SESES, 2015.

• CUTNELL, John D., JOHNSON, Kenneth W. 
FÍSICA (Minha biblioteca). 9ª edição. Rio de 
Janeiro: LTC, 2016. Volume 1. 

• HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, 
Jearl. FUNDAMENTOS DE FÍSICA: MECÂNICA 
(Minha biblioteca). 10ª edição. Rio de 
Janeiro: LTC, 2018. Volume 1.
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Física Teórica Experimental I

AULA 1: TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM

Sistema SAVA
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Sistema SAVA
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Livro Básico do curso em PDF, disponível no SAVA



Sistema SAVA
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O Método Científico

Recomendação para próxima aula

Assistir Método Científico I
http://portaldoaluno.webaula.com.br/cursos/
O03473/Aula1/___A/01BasesFisicas.mp4

Assistir Método Científico - Academia 
Brasileira de Ciências
http://portaldoaluno.webaula.com.br/cursos/O034
73/Aula1/___A/O_metodo_cientifico.mp4
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O Método Científico

Recomendação para próxima aula

Texto: Física e Engenharia
http://portaldoaluno.webaula.com.br/cursos/O03473/materiais_aula/arquivos/TEXTO_FISICA_E_ENGENHARIA.pdf



AULA 1: O MÉTODO CIENTÍFICO

“Ciência” vem do latim “scientia”, traduzido 
por “conhecimento“.

Nosso conhecimento surge por causa do 
intelecto, que é inerente a espécie humana.

O Método Científico

04 Tipos de Conhecimento

1. Empírico (senso comum)
2. Religioso
3. Científico
4. Filosófico

1

2 3

4

Mítico

Técnico
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Galileu representa a introdução da 
experimentação completando o método 
científico como tal.

O Método Científico

Definição de Método Científico

O método científico é um método pelo qual os 
cientistas pretendem construir uma 
representação precisa, confiável, consistente e 
não arbitrária do mundo à sua volta.
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Newton representa o amadurecimento e a 
constatação de que todo o conhecimento 
científico sobre o mundo deve ser 
construído por intermédio da utilização do 
método científico.

O Método Científico

Definição de Método Científico

O método científico é um método pelo qual os 
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A razão passa a ser vista como meio de 
obtenção do conhecimento e guia das 
ações humanas.

O Método Científico

Definição de Método Científico

O método científico é um método pelo qual os 
cientistas pretendem construir uma 
representação precisa, confiável, consistente e 
não arbitrária do mundo à sua volta.

Vejamos alguns fatos sobre esse método:
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Observação e descrição de um 
fenômeno ou grupo de fenômenos.

O Método Científico

Etapas do Método Científico

Pode-se afirmar que  o método científico possui 
quatro etapas fundamentais:

1
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Formulação de uma hipótese para explicar 
os fenômenos. Muitas vezes, tais hipóteses 
assumem a forma de um mecanismo 
causal ou relação matemática.

O Método Científico

Pode-se afirmar que  o método científico possui 
quatro etapas fundamentais:

2

Etapas do Método Científico
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A hipótese é utilizada para prever a existência 
de outros fenômenos, ou então para predizer, 
quantitativamente, a ocorrência de novas 
observações possíveis.

O Método Científico

Pode-se afirmar que  o método científico possui 
quatro etapas fundamentais:

3

Etapas do Método Científico
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Realização de testes experimentais acerca das 
previsões por vários experimentalistas 
independentes e confirmação dos pressupostos 
adotados.

O Método Científico

Pode-se afirmar que  o método científico possui 
quatro etapas fundamentais:

4

Etapas do Método Científico
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O Método Científico

Hipótese no Método Científico

Caso os experimentos confirmem as hipóteses e 
as previsões decorrentes, pode-se construir uma lei 
ou teoria científica.

Uma hipótese é uma afirmação limitada sobre uma relação 
de causa e efeito em situações específicas.

A palavra modelo é reservada para situações nas quais é sabido que a 
hipótese tem, pelo menos, uma validade limitada. 

Uma teoria científica ou lei representa uma hipótese, ou grupo de 
hipóteses relacionadas, as quais têm sido confirmadas por testes 
experimentais confiáveis e independentes.
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O Método Científico

Consolidação do Método Científico

A ciência não é nossa única 
forma de entender e 
representar o mundo.

Como vimos, existem 
vários tipos conhecimentos 
que não fazem parte do 
que denominamos 
conhecimento científico. 

O conhecimento para ser 
considerado científico 
precisa vir da observação, 
descrição, hipótese e teste. 
Isto é o método científico. 

Não basta ser verdade, para ser conhecimento científico há 
que ser verdadeiro e demonstrável à luz do método científico.
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O Método Científico

Consolidação do Método Científico – Exemplo

Observe o exemplo: 

Imagine alguém que firmemente crê em vidas em outros planetas. Trata-se de 
crença pessoal que pode ser verdadeira, uma vez que é possível que estes seres 
existam. Assim, embora respeitável enquanto fé, no entanto, não é ciência. 

Por que não é ciência?
Por que não é verdadeiro? 

Por que a Ciência não pode demonstrar 
que não existem seres em outros 
planetas.  Ou seja, pode ser que existam...

Não é ciência por não 
haver provas que 
atendam aos pressupostos 
do método científico.
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O Método Científico

Metodologia Científica

Vejamos o conceito de metodologia científica e de iniciação científica:

Metodologia científica é o estudo dos 
métodos ou dos instrumentos empregados 
para projetos de pesquisa e para a 
elaboração de um trabalho científico. 

A iniciação científica é a modalidade de 
pesquisa acadêmica desenvolvida por 
alunos de graduação. 

Os estudantes que se dedicam a esta atividade não precisam possuir 
experiência prévia, representando seu primeiro contato a pesquisa. Os 

estudos devem ser acompanhados por um professor orientador.
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O Método Científico (aplicação)

Prática do Método Científico

Observe a seguinte situação:

Em uma viagem espacial, sua nave deveria se encontrar com a nave capitânia de seu grupo que se 
encontra na face iluminada da Lua, mas:

• Sua nave espacial tem que realizar um pouso de emergência na Lua. 
• A nave capitânia de seu grupo está a mais de trezentos quilômetros de distância na face 

iluminada do satélite, ou seja, na face voltada para o Sol. 
• Sua nave foi quase totalmente destruída durante o pouso de emergência. 
• A sobrevivência da tripulação depende de que você chegue à nave capitânia. 
• De todo seu equipamento só restaram 15 itens. 
• Você tem que escolher os itens mais importantes para vencer os trezentos quilômetros que o 

separam da nave capitânia.
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O Método Científico (aplicação)

Prática do Método Científico

Para realizar essa prática, os alunos devem se dividir             
em grupos, e seguir a metodologia descrita:

• Formulação do problema: Eleger itens importantes para 
sobrevivência na lua, dentro do contexto proposto.

• Formulação de uma hipótese: Trabalhar em prol do grupo 
para que todos sobrevivam.

• Coleta de dados: Eleger os itens conforme tabela.
• Análise dos dados: Utilizar o conhecimento dos 

integrantes do grupo para chegar ao resultado.
• Conclusões sobre o resultado analisando a solução 

segundo o especialista: Quais os dados mais       
relevantes da pesquisa e o que foi concluído.

• Redação criteriosa de todas as etapas.
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O Método Científico (aplicação)

Prática do Método Científico

Tarefa: 

Os alunos devem classificar os objetos constantes do     
quadro apresentado no próximo slide segundo o                  
grau de prioridade. 

Deve-se considerar que:

1. O número de sobreviventes é igual ao número de 
componentes da sua equipe.

2. Vocês se encontram na situação descrita anteriormente.
3. O grupo concordou em trabalhar de acordo com o 

método proposto.
4. Todos os itens se encontram em boas condições.
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O Método Científico (aplicação)

Prática do Método Científico

ITENS Classificação

Fósforos

Alimento concentrado

Cabo de náilon de 15 metros

Aquecedor portátil

Tecido de seda de paraquedas

Duas pistolas calibre 45

Leite em pó

Dois tanques de oxigênio de 50kg

Atlas estelar (constelação lunar)

Prancha salva vidas auto inflável

Bússola magnética

15 litros de água

Pistola de sinalização

Estojo de 1º socorros com seringas de injeção

Transmissor/receptor de ondas ultracurtas ativado por energia solar
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O Método Científico (aplicação)

Prática do Método Científico

ITENS Classificação

Fósforos 15

Alimento concentrado 04

Cabo de náilon de 15 metros 06

Aquecedor portátil 03

Tecido de seda de paraquedas 08

Duas pistolas calibre 45 11

Leite em pó 12

Dois tanques de oxigênio de 50kg 01

Atlas estelar (constelação lunar) 13

Prancha salva vidas auto inflável 09

Bússola magnética 14

15 litros de água 02

Pistola de sinalização 10

Estojo de 1º socorros com seringas de injeção 07

Transmissor/receptor de ondas ultracurtas ativado por energia solar 05



AVANCE PARA FINALIZAR 
A APRESENTAÇÃO.


