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Física
  

●     Adoro Física 
Projetos, alunos, artigos e links.

●     Albert Einstein 
Dados biográficos de Albert Einstein, Mileva Maric e Lieserl 
Einstein. Revisão de livros e textos sobre os trabalhos de 
Einstein (efeito fotoelétrico, relatividade, teoria quântica)

●     Astronomia (CDCC - USP/SC) 
Página sobre as atividades do Setor de Astronomia do Centro 
de Divulgação Científica e Cultural da USP de São Carlos - 
SP. Informações astronômicas e cursos de astronomia em 
vários níveis.
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Física, Ciência

   

●     Centro de Deduções Lógicas 
Propostas para a reforma da física, de Geraldo Antunes 
Cacique, onde pretende provar, com uma série de raciocínios 
lógicos, a criação de novos conceitos na física modificando a 
luz, a gravidade e o universo, e preenchendo as lacunas da 
teoria da relatividade. Propostas controversas a serem lidas 
com espírito crítico.

●     Curso de Física com animações (applets de java) 
Um Curso de Física do Primeiro Ano do Nível Médio, apoiado 
pedagogicamente em animações interativas composta de 
applets de Java.

●     Eletricidade, Magnetismo & Física Moderna 
Notas de aula sobre eletricidade, magnetismo e física 
moderna, com diversos aplicativos java. Discute-se as leis de 
Coulomb, Gauss, Ampere, Faraday, as equações de Maxwell, 
raios-X, efeito fotoelétrico, física nuclear, modelo de Bohr.

●     Ensino de Física, História da Física e Física da Matéria 
Condensada 
Página pessoal do prof. Carlos Alberto dos Santos com 
informações profissionais, publicações sobre ensino de física, 
história da física, física da matéria condensada, magnetismo, 
nitretação a plasma, crônicas e outros textos.

●     Fisica para Biologia 
Os textos para o curso "Fisica para Biologia."

●     Fisica para Desenho Industrial 
Os textos para o curso "Física dos Objetos & Física da Luz."

http://www.1000sciences.com/pt/Ciência/Física.htm (2 of 5)9/4/2008 14:53:17

http://www.1000sciences.com/cgi-bin/odpredir.cgi?O68O74O74O70O3aO2fO2fO77O77O77O2eO64O65O64O75O63O6fO65O73O6cO6fO67O69O63O61O73O2eO63O6fO6dO2f
http://www.1000sciences.com/cgi-bin/odpredir.cgi?O68O74O74O70O3aO2fO2fO77O77O77O2eO66O69O73O69O63O61O2eO75O66O70O62O2eO62O72O2fO70O72O6fO6cO69O63O65O6eO2f
http://www.1000sciences.com/cgi-bin/odpredir.cgi?O68O74O74O70O3aO2fO2fO77O77O77O2eO69O66O2eO75O66O72O67O73O2eO62O72O2fO74O65O78O2fO66O69O73O31O34O32O2f
http://www.1000sciences.com/cgi-bin/odpredir.cgi?O68O74O74O70O3aO2fO2fO77O77O77O2eO69O66O2eO75O66O72O67O73O2eO62O72O2fO25O37O65O63O61O73O2f
http://www.1000sciences.com/cgi-bin/odpredir.cgi?O68O74O74O70O3aO2fO2fO77O77O77O2eO69O66O2eO75O66O72O67O73O2eO62O72O2fO25O37O65O63O61O73O2f
http://www.1000sciences.com/cgi-bin/odpredir.cgi?O68O74O74O70O3aO2fO2fO77O77O77O2eO69O66O2eO75O66O72O6aO2eO62O72O2fO25O37O65O63O6fO65O6cO68O6fO2fO62O69O6fO6cO6fO67O69O61O2eO68O74O6dO6c
http://www.1000sciences.com/cgi-bin/odpredir.cgi?O68O74O74O70O3aO2fO2fO77O77O77O2eO69O66O2eO75O66O72O6aO2eO62O72O2fO25O37O65O63O6fO65O6cO68O6fO2fO64O65O73O69O6eO64O2eO68O74O6dO6c
Romero Tavares
Highlight



Física, Ciência

●     FísicosLX 
Um Blog muito interessante de um grupo de físicos de Lisboa.

●     Introdução à Astronomia e Astrofisica 
Textos iniciais sobre o assunto, com fotos e simulações.

●     Literatura sobre Albert Einstein 
A obra de Albert Einstein é vista de modo não convencional, 
explorando acusações de plágio a Einstein. Ficção mistura-se 
com Ciência, com referências a Mileva Maric, Michele Besso, 
Maurice Solovine e outros.

●     Mário Paulo Professor de Física 
Informações sobre eletromagnetismo, astronomia, física 
quântica e ondas eltromagnéticas.

●     O Mundo de Beakman e Jax! 
Site traduzido para o português do original em inglês 
(Beakman Place and Jax Place's place). O site ensina ciências 
de uma forma divertida e interativa. Destina-se principalmente 
a alunos de ciências.

●     O neutrino no país das maravilhas 
Apresenta a hipótese da existência dos neutrinos, levantada 
por Wolfgang Pauli e o interesse da astronomia nos neutrinos 
e sua origem.
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Física, Ciência

●     Romero Tavares da Silva Professor de Física 
Acesso a curso virtual, animações usando o programa 
Modellus e exercícios de Física resolvidos.

●     Sala de física 
Recursos para estudantes (conceitos de física) e recursos 
para professores (sugestões para preparar suas aulas. 
Também inclui filmes, fotos, simulações, links e um curso de 
física online.

●     Tabela Periodica 
Multimédia projecto do Softciências, uma organização sem fins 
lucrativos dedicada à produção de software educacional.

●     Telescópio de Raios Cósmicos 
Apresenta o Telescópio de Raios Cósmicos do Projecto 
Ciência Viva de Lisboa e o estado atual do projeto.

  

Google
  

        

  
 

 
  
O conteúdo do directório é baseado no Open Directory Project e é alterado para 1000sciences.com. 
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Física, Ciência

Ajude a construir o maior direct•rio manualmente editado da web 
sugerir site - atualizar inclusão - Open Directory Project - tornar-se editor - relatar mau uso/

spam

  
 
  

© Copyright 2007 All rights reserved  
Início :: Contato - Terms of Use - Disclaimer - Privacy Statement  
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