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APRESENTAÇÃO 

 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) 

tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos e 

profissionais de nível médio, e de cursos de formação inicial e continuada para 

trabalhadores e pessoas expostas a exclusão social. 

Além disso, o Pronatec visa à ampliação de vagas e expansão das redes 

estaduais de educação profissional. Ou seja, a oferta, pelos estados, de ensino 

médio concomitante com a educação profissional e a formação inicial e continuada 

para diversos públicos. 

No CETAM o PRONATEC é entendido como uma ação educativa de muita 

importância, fomentando o acesso das pessoas a educação profissional e ampliando 

as ofertas da instituição, consolidando uma política de governo de qualificar 

pessoas, como instrumento de cidadania para gerar ocupação e renda. 
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UNIDADE I – FÍSICA APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 

Introdução 

O estudo da Física é de fundamental importância para os profissionais da construção 

civil, uma vez que tem como base o estudo das forças e o equilíbrio das mesmas. Segundo 

John W. Jewett (2007). “A mais fundamental ciência física diz respeito aos princípios 

fundamentais do universo é a partir da física que as outras ciências como: astronomia, 

biologia, geografia tem sua base”. A beleza da física encontra-se na simplicidade de seus 

princípios e na maneira pela qual um pequeno número de conceitos pode alterar ou 

expandir nossa visão do mundo.  

 Porque estudar física no curso técnico em edificação? O profissional de Edificações 

tem por essência o uso de física em seu dia a da, já que no todo ato de construção da mais 

simples a mais complexa das edificações utiliza-se das grandezas vetoriais e do equilíbrio 

das forças para manter-se de pé, sendo assim o profissional não só tem que as conhecer 

como tem que saber aplica-las em conformidade com as normas vigentes.  

 Os pontos a serem abordados nesse material darão ênfase aos aspectos mais 

utilizados pelo profissional da construção civil como: a mecânica clássica, relatividade, 

termodinâmica, eletromagnetismo, mecânica quântica entre outros. 

 Como todas as outras ciências a física utiliza-se de observações e experimentações 

para tentar explicar o comportamento e as consequências dos fenômenos naturais que 

afetam diretamente nossa vida e nosso trabalho. 

 

Física e medição 

 

As leis fundamentais que utilizadas no desenvolvimento de teorias são expressas em 

linguagens matemáticas, ferramenta que faz ponte entre a teoria e a experiência. 

 

Padrões de comprimento, massa e tempo 

Em mecânica as três quantidades fundamentais são: comprimento, massa e tempo. Todas 

as outras podem ser expressas por meio dessas três. 

 

Comprimento 

 Podemos identificar o comprimento como a distância entre dois pontos no espaço. O 

padrão de medida de comprimento adotado anteriormente era o metro (m) definido como o 

decimo de milésimo da distância do equador ao polo norte. Note que este era o valor padrão 
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baseado na terra que não satisfaz o requisito de poder ser utilizado no universo. Em outro 

de 1983, o metro foi redefinido como a distância percorrida pela luz no vácuo durante 

1/299.792.458 segundo, ou seja, a velocidade da luz no vácuo equivale a 299.792.458 

metros por segundo, medida que é válida em todo o planeta com base no pressuposto que a 

velocidade da luz é a mesma em todo lugar. 

 Além da unidade fundamental de comprimento, o metro, existem ainda os seus múltiplos e 

submúltiplos, cujos nomes são formados com o uso dos prefixos: quilo, hecto, deca, deci, 

centi e mili. Observe o quadro: 

 

Múltiplos 
Unidade 

Fundamental 
Submúltiplos 

Quilometro hectômetro decâmetro metro decímetro Centímetro milímetro 

Km hm Dam m Dm cm Mm 

1000m 100m 10m 1m 0,1m 0,01m 0,001m 

Tabela 1 - Variação de Comprimento 
Fonte: Jewett, 2010 

 

    Os múltiplos do metro são utilizados para medir grandes distâncias, enquanto os 

submúltiplos, para pequenas distâncias. Para medidas milimétricas, em que se exige 

precisão, utilizamos: mícron (µ) = 10-6 m; angströn (Å) = 10-10 m 

    Para distâncias astronômicas utilizamos o Ano-luz (distância percorrida pela luz em um 

ano): Ano-luz = 9,5 · 1012 km 

    O pé, a polegada, a milha e a jarda são unidades não pertencentes ao sistema métrico 

decimal, são utilizadas em países de língua inglesa. Observe as igualdades abaixo: 

Pé = 30,48 cm 

Polegada = 2,54 cm 

Jarda = 91,44 cm 

Minha Terrestre = 1.609 m 

Milha Marítima = 1.852 m 

Tabela 2- Unidades Internacionais 
Fonte: Jewett, 2007 

 

Observe que: 

1 pé = 12 polegadas 

1 jarda = 3 pés 

 

 

 Exemplos: Uma loja de construção vende um determinado tipo de ladrilho por 0,04 reais o 

cm². Roberto mediu os lados da parede de seu banheiro - de forma retangular - e achou 

comprimento 2m por 3m. Quanto Roberto deverá desembolsar para comprar o ladrilho? Se 

a parede tem forma retangular, basta multiplicar os lados para descobrir sua área, portanto 

6m². Temos que transformar 6m² em cm². Se, pela tabela, 0,00001m² = 1cm² então 1m² = 



9 
 
 

 

10.000cm² , portanto, 6m² = 60.000cm². Como cada cm² custa 0,04 reais, então 0,04 x 

60.000 = 2.400. Ou seja, Pedro irá gastar 2400,00 reais. 

Note que nesse caso dividimos as casas em duas, pois temos a unidade ao quadrado. 

Repare também que o caso é bem parecido com a unidade de comprimento. Portanto, 

78456,3dm² = 0,000784563km². 

 

Massa 

Em uma definição básica podemos dizer que massa é a quantidade de matéria que 

um corpo possui em qualquer lugar da terra ou fora dela. O que equivale dizer que: a massa 

do corpo humano é a mesma na Terra e a mesma na Lua. 

No SI (Sistema Internacional) a unidade fundamental de massa, o quilograma (kg), é 

definida como a massa de um cilindro especifico da liga platina irídio, mantido no escritório 

internacional de pesos e medidas, em Sèveres na França. Este padrão de massa foi 

estabelecido porque a platina-irídio é uma liga estável. 

 Apesar de o quilograma ser a unidade fundamental de massa, utilizamos na prática 

o grama como unidade principal de massa. 

  Múltiplos e Submúltiplos do grama 
 

Múltiplos Unidade 
principal 

Submúltiplos 

quilograma Hectograma decagrama grama decigrama centigrama miligrama 

Kg Hg dag g dg cg mg 

1000g 100g 10g 1g 0,1g 0,01g 0,001g 

Tabela 3 - Variação de Massa 
Fonte: Jewett, 2007 

 

   Observe que cada unidade de volume é dez vezes maior que a unidade imediatamente 

inferior. Exemplos: 

1 dag = 10 g 

1 g = 10 dg 

 

  

Tempo 

O padrão de tempo foi definido com base no dia solar médio. Segundo Raymond 2012 

“Um dia solar é o intervalo de tempo entre sucessivas aparições do sol no ponto mais alto 

que ele atinge no céu a cada dia”. A unidade fundamental o segundo(s) foi definida como 

(1/60) (1/60) 1/24) de um dia solar médio 

O segundo (s) é o tempo equivalente a 1/86400 do dia solar médio 

As medidas de tempo não pertencem ao Sistema Métrico Decimal. 
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Múltiplos e Submúltiplos do Segundo 

 

Quadro de unidades   

Múltiplos 

Minutos Hora Dia 

Min H D 

60 s 60 min = 360 s 24h = 1.440 min = 86.400s 

Tabela 4 - Variação de Tempo 
Fonte: Jewett, 2007 

 

    São submúltiplos do segundo: 

 décimo de segundo 

 centésimo de segundo 

 milésimo de segundo 

 

Cuidado:  Nunca escreva 2,40h como forma de representar 2 h 40 min. Pois o sistema de 

medidas de tempo não é decimal. 

   Observe: 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Figura 1 Calculo de variação de Tempo 
Fonte: http://www.somatematica.com.br/ 

 

 

 

 

 

Relação de dependências entre grandezas 

 

 Não há grandezas que varie isoladamente, isto é, cuja variação não implique na 

variação de outros, por exemplo: a temperatura diária depende do índice de insolação, a 

duração de uma viagem depende da velocidade desenvolvida e assim sucessivamente. 
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Uma das preocupações dos cientistas e pesquisadores consiste em “modelar” um 

fenômeno, isso é, identificar grandezas importantes na sua ocorrência e determinar 

equações matemáticas que traduzam a dependência entre elas. Há vários tipos de 

equações matemáticas para modelar os inumeráveis fenômenos naturais. 

 

Grandezas diretamente proporcionais 

 

 Vamos supor um experimento simples, em que um vazamento ocasiona a diminuição 

de agua contida ‘numa caixa d’agua, e à medida que o tempo passa, registra dos dados 

numa tabela. 

Tabela 1. Volume de água na caixa (em Litros) em função do tempo (em minutos) 

Tempo (minutos) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Volume de Água na Caixa (Litros) 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 

Tabela 5 - Variação de Volume por Tempo 
Fonte: Sant’Anna, 2010 

  

 Percebemos que pela leitura dos dados contidos na tabela que o volume inicial de 

água na caixa, 200 litros, diminui 5 litros a cada 10 min ou 0,5 litro a cada minuto. Assim 

podemos modelar esse experimento do volume V de água na caixa em função da passagem 

de tempo t, de acordo com a seguinte equação matemática. 

V= 200 – 0,5t 

 Podemos usar a equação obtida para verificar um resultado da tabela, como t = 20 

minutos: 

V = 200 – 0,5.20 = 200 – 10 = 190 litros 

 Mas podemos também ir além dos dados da tabela e utilizar a equação para calcular, 

por exemplo o volume de água que estará na caixa após 2h (120 min), supondo que a 

variação continue a mesma 

V= 200 – 0,5.120 = 200 – 60 = 140 litros. 

 

Frequentemente o crescimento (ou decrescimento) de uma grandeza A implica o 

crescimento (ou decrescimento) de outra B. Nessa condição pode ser que A e B sejam 

grandezas diretamente proporcionais. Para que isso ocorre, é preciso que a multiplicação de 

um valor qualquer de A ≠ 0 por um fator m ≠ 0 implique a multiplicação do valor 

correspondente de B pelo mesmo fator m. Por exemplo, o preço (P) pago para cada 

quilograma de tomates comprado na feira costuma ser diretamente proporcional ao total de 

quilogramas (Q) da compra. 

 

Quantidade de Quilogramas 0 1 2 4 6 

Preço da Compra (R$) (P) 0 2,40 4,80 9,60 14,40 

Tabela 6 
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Fonte: Sant’Anna 2010 

 

 Nesse caso como também nos outros de dependência diretamente proporcional, 

dobrando o valor de uma das grandezas, dobra, consequentemente o valor correspondente 

da outra, assim por diante.  

 Em proporcionalidades desse tipo, o resultado da divisão entre pares de valores, 

diferentes de zero, correspondentes às duas grandezas, é constante. No caso do preço da 

compra de Q quilos de tomates pagando preço P, temos: 

𝑷

𝑸
= 𝟐,

𝟒𝟎

𝟏
= 𝟒,

𝟖

𝟐
= 𝟗,

𝟔𝟎

𝟑
= 𝟐, 𝟒𝟎 

 

 O resultado único dessas divisões sucessivas é a constante da proporcionalidade 

direta entre as grandezas envolvidas. 

 Se a divisão entre P e Q é sempre igual a 2,40, que corresponde ao preço do 

quilograma do produto podemos escrever a seguinte equação 

P = 2,40.Q 

 

CALORIMETRIA 

Calor 

 

Quando colocamos dois corpos com temperaturas diferentes em contato, podemos observar 

que a temperatura do corpo "mais quente" diminui, e a do corpo "mais frio" aumenta, até o 

momento em que ambos os corpos apresentem temperatura igual. Esta reação é causada 

pela passagem de energia térmica do corpo "mais quente" para o corpo "mais frio", a 

transferência de energia é o que chamamos calor. 

Calor é a transferência de energia térmica entre corpos com temperaturas diferentes. 

A unidade mais utilizada para o calor é caloria (cal), embora sua unidade no SI seja 

o joule (J). Uma caloria equivale a quantidade de calor necessária para aumentar a 

temperatura de um grama de água pura, sob pressão normal, de 14,5 °C para 15,5 °C. 

A relação entre a caloria e o joule é dada por: 

1 cal = 4,186J 

Partindo daí, podem-se fazer conversões entre as unidades usando regra de três simples. 

Como 1 caloria é uma unidade pequena, utilizamos muito o seu múltiplo, a quilocaloria. 

1 kcal = 10³cal 
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Calor sensível 

 

É denominado calor sensível, a quantidade de calor que tem como efeito apenas a 

alteração da temperatura de um corpo. 

Este fenômeno é regido pela lei física conhecida como Equação Fundamental da 

Calorimetria, que diz que a quantidade de calor sensível (Q) é igual ao produto de sua 

massa, da variação da temperatura e de uma constante de proporcionalidade dependente 

da natureza de cada corpo denominada calor específico. 

Assim:  

Q = c. m. ∆𝜃 

 

Onde: 

Q = quantidade de calor sensível (cal ou J). 

c = calor específico da substância que constitui o corpo (cal/g°C ou J/kg°C). 

m = massa do corpo (g ou kg). 

Δθ = variação de temperatura (°C). 

 

 

 

É interessante conhecer alguns valores de calores específicos: 

 

Substâncias C (cal/gºC) 

Alumínio 0,219 

Água 1,000 

Álcool 0,590 

Cobre 0,093 

Chumbo 0,031 

Estanho 0,055 

Ferro 0,119 

Gelo 0,550 

Mercúrio 0,033 

Ouro 0,031 

Prata 0,056 

Vapor d’água 0,480 

Zinco 0,093 

Tabela 7 - Calores Específicos 
Fonte: http://www.sofisica.com.br 

 

 

Quando: 

Q>0: o corpo ganha calor. 

Q<0: o corpo perde calor. 
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Exemplo: 

Qual a quantidade de calor sensível necessária para aquecer uma barra de ferro de 2kg de 

20°C para 200 °C? Dado: calor específico do ferro = 0,119cal/g°C. 

2 kg = 2000 g 

 

𝑄 = 𝑐. 𝑚 ∆𝜃 

𝑄 = 0,119.2000. (200 − 20) 

𝑄 = 0,119.200.180 

𝑄 = 42840𝑐𝑎𝑙 = 42,84 𝑘𝑐𝑎𝑙 

 

 

 

Calor latente 

 

 Nas trocas de calor presentes na natureza em alguns casos específicos não haverá 

somente a mudança de temperatura em determinados casos, existirá a mudança do estado 

físico dos corpos. Neste caso, chamamos a quantidade de calor calculada que chamamos 

de calor latente. 

 A quantidade de calor latente (Q) é igual ao produto da massa do corpo (m) e de 

uma constante de proporcionalidade (L). 

Assim: 

𝑄𝑙 = 𝑚. 𝐿 

 

 A constante de proporcionalidade é chamada calor latente de mudança de fase e se 

refere a quantidade de calor que 1 g da substância calculada necessita para mudar de uma 

fase para outra. 

Além de depender da natureza da substância, este valor numérico depende de cada 

mudança de estado físico. 

Por exemplo, para a água: 

 

Calor Latente de Fusão LF 80 cal/g 

Calor Latente de Vaporização Lv 540 cal/g 

Calor latente de Solidificação Ls - 80 cal/g 

Calor Latente de condensação Lc - 540 cal/g 
Tabela 8 - Calor Latente 
Fonte: http://www.sofisica.com.br 
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Quando: 

Q>0: o corpo funde ou vaporiza. 

Q<0: o corpo solidifica ou condensa. 

  

Exemplo: 

Qual a quantidade de calor necessária para que um litro de água vaporize? Dado: 

densidade da água=1g/cm³ e calor latente de vaporização da água = 540 cal/g. 

1/litro = 1dm3 = 103cm3 

𝑑 =
𝑚

𝑣
 

m = d.v 

m = 1.103g 

 

 

Assim: 

QL = m.Lv 

QL = 103.540 

QL = 540000cal = 540kcal 

  

Curva de aquecimento 

 

Os valores do calor latente, não depende da variação de temperatura. Como pode ser 

observado no gráfico de temperatura em função do calor, chamamos esse gráfico de Curva 

de Aquecimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Escala de Temperatura Latente 
Fonte: http://www.sofisica.com.br 
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Trocas de calor 

 

 Para estudarmos a troca de calor com maior eficiência e precisão, utiliza-se um 

aparelho chamado calorímetro que é um recipiente fechado incapaz de trocar calor com o 

ambiente e com seu interior. 

 Dentro de um calorímetro, os corpos colocados trocam calor até atingir o equilíbrio 

térmico. Como os corpos não trocam calor com o calorímetro e nem com o meio em que se 

encontram, toda a energia térmica passa de um corpo ao outro, possibilitando um estudo 

mais detalhado de troca de calor. 

 Como, ao absorver calor Q>0 e ao transmitir calor Q<0, a soma de todas as energias 

térmicas é nula, ou seja: 

ΣQ=0 

(lê-se que somatório de todas as quantidades de calor é igual a zero) 

Q1 + Q2 + Q3 +...+ Qn = 0 

Sendo que as quantidades de calor podem ser tanto sensíveis como latente. 

  

Exemplo: 

Qual a temperatura de equilíbrio entre um bloco de alumínio de 200g à 20°C mergulhado em 

um litro de água à 80°C? Dados calor específico: água=1cal/g°C e alumínio = 0,219cal/g°C. 

QALUMINIO + QAGUA = 0 

CAMA∆𝜃A+ CAMA∆𝜃A = 0 

0,219.200. (𝜃 − 20)+1.80(𝜃 − 80) = 0  

123,8 𝜃 – 7276 = 0 

123,8 𝜃 = 7276 

𝜃 =
7276

123,8
= 58,77°𝐶 

 

Capacidade térmica 

 

É a quantidade de calor que um corpo necessita receber ou ceder para que sua temperatura 

varie uma unidade. 

Então, pode-se expressar esta relação por: 

𝐶 =
𝑄

∆𝜃
 

𝐶 = 𝑀. 𝐶.
∆𝜃

∆𝜃
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𝐶 = 𝑀. 𝐶 

 

Sua unidade usual é cal/°C. 

A capacidade térmica de 1g de água é de 1cal/°C já que seu calor específico é 1cal/g.°C. 

 

Escalas termométricas 

 

Para se estudo da termometria é sempre importante fazer a diferença entre: 

temperatura e calor que são conceitos distintos, contrariando o senso comum. 

No estudo da física, a temperatura está diretamente ligada ao movimento, enquanto calor é 

uma forma de energia, que pode ser transferido de um corpo para outro. 

 

 

Temperatura  

 

A definição de temperatura está ligada a agitação das partículas de um corpo, 

caracterizando seu estado térmico, ou seja, as partículas vibram provocando o aumento de 

temperatura. 

Quanto mais agitadas estiverem essas moléculas, maior será sua temperatura. 

Quanto menos agitadas essas moléculas, menor será sua temperatura. 

As palavras quente e frio são, na verdade, termos criados para facilitar o 

entendimento da sensação térmica. Essa sensação é variável, porque depende de pessoa 

para pessoa, por isso não é considerada. Tais termos servem apenas para nos ajudar na 

compreensão da teoria. 

A medição da temperatura dos corpos é feita por aparelhos chamados termômetros. 

 

Equilíbrio Térmico 

 

 Para que aconteça o equilíbrio térmico entre dois corpos com temperaturas 

diferentes, ambos são colocados em contato um como ou outro e depois disso alcançam um 

mesmo valor de temperatura. 

Ex.: O café com o leite que tomamos pela manhã é um exemplo disso, ao 

procedermos à mistura do café quente com o leite gelado obteremos uma mistura morna, ou 

seja, a igualdade de temperatura entre o café e o leite. 

Quando um corpo fica quente o correto é dizer que o corpo ganha calor.  

Quando o corpo fica frio, é correto dizer que o corpo perde calor para o meio onde está.  
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Calor 

 

Calor é a energia térmica em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 Fluxo de Troca de Calor 
Fonte: http://www.sofisica.com.br 

 

 

Instrumentos de medição de calor 

 

 A primeira coisa que vem à mente quando falamos sobre medição de temperatura, é 

o nosso velho e conhecido termômetro. 

 Existem inúmeros tipos de termômetros e instrumentos para medir a temperatura. 

Essa diferença é devida principalmente ao valor da temperatura. Já que um termômetro 

simples usado para medir febre não serve para medir a temperatura de uma fornalha, que 

chaga a atingir 500ºC Celsius, por exemplo, uma vez que a temperatura do corpo humano 

gira em torno de 37ºC Celsius. 

 Termômetro de bulbo seco com mercúrio e de bulbo úmido 

O termômetro que conhecemos é aquele que nossas mães usavam para verificar se 

estávamos com febre, é o termômetro de bulbo (aquela bolinha na ponta) de mercúrio. 

 Segurança Laboral e Higiene Industrial ele era usado para essa faixa de temperatura 

pois o mercúrio se expande facilmente com poucas variações, permitindo assim saber se a 

temperatura é 37,5ºC ou 38ºC, pois embora 0,5ºC aparente ser um baixo valor, é algo muito 

significativo para o corpo. Por isso a necessidade de um termômetro bem sensível. 
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 A medição é realizada através da condução, fazendo o termômetro entrar em contato 

com o objeto que se deseja medir a temperatura (nosso corpo, por exemplo). 

 

 Já o termômetro de bulbo úmido usa a propriedade física da evaporação da água. As 

moléculas obtêm energia e evaporam. Ao acontecer isso, há uma leve mudança de 

temperatura na água, visto que ela perdeu energia. 

 Utiliza-se o termômetro de bulbo úmido geralmente para se medir a quantidade de 

umidade presente no ambiente, pois a evaporação irá ocorrer mais em ambientes mais 

secos (baixa umidade). Assim sendo as moléculas evaporam, resfriando a água. 

 Termômetro de globo 

 Ao contrário do termômetro de bulbo, que mede a temperatura por condução, o 

termômetro de globo mede através da radiação do calor. 

 O termômetro de globo é um dos mais utilizados para medir grandes temperaturas, 

pois não há necessidade do contato direto com o corpo a ser medida a temperatura, motivo 

pelo qual facilita o uso desse instrumento, já que nem sempre é possível esse contanto por 

inúmeros fatores (como a distância entre termômetro e objeto ou devido ao fato de o objeto 

estar muito quente, e o contato com o termômetro acabaria por prejudicar o instrumento). 

 

Como medir a temperatura? 

 

O Equilíbrio térmico acontece quando dois ou mais corpos atingem a mesma 

temperatura. Utilizamos então estes dois objetos para fazer medidas e compararmos a 

temperatura. É assim que funciona o termômetro. O líquido dentro dele 

(geralmente mercúrio) entra em equilíbrio térmico com o que queremos medir e se dilata. 

Existem outras unidades de medidas bastante utilizadas no meio físico. 

 

A Escala Celsius 

 

 A água é o elemento mais importante para a vida na terra. A escala Celsius possui o 

ponto zero na temperatura que a água congela e 100 na temperatura que a água ferve. As 

medidas então são feitas em graus Celsius (°C). 

 

A Escala Fahrenheit 

 

 A Escala em Fahrenheit foi criada por Daniel Gabriel Fahrenheit que escolheu como 

ponto zero, a temperatura de congelamento de uma mistura de água e sal que ocorre em 

32° que é a temperatura de um homem sadio. Desta forma o congelamento da água pura 

http://www.infoescola.com/quimica/elemento-mercurio/
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ocorre em 32° Fahrenheit (F) e a ebulição que em Celsius ocorre em 100° em Fahrenheit 

acontece a 212°F. 

 

A Escala Kelvin 

 

 William Thompson (conhecido como Lorde Kelvin) estudando o comportamento do 

gases descobriu a menor temperatura que um corpo poderia atingir, a qual seria equivalente 

a -273°C. A partir daí determinou o ponto zero de sua escala. Criou assim o que chamamos 

de escala absoluta, pois utiliza um fenômeno universal como referência. Nela a água 

congela em 273 Kelvin (K) e ferve a 373 K - repare que não utilizamos graus, pois esta é a 

escala absoluta e não uma comparação entre fenômenos como as outras escalas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 4 Termômetro de Escalas Kelvin, Celsius e Fahrenheit 
http://www.infoescola.com/fisica/ 

 
Conversão de Escalas de temperatura 

 

Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius 

 

Para diferencia as escalas Celsius (C) e Kelvin (K) é simplesmente o ponto 0. Assim 

para fazermos a conversão basta somar 273: 
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K = C + 273 

Ex: Converta 37°C para a escala Kelvin. 

 

K = C + 273 

C = 37°C 

K = 37 + 273 

K = 310K 

 
Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius 

 

Observando a figura vemos que a diferença entre os pontos de fusão e de ebulição da água 

representam a mesma variação de temperatura. Logo: 

 

(C- 0) / (100 - 0)  =  (F - 32) / (212 - 32) 

(C / 100) =  (F - 32)/180 

 

Simplificando, temos: 

C / 5 = (F - 32) / 9 

Ex: Converta 37°C para a escala Fahrenheit. 

 

C/ 5 = (F - 32) / 9 

C = 37°C 

37 / 5= (F - 32) / 9 

7,4 = (F - 32) / 9 

9.  7,4 = F - 32 

F - 32 = 66,6 

F = 66,6 + 32 

F = 98,6°F 

 

Kelvin para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin 

 

 Já para converter da escala Kelvin para Fahrenheit, temos que converter primeiro de 

Celsius para Kelvin e então para Fahrenheit ou ainda usar a fórmula. 
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C / 5 = (F - 32) / 9 

C = K - 273 

(K - 273) / 5 = (F - 32) / 9 

Para convertermos valores de temperaturas de uma escala para outra, basta colocarmos na 

fórmula o valor conhecido e calcularmos a incógnita sabendo que: 

 

C = Temperatura em Graus Celsius (°C) 

F = Temperatura em Graus Fahrenheit (°F) 

K = Temperatura em Kelvin (K 

 

DILATAÇÃO TÉRMICA DOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS 

 

 Nas estruturas de ferro que compõem os trilhos de um trem, quadras de futebol, 

pontes viadutos entre outras grandes estruturas devem existir pequenas fendas de dilatação 

que possibilitem a expansão das estruturas sem que haja trincas ou cisalhamento e outros 

danos na estrutura. Esses acontecimentos são explicados e estudas através da dilatação 

térmica.  

 A dilatação térmica é explicada quando se observa através de instrumentos de 

medição o grau de agitação das moléculas, um grau de agitação maior indica uma 

temperatura maior. Todo corpo quando aquecido tem seu grau de agitação molecular 

aumentado exponencialmente, aumentando também a dimensão do seu corpo, a esse 

fenômeno damos o nome de dilatação térmica. A diminuição de temperatura provoca, por 

consequência, a diminuição nas dimensões do corpo, chamada de contração térmica. Mas 

o que explica a dilatação térmica? Será somente o aumento da temperatura do corpo? Não, 

o que explica a dilatação térmica são as forças intermoleculares, essas fazem com que as 

distâncias entre as moléculas aumentam ou diminuem. 

 Nos sólidos, o aumento ou diminuição da temperatura provoca alteração nas 

dimensões lineares, como também nas dimensões superficiais e volumétricas.  

 

 

Dilatação Linear dos Sólidos  

 

 Vejamos o comportamento de uma barra metálica de comprimento Li, ao 

ser aquecida, através do diagrama abaixo. 
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Figura 5 Dilatação Térmica de um Sólido 
http://www.infoescola.com/fisica/ 

 

 Se considerarmos a barra metálica como sendo homogênea compreenderemos de 

forma mais fácil que cada unidade da barra ao ser aquecida a mesma dilação por unidade 

de variação de temperatura, isto é, se for aquecida por igual cada centímetro da barra 

sofrera a mesma dilatação. 

 O comprimento da barra e sua variação são proporcionais a variação de temperatura 

sofrida pela mesma, expressa pela seguinte equação determinando a dilatação dos sólidos: 

 

ΔL = LiαΔt 

Onde  

 

ΔL é a variação do comprimento, ΔL = Lf – Li.  

Δt é a variação da temperatura, Δt = tf – ti. 

α é uma constante de proporcionalidade denominada de coeficiente de dilatação 

linear, e a sua unidade é o °C-1. Cada material tem um coeficiente de dilatação linear 

próprio, o do alumino, por exemplo, é 24. 10-6 °C-1.  

 A dilatação linear é bem frequente no cotidiano, ela acontece, por exemplo, nas 

geladeiras e nos temporizadores dos sistemas de iluminação. Isso acontece através de uma 

lâmina bimetálica, que como o próprio nome diz, é constituída de duas lâminas de materiais 

diferentes com comprimentos iguais. Ao ser percorrida pela corrente elétrica a lâmina se 

aquece provocando a dilatação das lâminas que constituem a lâmina bimetálica. Como elas 

são feitas de matérias diferentes, uma irá dilatar mais que a outra, ou contrair mais que a 

outra. A dilatação exposta dessa maneira com a contração das laminas faz com que o 

circuito seja, um exemplo são os condicionadores de Ar ou as Geladeiras que em 

determinados períodos do dia param de funcionar voltando as atividades em seguida. 
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Dilatação Volumétrica dos Líquidos 

 

No que se refere a dilatação de líquidos um fator preponderante na diferenciação da 

dilação de sólidos são seus coeficientes de dilatação que são consideravelmente maiores, 

além de necessitar de um recipiente sempre que necessário fazer a medição de um liquido. 

A lei que rege a dilatação de líquidos é fundamentalmente igual à dilatação 

volumétrica de sólidos, já que estes não podem dilatar-se linearmente e nem 

superficialmente, então:  ∆𝑉 = 𝑉𝑜. 𝑦. ∆𝜃 

A dilatação rela de um liquido é a soma da dilatação aparente e do recipiente que 

devera sempre ser considerado, uma vez que ocorre simultaneamente, assim para obter a 

dilatação o recipiente e o liquido são aquecidos e ambos irão dilatar, já que o liquido dilata 

mais que os sólidos é provável que parte deste liquido seja drenado, tal dilatação é medida 

pela equação.  

 

Assim:  ∆𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 =  ∆𝑉𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 +  ∆𝑉𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

Utilizando-se a expressão da dilatação volumétrica, ∆𝑉 = 𝑉𝑜. 𝑦. ∆𝜃  e admitindo que 

os volumes iniciais do recipiente e do líquido são iguais, podemos expressar: 

 

Ou seja, o coeficiente de dilatação real de um líquido é igual à soma de dilatação 

aparente com o coeficiente de dilatação do frasco onde este se encontra. 

  

Exemplo: 

(1)  Um copo graduado de capacidade 10dm³ é preenchido com álcool etílico, ambos 
inicialmente à mesma temperatura, e são aquecidos em 100ºC. Qual foi a dilatação real do 
álcool? 

Dados:  
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Dilatação da água 

 

 Em alguns documentários que trata dos continentes gelados é comum ver pessoas 

pescando em buracos feitos no gelo, mas como isso é possível? Tal fato torna-se possível 

porque os líquidos como já vimos sofrem dilatações assim como os sólidos, de maneira 

uniforme. Tal fenômeno só é possível devido a dilatação anômala da água, quando em uma 

temperatura entre 0° e 4° há um fenômeno inverso ao natural esperado. 

 A temperatura da agua sofre uma expansão no seu volume quando aquecida sofre 

uma redução, permitindo a vida em condições extremas sobre a fria agua do Polo Norte. 

Já a camada mais acima na superfície sofre com as intempéries do tempo e com o ar frio, 

tornando-se mais pesadas, acontecendo o processo de convecção até que a agua toda 

atinja uma mesma temperatura: 

 
 

Figura 7 Curva de dilatação da Água 
http://www.sofisica.com 
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Como é possível perceber, o menor volume para a água acontece em 4°C. 

 

Questões resolvidas: 

1. Um paralelepípedo de uma liga de alumínio ( ) tem arestas que, à 0°C, 

medem 5cm, 40cm e 30cm. De quanto aumenta seu volume ao ser aquecido à temperatura 

de 100°C? 

Primeiramente deve-se calcular o volume do paralelepípedo à 0°C: 

 

Sendo a dilatação volumétrica dada por: 

 

Mas: 

 

Substituindo os valores na equação: 

 

 

  

2. Um recipiente de vidro. Com a capacidade de 3000cm³, está completamente cheio com 

líquido, a 0°C. O conjunto é aquecido até 100°C e observa-se que 15cm³ desse líquido 

extravasa do recipiente. 

Considerando-se o coeficiente de dilatação linear do vidro como sendo constante no referido 

intervalo térmico e igual a , qual o coeficiente de dilatação real desse 

líquido? 

Sabendo que 

 

E que: 

 

De modo que podemos calcular o coeficiente de dilatação aparente do líquido e descobrir o 

coeficiente de dilatação real, ou seja: 
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ELETRODINÂMICA 

 

 A ideia de fluido elétrico e dos dois tipos de eletricidade permaneceu por muito 

tempo, e a ciência da eletricidade desenvolveu-se bem, sem que se soubesse a real 

natureza dos fenômenos elétricos, na física o segmento responsável por explica o 

comportamento das cargas elétricas chama-se eletrodinâmica. 

 É sabido por todos a importância da energia elétrica para a humanidade, já que, 

através dela, o avanço tecnológico e as facilidades que completam a vida moderna são cada 

vez maiores.  

 Sabemos que todos os corpos são compostos por átomos, cada átomo possui um 

núcleo central, constituído de nêutrons – partículas sem cargas elétricas e de prótons – 

partículas portadoras de cargas elétricas positivas. Em torno do núcleo, existe a eletrosfera, 

formadas de elétrons, que são as partículas portadoras de cargas elétricas negativas, que 

giram ao redor do núcleo, os elétrons mais afastados do núcleo recebem o nome de elétrons 

livres, que não sequem um padrão de organização, ou seja, quando esses elétrons recebem 

a carga de um gerador de energia, se organizam a formam o que nós chamamos de 

corrente elétrica  

Nos condutores metálicos existem uma verdadeira nuvem de elétrons 

movimentando-se desordenadamente, são os elétrons livres, eles pertencem a última 

camada da eletrosfera do átomo ao qual estão ligados, sendo esta ligação muito fraca, isto 

é, a força de atração exercida pelo núcleo do átomo não é suficiente para manter os elétrons 

fortemente ligados ao átomo, então o elétron migra com facilidade de um átomo para outro, 

é isso que faz com que o material seja um bom condutor elétrico. 

 

 

Corrente Elétrica 
 

 Sabemos então que a corrente elétrica nos condutores metálicos é constituída pela 

movimentação ordenado dos elétrons. A essa chamamos de corrente real. Entretanto por 

razoes históricas, em que a eletricidade era entendida e produzida pela movimentação de 
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um fluido elétrico, tornou-se conveniente estabelecer uma convenção. Segundo esta 

convenção, teríamos a corrente real que já vimos que é produzida pela movimentação 

ordenada dos elétrons positivos (com a mesma carga, em módulo, dos elétrons), portanto 

em sentido contrário ao movimento real dos elétrons, fazendo uso de partículas positivas 

hipotéticas temos a corrente convencional 

 Para efeito de cálculo a intensidade da corrente elétrica (i) na secção transversal de 

um condutor consideraremos apenas seus modulo: 𝑖 =
[𝑄]

∆𝑡
 

Considerando |Q|=n e 

 A unidade adotada para medir a intensidade de uma corrente pelo Sistema 

Internacional é o ampère (A), e designa coulomb por segundo (C/s). 

Sendo alguns de seus múltiplos: 

 

 

Nome Símbolo Valor em A 

Ampère A 1 

Deciampère dA 10
-1 

Centiampère cA 10
-2

 

Miliampère mA 10
-3

 

Microampère µA 10
-6

 

Nanoampère nA 10
-9

 

Picoampère pA 10
-12

 

Tabela 9 - Amperagem 
Fonte: Magno, 2010 

 
 

 

Continuidade da corrente elétrica 

 

 As correntes continuas são aquelas que permanecem com a mesma intensidade 

independente da seção transversal de seus condutores. 

 Em resumo significa dizer que numa seção transversal, onde o condutor tiver uma 

bifurcação, ou ramificação ao final a intensidade da corrente será igual a soma das 

correntes de todas as partes desse condutor, como vemos no esquema abaixo: 
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Figura 10 – Corrente Continua 

Fonte: http://www.sofisica.com.br 

 

 

Resistência Elétrica 

 

 Quando aplicamos uma tensão U, em condutor estabelecemos no mesmo uma 

corrente elétrica de intensidade i. Na grande maioria desses condutores as grandezas 

aplicadas são diretamente proporcionais veja o esquema a baixo. 

 

 

 Damos o nome de resistência elétrica representando pelo: (R), essa resistência está 

diretamente ligada as propriedades de condução do material, quando a propriedade de 

condução do material é mantida de forma linear chamamos de condutor de ôhmico, tendo 

seu valor dado pela formula: 

 

 Consideramos R como uma constante, segundo a 1ª Lei de Ohm: Para condutores 

ôhmicos a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão (ddp). 

 A resistência elétrica também pode ser caracterizada como a "dificuldade" 

encontrada para que haja passagem de corrente elétrica por um condutor submetido a uma 

determinada tensão. No SI a unidade adotada para esta grandeza é o ohm (Ω), em 

homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm.  

 



30 
 
 

 

 Pode-se também definir uma grandeza chamada Condutância elétrica (G), como a 

facilidade que uma corrente tem em passar por um condutor submetido à determinada 

tensão, ou seja, este é igual ao inverso da resistência: 

 

 

E sua unidade, adotada pelo SI é o Siemens (S), onde: 

 
 

 

Geradores de corrente elétrica 

 

 Existira corrente elétrica todas as vezes que houver diferença de potencial entre dois 

corpos ligados, por um condutor, no entanto esta ligação tem pequena duração quando 

estes corpos são eletrizados pelos métodos eletrostáticos. 

 Para que a diferença de potência seja mais duradoura, são construídos geradores 

elétricos havendo assim tensão por um intervalo de tempo maior. Existem muitos tipos de 

geradores elétricos, cada um com função predeterminada e especifica dentre os quais 

podemos citar: Geradores luminosos, Geradores mecânicos, Geradores químicos e 

Geradores térmicos. 

  

 

Corrente contínua  

 

 Podemos considerar uma corrente continua, quando ela permanece com seu sentido 

inalterado, ou seja, sempre positiva ou sempre negativa. 

 Boa parte dos circuitos eletrônicos usa a corrente continua, no entanto nem toadas 

as correntes continuas tem o mesmo rendimento Gráfico de Corrente continua. 
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Figura 11 – Corrente Continua 
Fonte: http://www.mundofisica.com.br 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Gráfico de Corrente Continua Constante 
Fonte: http://www.mundofisica.com.br 

 

   

 Embora não altere seu sentido as correntes contínuas pulsantes passam 

periodicamente por variações, não sendo necessariamente constantes entre duas medidas 

em diferentes intervalos de tempo. 

A ilustração do gráfico acima é um exemplo de corrente contínua constante. 

Esta forma de corrente é geralmente encontrada em circuitos retificadores de corrente 

alternada. 
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CORRENTE ALTERNADA 

  

 

 

 

Figura 13 – Gráfico de Corrente alternada 
Fonte: http://www.mundofisica.com.br 

 

 

  Em determinadas situação pode haver oscilação na corrente gerado, ou seja, 

ora é positiva ora é negativa. Os elétrons nesse caso passam a oscilar frequentemente, 

nesse caso chamamos essa corrente de alternada. 

 Geralmente esse tipo de corrente é a mais encontrada nas residências, quando 

medimos nas tomadas de uma casa verifica-se que é uma corrente alternada. 

 

Resistores 

 

 São dispositivos que funcionam como uma resistência de energia, transformando a 

energia elétrica em energia térmica, usa esse tipo de resistor como aquecedores ou ainda 

como dissipadores de eletricidade. 

 Podemos usar como exemplos de resistores, o filamento de resistência de um 

chuveiro elétrico, ou mesmo o filamento de uma lâmpada incandescente.  

  

Tensão (ddp) (U) Se divide 

Intensidade da Corrente (i) Se conserva 

Resistência total (R) Soma algébrica das resistências em cada Resistor 

Tabela 10 - Resistencia 
Fonte: Magno - 2010 
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Primeira lei de ohm 

A primeira lei de Ohm nos diz que se aplicarmos uma diferença de potencial U em 

uma extremidade de um fio com boa capacidade de condução elétrica e mantivermos a 

temperatura do mesmo, notaremos que a tensão será proporcional a corrente i 

 
Consideremos para efeito de cálculo a proporcionalidade em U e i, onde U seria uma 

constante e i a resistência elétrica, simbolizada por R 

𝑈

𝑖
= 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑅 

 

Segunda lei de ohm 

 

A segunda lei de ohm nos diz que a resistência de um corpo será maior quando o 

comprimento desse corpo for maior que o seu diâmetro menor, e será menor quando o 

comprimento desse corpo for menor e seu diâmetro maior, ou seja, em síntese os cabos 

com maior diâmetro ou espessura oferecem uma resistência menor por isso aquecem 

menos e são mais utilizados para correntes de grandes proporções. Tal afirmação pode ser 

expressa pela seguinte formula: 

𝑅 = 𝑝
𝐿

𝐴
 

 

Abaixo podemos ver alguns metais que são utilizados nas indústrias eletrônicas: 

 

Metal - Resistividade em 10-8Ω.m 

Cobre - 1,7 

Ouro - 2,4 

Prata - 1,6 

Tungstênio - 5,5 

 

Vale ressaltar que resistividade elétrica de um material é sua constante, no entanto, ela vai 

varia com a temperatura. 

 

 

http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/ouro/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/prata/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/tungstenio/
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UNIDADE II – METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Podemos definir o relatório como sendo um conjunto de ideias descritas de 

forma clara e objetiva, relacionadas ao período de estágio, ou outras experiências 

realizadas durante uma determinada época. O relatório é um trabalho acadêmico 

que pode ser elaborado de forma individual ou em dupla ou ainda em grupo, essa 

decisão vai depender o que cada instituição irá adotar para a elaboração deste 

documento. É importante lembrar ainda que o relatório é uma forma de avaliar os 

conhecimentos do aluno adquirido durante todo o curso, ou seja, teoria e prática. 

 

IMPORTÂNCIA DO RELATÓRIO TÉCNICO 

 

 

A elaboração de um relatório acadêmico deve ser vista pelo aluno como uma 

das etapas mais importante de sua formação no curso, pois neste documento 

deverá ser descrito todas as atividades realizadas durante as experiências práticas 

levando em consideração o que foi visto durante todo o período do curso. Esse 

documento servirá como base para a última avaliação do aluno, portanto, este deve 

ser elaborado com muita atenção para que tudo fique perfeito, para isso deverá 

seguir o que determina as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT, bem como as orientações o professor orientador. O Professor orientador é o 

responsável por orientar o aluno durante todo o processo de elaboração do relatório, 

este tem como função tirar todas as dúvidas dos alunos referente a elaboração 

deste documento. A fim de facilitar as pesquisa é importante que se faça um 

cronograma, segue abaixo um modelo:  

 

CRONOGRAMA DE ESTUDO: 
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Evento Atividades 
Data 

1º Encontro com a 

equipe. 

Definir o que o grupo 

pretende apresentar. 

___ / ___/ ___. 

 

2º Encontro com a 

equipe. 

Definir o que cada um 

irá pesquisar e fazer 

durante o trabalho 

___ / ___/ ___. 

 

Definição do tema 
 ___ / ___/ ___. 

Seleção de materiais 
Selecionar os 

materiais a serem 

utilizados na pesquisa 

___ / ___/ ___. 

 

___ / ___/ ___. 

Capítulo 1 
Colocar os temas a 

serem abordados 

neste capítulo. 

___ / ___/ ___. 

 

___ / ___/ ___. 

Capítulo 2 

Colocar os temas a 

serem abordados 

neste capítulo. 

___ / ___/ ___. 

 

___ / ___/ ___. 

Capítulo 3 

Colocar os temas a 

serem abordados 

neste capítulo. 

___ / ___/ ___. 

 

___ / ___/ ___. 

Bibliografia 
Selecionar as 

bibliografias a serem 

utilizadas 

___ / ___/ ___. 

Ilustrações  
Definir quais 

ilustrações colocar no 

trabalho 

___ / ___/ ___. 

Anexos 
Selecionar os anexos 

a serem colocado no 

trabalho 

___ / ___/ ___. 

Conclusão 
Definir a elaboração ___ / ___/ ___. 
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ASPECTOS GERAIS DA ABNT 

 

Para a elaboração de um relatório devemos tomar como base algumas 

exigências das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. A 

ABNT 14 724 que trata de Informação e Documentação – Trabalhos Acadêmicos – 

Em sua apresentação orienta como proceder durante a elaboração de trabalhos 

acadêmicos. Assim, a seguir iremos estudar cada item que um relatório deverá 

conter. 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DE UM TRABALHO 

 

 

 Procure focar apenas no conteúdo que o trabalho lhe exigir, pois assim 

você ganhará tempo e poderá aproveitar para outras ações; 

 Foque somente no que lhe for solicitado para não correr o risco de 

erros desnecessários; 

 Abuse da sua criatividade, sem exageros, isso quando lhe for permitido 

pois muitas vezes o simples já atende; 

 Nunca fuja da temática que lhe foi proposta; 

 Busque sempre por um esquema lógico e demonstrativo, isso facilitará 

o entendimento de todos; 

 Registre suas dúvidas do conteúdo estudado; 

 Levante novos problemas; 

 Seja humilde na busca do conhecimento, mas seja criativo; 

 Conheça a bibliografia existente; 

 Descreva-a no seu trabalho; 

 Utilize sempre as Normas Técnicas assim você fará um bom trabalho. 
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CONSTRUINDO UM TRABALHO 

 

 

Para elaborarmos um trabalho de acordo com tema específico, precisamos 

adotar alguns procedimentos importantes antes. A confecção de um trabalho exige 

determinação, força de vontade, entusiasmo e, acima de tudo, dedicação pessoal, 

interesse em aprender, interesse em novos conhecimentos e em aperfeiçoamento 

pessoal. É preciso desenvolver características que identifiquem o modo de pensar, 

de ser e de escrever do autor. Neste sentido, toda e qualquer cópia ou compra de 

trabalhos não possui o jeito de pensar, de escrever e de apresentar as ideias do 

autor do trabalho.  

 

SUGESTÃO DE IDÉIAS PARA A ELABORAÇÃO DE UM TRABALHO 

 

 

Segue abaixo de forma resumida alguns itens que devemos adotar na 

elaboração de um trabalho. 

 

 Buscar bibliografias; 

 Ler e copiar partes importantes e fazer uma ficha bibliográfica; 

 Esquematizar o trabalho, isso facilita do entendimento; 

 Escrever a introdução; 

 Escrever os capítulos; 

 Reler o escrito a fim de detectar possíveis erros de grafia dentre outros; 

 Escrever a conclusão de forma objetiva e clara expondo sua opinião; 

 Adequar a introdução, se for o caso; 

 Fazer o sumário definitivo; 

 Elaborar a lista de referências; 

 Elaborar a lista de obras consultadas; 

 Folha de rosto; 

 Capa, se for necessário; 

 Fazer uma cópia; 

 Comentar o trabalho com seus colegas. 
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Agora, iremos ver os itens acima mencionados com mais detalhes: 

 

a) Buscar bibliografia de livros e revistas científicas. As matérias 

publicadas em jornais e revistas não especializadas podem ser anotadas na lista de 

bibliografia consultada, porém, jamais podem servir como espinha dorsal de um 

trabalho acadêmico ou científico. É preciso conhecer as bibliotecas das 

universidades, dos municípios, dos centros de pesquisa, das redes de informações 

nacionais e internacionais acessadas através de sistemas on-line, para conhecer o 

material existente sobre o seu tema. Ler a bibliografia ou as partes dela que 

abordam o seu tema.  

 

b) Sublinhar as partes importantes do livro ou artigos. Nunca sublinhe 

nada em livros emprestados de amigos ou de bibliotecas. Evite marcar as partes que 

você não considera importante. Deve-se apontar objetivamente aquilo que o autor 

destaca. 

 

c) Copie as partes importantes, para fazer referências, citações diretas ou 

indiretas, mas cuidado: seja preciso na cópia do texto, das páginas, do ano da 

publicação em uso e dos demais dados necessários para depois fazer referência 

bibliográfica. 

 

d) Faça a ficha bibliográfica, tenha o máximo de cuidado em copiar todos 

os dados da obra, as vezes uma bibliografia incompleta pode causar muitos 

transtornos. 

 

e) Escreva o seu trabalho em termos de estrutura. Quantos capítulos? 

Um? Vários? Quais serão? Ou seja, faça um esquema de como gostaria de escrevê-

lo e que ponto analisará no trabalho. Não se preocupe. Fazer cortes num trabalho é 

mais fácil do que o preencher. 
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f) Releia o que escreveu. Refaça as partes que não lhe agradam e as 

demais correções de que o texto necessitar. 

 

g) Escreva a conclusão. Cuidado: ela não é pessoal. É o resultado do 

tema desenvolvido através de capítulos. 

 

h) Faça o sumário conforme o trabalho desenvolvido. Copie-o das partes 

existentes no corpo do trabalho. Cuide da numeração das páginas no sumário. Elas 

devem refletir o que está no trabalho. 

 

i) Descreva minuciosamente as referências utilizadas e apontadas 

conforme as Normas da ABNT. 

 

j) Faça a folha de rosto e a capa, se for o caso com o título adequado ao 

que foi produzido efetivamente. 

 

k) Releia tudo. Sempre é possível cometer erros. Corrija o seu trabalho. É 

desagradável encontrar erros grosseiros num trabalho. Faça uma cópia impressa e 

em pen drive ou HD ou ainda CD. Entregue sempre a cópia, nunca o original. É 

possível que um trabalho seja perdido ou que ocorra algum defeito em seu 

computador. No dia da defesa leve seu original, se houver. 

 

l) Depois de receber o seu trabalho de volta, comente os erros e os 

acertos com o professor, se ele não fizer isto de forma natural. Os trabalhos exigidos 

e desenvolvidos devem estar a serviço de um objetivo maior que é o conhecimento e 

o desenvolvimento intelectual do aluno. 
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ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRÁTICAS 

 

 

ESTRUTURA 

 

 

A estrutura de um trabalho acadêmico está dividida em duas partes, são 

elas: 

 Parte externa e  

 Parte interna. 

 

A fim de observarmos com mais clareza, segue o esquema abaixo: 

 

 

 

 

Figura 1 - Esquema Estrutura do Trabalho Acadêmico 

Fonte: ABNT NBR 14724 (2011) 
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A seguir, veremos o significado de cada uma dessas estruturas: 

 

Para a elaboração do nosso relatório referente ao curso de nutrição e 

dietética, iremos adotar apenas os itens de conforme descrito do esquema abaixo. 

Assim, nos relatórios deveram conter: 

 

 

 

Parte externa:               Capa 

 

 

 

                                      

 

Folha de rosto 

 Sumário 

                                 Introdução  

Parte interna           Desenvolvimento 

                                 Conclusão 

                                 Referências Bibliográficas 

                                 Anexos 

 

 

CAPA 

 

 

A capa é uma proteção externa de um trabalho sobre a qual se imprimem as 

informações indispensáveis à sua identificação. Ela é um elemento obrigatório do 

relatório e as informações que ela deve conter são apresentadas da seguinte forma: 

a) Nome da Instituição (todas as letras em maiúsculo, com fonte 14 e em 

negrito); 
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b) Nome do autor (todas as letras em maiúsculo, centralizado, fonte 14 e 

em negrito); 

c) Título: deve ser claro e preciso e identificando o seu conteúdo; 

d) Ano de depósito (da entrega). 

 

 

 

Figura 2 - Imagem do modelo de uma capa 

Fonte: https://www.unifebe.edu.br (2016) 
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FOLHA DO ROSTO 

 

 

A folha de rosto folha contém os elementos essenciais à identificação do 

trabalho, são eles: 

 Nome do autor; 

 Título do trabalho; 

 Nome do Professor orientador e 

 Cidade e ano 

 

Figura 3 - Imagem do modelo de uma capa 

Fonte: https://www.unifebe.edu.br (2016) 
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SUMÁRIO 

 

 

O sumário de um trabalho nada mais é do que a enumeração das divisões, 

seções e outras partes do trabalho, obedecendo a mesma ordem e grafia em que o 

trabalho foi descrito. Este elemento obrigatório deve ser elaborado conforme a ABNT 

NBR 6027. 

O sumário deve ser localizado da seguinte forma:  

a) Como último elemento pré – textual, no caso do nosso trabalho será 

logo após a folha de rosto; 

b) Quando houver mais de um volume, deve ser incluído o sumário de 

toda a obra em todos os volumes; 

A palavra sumário deve está centralizada e com o mesmo tipo de fonte 

utilizada para as seções primárias. A subordinação dos itens do sumário deve ser 

destacada pela apresentação tipográfica utilizada no texto. Os elementos pré-

textuais não devem colocados no sumário, quanto à ordem dos elementos do 

sumário devem obedecer a seguinte ordem conforme ABNT NBR 6024: veja abaixo: 

a) a numeração das seções é feita com algarismos arábicos;  

b) o indicativo da seção é alinhado à margem esquerda,  

c) a numeração progressiva deve ser limitada até a seção quinária;  

d) o indicativo da seção primária é grafado em números inteiros a partir de 1;  

e) a seção secundária inicia com o indicativo da seção primária que pertence 

seguido do número que lhe pertence e 

f) os títulos das seções primárias devem iniciar em folha distinta, enquanto 

que as outras seções seguem o texto do trabalho; 

Assim, podemos definir as seções como: 

 Seção primária 1; 2; 3  

 Seção secundária 1.1; 2.1; 3.1  

 Seção terciária 1.1.1; 2.1.1; 3.1.1  
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 Seção quaternária 1.1.1.1; 2.1.1.1; 3.1.1.1  

 Seção quinária 1.1.1.1.1; 2.1.1.1.1; 3.1.1.1.1 

Os indicativos das seções que compõem o sumário quando houver, devem 

ser alinhados à esquerda, conforme a NBR 6024. Já os títulos e os subtítulos, se 

houver, sucedem os indicativos das seções. Recomenda-se que sejam alinhados 

pela margem do título do indicativo mais extenso. 

A paginação deve ser apresentada sob uma das formas abaixo:  

a) número da primeira página (exemplo: 27);  

b) números das páginas inicial e final, separadas por hífen (exemplo: 91-

143);  

c) números das páginas em que se distribui o texto (exemplo: 27, 35, 64 ou 

27-30, 35-38, 64-70). 

 

 

 

 

ASPECTOS DA INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVA 

 

 

A introdução é um breve resumo do assunto que irá ser discutido ao longo 

do desenvolvimento do trabalho, nela deve ser abordado o seguinte: 

 Falar brevemente do assunto a ser apresentado; 

 Descrever quais são os objetivos do trabalho; 

 Apresentar como está organizado o trabalho (exemplo: em tantas 

partes ou capítulos); 

 Especificar o que será abordado em cada capítulo;  

 Mencionar qual a metodologia utilizada (entrevista, pesquisa de campo, 

análise de um filme, pesquisa literária dentre outros).  
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DESENVOLVIMENTO 

 

 

O desenvolvimento é o maior corpo do trabalho, deve conter um texto claro e 

objetivo abordando todo assunto, levantando problemas e soluções bem como 

argumentações do aluno. É importante que o texto não contenha erros de gramática 

e tenha coerência, ou seja, começo, meio e fim. Essa parte deve ser descrita com 

cuidado, tendo como base os conhecimentos e as informações recolhidas durante 

as pesquisas do assunto. É importante que possa usar no desenvolvimento, mapas, 

quadros, ilustrações dentre outros e não se esquecer de identificar estas ilustrações. 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS ILUSTRAÇÕES 

 

 

Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte 

superior, precedida da palavra designativa (desenho, esquema, fluxograma, 

fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre 

outros), seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos 

arábicos, travessão e do respectivo título. Após a ilustração, na parte inferior, indicar 

a fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio 

autor), legenda, notas e outras informações necessárias à sua compreensão (se 

houver). A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do 

trecho a que se refere. 

 

CONCLUSÃO 
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Nas considerações finais devem ser descritas as informações que 

contribuíram para seu crescimento intelectual ao desenvolver o trabalho, nela você 

deve relatar: 

 Um breve resumo do trabalho; 

 Registrar qual foi a grande conclusão do trabalho; 

 Referir se foi concretizado ou não todos os objetivos e, se caso um 

deles não foram concretizados deve se mencionar o porquê. 

 Descrever qual a importância que o trabalho teve para você, ou seja, 

de que forma este contribuiu para seu crescimento pessoal. 

 

ASPECTOS BÁSICOS DAS REFERÊNCIAS 

 

 

A bibliografia deve ser elaborada conforme a ABNT NBR 6023, esta norma 

estabelece várias formas de apresentar as referencias são elas: 

a) Monografia no todo: inclui livro e/ou folheto (manual, guia, catálogo, 

enciclopédia, dicionário etc.) e trabalhos acadêmicos (teses, dissertações, entre 

outros). Os elementos essenciais são: autor (es), título, edição, local, editora e data 

de publicação.  

 

Exemplo: GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: Ed. 

UFF, 1998. 

 

b) Monografia no todo em meio eletrônico: inclui os mesmos tipos 

indicados na letra “a” acima especificado, em meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, 

online etc.). As referências devem obedecer aos padrões indicados para os 

documentos monográficos no todo, acrescidas das informações relativas à descrição 

física do meio eletrônico.  
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Exemplo: KOOGAN, André; HOUAISS, Antonio (Ed.). Enciclopédia e 

dicionário digital 98. Direção geral de André Koogan Breikmam. São Paulo: Delta: 

Estadão, 1998. 5 CD-ROM. 

 

c) Parte de monografia: inclui capítulo, volume, fragmento e outras partes 

de uma obra, com autor (es) e/ou título próprios. Os elementos essenciais são: autor 

(es), título da parte, seguidos da expressão “In:”, e da referência completa da 

monografia no todo. No final da referência, deve-se informar a paginação ou outra 

forma de individualizar a parte referenciada.  

 

Exemplos: ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: 

LEVI, G.; SCHMIDT, J. (Org.). História dos jovens 2. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1996. p. 7-16. 

 

d) Parte de monografia em meio eletrônico: as referências devem 

obedecer aos padrões indicados para partes de monografias, de acordo com a letra 

“c”, acrescidas das informações relativas à descrição física do meio eletrônico 

(disquetes, CD-ROM, online etc.).  

 

Exemplos: MORFOLOGIA dos artrópodes. In: ENCICLOPÉDIA multimídia 

dos seres vivos. [S.l.]: Planeta DeAgostini, c1998. CD-ROM 9 

 

e) Publicação periódica: Inclui a coleção como um todo, fascículo ou 

número de revista, número de jornal, caderno etc. na íntegra, e a matéria existente 

em um número, volume ou fascículo de periódico (artigos científicos de revistas, 

editoriais, matérias jornalísticas, seções, reportagens etc.). Os elementos essenciais 

são: título, local de publicação, editora, datas de início e de encerramento da 

publicação, se houver.  
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Exemplo: REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 

1939 

 

f) Evento como um todo: Inclui o conjunto dos documentos reunidos num 

produto final do próprio evento (atas, anais, resultados, procedimentos, entre outras 

denominações). Os elementos essenciais são: nome do evento, numeração (se 

houver), ano e local (cidade) de realização. Em seguida, deve-se mencionar o título 

do documento (anais, atas, tópico temático etc.), seguido dos dados de local de 

publicação, editora e data da publicação.  

 

Exemplo: IUFOST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHEMICAL 

CHANGES DURING FOOD PROCESSING, 1984, Valencia. Proceedings... Valencia: 

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, 1984. 

 

g) Patente os elementos essenciais são entidade responsável e/ou autor, 

título, número da patente e datas (do período de registro).  

 

Exemplo: EMBRAPA. Unidade de Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento de 

Instrumentação Agropecuária (São Carlos, SP). Paulo Estevão Cruvinel. Medidor 

digital multissensor de temperatura para solos. BR n. PI 8903105-9, 26 jun. 1989, 30 

maio 1995. 

 

h) Documento jurídico: Inclui legislação, jurisprudência (decisões judiciais) 

e doutrina (interpretação dos textos legais). 

 

i) Imagem em movimento: Incluem filmes, videocassetes, DVD, entre 

outros. Os elementos essenciais são: título, diretor, produtor, local, produtora, data e 

especificação do suporte em unidades físicas.  
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Exemplo: Os perigos do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de 

Andrade. São Paulo: CERAVI, 1983.  videocassete. 

 

j) Documento iconográfico Inclui pintura, gravura, ilustração, fotografia, 

desenho técnico, diapositivo, diafilme, material estereográfico, transparência, cartaz 

entre outros. Elementos essenciais Os elementos essenciais são: autor, título 

(quando não existir, deve-se atribuir uma denominação ou a indicação Sem título, 

entre colchetes), data e especificação do suporte.  

 

Exemplo: KOBAYASHI, K. Doença dos xavantes. 1980.  fotografia. 

 

k) Documento cartográfico: inclui atlas, mapa, globo, fotografia aérea 

entre outros. As referências devem obedecer aos padrões indicados para outros 

tipos de documentos, quando necessário.Elementos essenciais Os elementos 

essenciais são: autor(es), título, local, editora, data de publicação, designação 

específica e escala.  

 

Exemplos: ATLAS Mirador Internacional. Rio de Janeiro. 

 

l) Documento sonoro no todo Inclui disco, CD (compact disc), cassete, 

rolo, entre outros. Os elementos essenciais são: compositor (es) ou intérprete(s), 

título, local, gravadora (ou equivalente), data e especificação do suporte.  

 

Exemplos: ALCIONE. Ouro e cobre. São Paulo: RCA Victor, p1988. Disco 

sonoro. MPB especial. [Rio de Janeiro]: Globo: Movieplay, c1995. CD, para mais 

exemplos consultar a NBR. 
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ASPECTOS GERAIS 

 

 

ANEXOS 

 

 

Deve ser precedido da palavra ANEXO, identificado por letras maiúsculas 

consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizam-se letras maiúsculas 

dobradas, na identificação dos anexos, quando esgotadas as letras do alfabeto. Os 

anexos enriquecem o trabalho e devem se inseridos no final do trabalho depois das 

referencias bibliográficas. Nos anexo podemos colocar imagens tiradas durante o 

período de estágio, formulários utilizados pela instituição dentre outros. 

 

Exemplo:  

ANEXO A – Representação gráfica de contagem de células inflamatórias 

presentes nas caudas em regeneração - Grupo de controle I (Temperatura). 

 

 

 

ESPAÇAMENTO 

 

 

Todo texto deve ser digitado ou datilografado com espaçamento 1,5 entre as 

linhas, excetuando-se as citações de mais de três linhas, notas de rodapé, 

referências, legendas das ilustrações e das tabelas, natureza (tipo do trabalho, 

objetivo, nome da instituição a que é submetido e área de concentração), que devem 

ser digitados ou datilografados em espaço simples. As referências, ao final do 

trabalho, devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco. 
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TABELAS 

 

 

Devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a 

que se referem e padronizadas conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Aspectos Gerais sobre Projeto Técnico em Nutrição e Dietética. 

 

SIGLAS 

 

 

A sigla, quando mencionada pela primeira vez no texto, deve ser indicada 

entre parênteses, precedida do nome completo. 

 

EXEMPLO 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

 

CITAÇÕES 

 

 

É uma menção de uma informação feita no texto e extraída de outra fonte. 

São apresentadas conforme a ABNT NBR 10520. Estas classificam se em: 

Citação de citação: Quando se utiliza uma citação que consta no 

documento que você está lendo. “A indústria da informação, isoladamente, não 

produz conhecimento.” (BARRETO, 1990 apud SOUZA; ARAUJO, 1991, p. 183). OU 

Para Barreto (1990 apud SOUZA; ARAUJO, 1991, p. 183), a indústria da informação 

não elabora conhecimento de forma isolada.  

 

Obs.1: Barreto é citado por Souza e Araújo na obra deles. Souza e Araújo 

(1991) são autores do documento que você tem em mãos (está consultando) e 

precisa indicá-lo na lista de referências.  
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Obs. 2: A palavra apud não fica em itálico.  

 

Citação direta: Transcrição textual de parte da obra do autor consultado.  

As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar contidas entre 

aspas duplas. As aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior da 

citação.  

 

Exemplos: Barbour (1971, p. 35) descreve: “O estudo da morfologia dos 

terrenos [...] ativos [...]” ou “Não se mova, faça de conta que está morta.” (CLARAC; 

BONNIN, 1985, p. 72). Segundo Sá (1995, p. 27): “[...] por meio da mesma ‘arte de 

conversação’ que abrange tão extensa e significativa parte da nossa existência 

cotidiana [...]”. 

 

As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas 

com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e 

sem as aspas. No caso de documentos datilografados, deve-se observar apenas o 

recuo.  

Exemplo: A teleconferência permite ao indivíduo participar de um 

encontro nacional ou regional sem a necessidade de deixar seu local 
de origem. Tipos comuns de teleconferência incluem o uso da 
televisão, telefone, e computador. Através de áudio-conferência, 
utilizando a companhia local de telefone, um sinal de áudio pode ser 
emitido em um salão de qualquer dimensão. (NICHOLS, 1993, p. 181). 

 

Citação indireta: Texto baseado na obra do autor consultado. 

As citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria, publicados 

em anos diferentes e mencionados simultaneamente, têm as suas datas separadas 

por vírgula.  

 

Exemplos: (DREYFUSS, 1989, 1991, 1995) (CRUZ; CORREA; COSTA, 

1998, 1999, 2000). 

 

As citações indiretas de diversos documentos de vários autores, 

mencionados simultaneamente, devem ser separadas por ponto-e-vírgula, em 

ordem alfabética. 



54 
 
 

 

Exemplos: Ela polariza e encaminha, sob a forma de “demanda coletiva”, as 

necessidades de todos (FONSECA, 1997; PAIVA, 1997; SILVA, 1997). 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 Tamanho da fonte: deve ser usado o tamanho 12 para todo o texto e 

10 para citações, números de páginas, fontes bibliográficas e ilustrações; 

 Espaço entre linhas: usar 1,5 cm para todo o texto e simples para 

citações e ilustrações; 

 O espaço entre os parágrafos: 0pts antes e 0pts depois.  

 Alinhamento: justificado para todo o texto e centralizado para as 

ilustrações.  

 Margem: superior, inferior e direita = 2cm e esquerda 3cm. 

 Numeração da página: deverá ser inserido no canto direto superior da 

folha.  

 Início dos parágrafos: iniciar com 1,5 da margem esquerda. 

 Na numeração das seções: 

1. MAIÚSCULO NEGRITO (para o Título principal) 

1.1 MAIÚSCULO SEM NEGRITO (para o Subtítulo) 

1.1.1 Minúsculo Negrito 

1.1.1.1 Minúsculo sem negrito 

 

 Espaço entre os títulos, itens e subitens e o texto: dois espaços para 

começar o texto; 

 Tipo de papel: Ofício do tipo A4 branco ou reciclado 

 Sumário: seguir as orientações mencionadas anteriormente; 

 Referencias Bibliográficas: seguir as normas da ABNT NBR 6023: 

2002; 

 Ilustrações: centralizar e colocar a legenda conforme já mencionada 

acima, veja um exemplo:  

 

 

 

 

FIGURA 
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Figura 1 -  Colocar o nome da figura 

Fonte: colocar a fonte de onde foi extraída 

REFERÊNCIAS  

 

CETAM. Material didático elaborado para o componente curricular (2016). 

 ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR – Norma Brasileira 14724 

Informação e documentação – Trabalhos Acadêmicos - Apresentação, ano 2011. 

ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR – Norma Brasileira 6023 

Informação e documentação – Referências - Elaboração, ano 2002. 
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NOME DA INSTITUIÇÃO 

(COLOCAR O NOME COMPLETO DA INSTITUIÇÃO COM FONTE ARIAL, TAMANHO 14 E 

EM NEGRITO) 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

(COLOCAR O TÍTULO DO TRABALHO COM FONTE ARIAL, TAMANHO 14 E EM 

NEGRITO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(COLOCAR TUDO EM MAIÚSCULO, COM FONTE 12 E EM NEGRITO) 

MANAUS/AM 

2016 

Nome do Aluno 

(COLOCAR O NOME COMPLETO DO ALUNO COM FONTE ARIAL, TAMANHO 12 E EM 

NEGRITO. OBDECER MAIUSCULAS E MINUSCULAS) 
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TÍTULO DO TRABALHO 

(COLOCAR O TÍTULO DO TRABALHO COM FONTE ARIAL, TAMANHO 14 E EM 

NEGRITO)  

 

 

 

 

 

Trabalho apresentado ao Professor.......................... 

.................................................................................. 

da disciplina .............................................................. 

da turma.............................,turno.............................. 

do curso de ............................................................... 

                                                                       (USAR FONTE 12) 

 

 

 

 

 

 

 

MANAUS/AM 

2016 

SUMÁRIO 

Este item deverá ser elaborado conforme norma as norma da ABNT, segue abaixo o 

modelo do sumário elaborado para essa apostila. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho irá relatar sobre... (descrever o assunto desejado), mais 

especificamente sobre (descrever brevemente os subtemas a ser tratado). O 

objetivo desse trabalho é, ou os objetivos desse trabalho são: (descrever o ou os 

objetivo (s) a ser (em) apresentado (s)). Este está organizado em XX parte ou 

capítulos e, será abordado (especificar o assunto). No capítulo 1 será abordado... 

(especificar o assunto). A metodologia usada foi... (mencionar a metodologia usada). 

 

Importante: a introdução deverá ser feita somente após a realização do 

desenvolvimento, pois a parti deste você saberá quantos capítulos, subtítulos dentre 

outro itens foram abordados. 
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DESENVOLVIMENTO 

Neste trabalho será abordado o assunto... (descrever o tema ou temas a ser 

ou serem abordados) e concluímos que ... (colocar a grande conclusão do trabalho). 

Cumprimos os objetivos ... (descrever se os objetivos foram cumpridos e, se caso 

contrario não foi possível cumprir algo, descrever e explicar o porquê). Este trabalho 

foi muito importante para o meu ou nosso conhecimento... (descrever qual a 

importância da realização deste trabalho para o seu conhecimento pessoal). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foi ou foram abordado (s) o (s) assunto (s)...(descrever uma 

breve abordagem dos assuntos) e concluímos que...(descrever qual foi sua grande 

conclusão do trabalho). 

Foram cumpridos todos os objetivos que tínhamos proposto (caso algum ou alguns 

objetivos não foram cumpridos, descrever também e especificar o porquê). 

Este trabalho foi importante para mim ou para nós... (explicar o porque foi importante 

para você). 
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