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Visão Geral 
 

A componente de Física do 10º e 11º ano pretende ser um instrumento com que os alunos possam alcançar um 

modo de interpretação do mundo que os rodeia e de compreender como esse conhecimento foi sendo conseguido. Nesta 

perspetiva, pensamos que a Física pode e deve ser ensinada mostrando como os seus princípios e resultados básicos foram 

estabelecidos e como fazem parte de uma relevante herança cultural proporcionadora de meios de desenvolvimento da 

sociedade. 

De modo a evidenciar o carácter dinâmico da Ciência, deverá mostrar-se como as teorias consideradas hoje 

corretas substituíram outras que, por sua vez, já teriam dado lugar a outras, em cada época consideradas mais plausíveis. 

Por isso, tal como no 10º ano, a História da Física tem particular destaque como motor da compreensão da natureza do 

conhecimento científico e da importância da Física na sociedade. 

A vida nos países desenvolvidos sofreu, no último século, uma enorme mudança devida a aplicações de muitas 

descobertas da Física. É o caso da rádio e da televisão, dos computadores e da Internet, dos raios X, do LASER e de outros 

exemplos bem conhecidos que influenciam, acompanham e muitas vezes determinam a vida atual. De facto, a descoberta 

das leis fundamentais que governam a Natureza tem tido uma profunda repercussão na Humanidade, pois estas 

conduziram a aplicações práticas que transformaram profundamente a economia, a medicina, os transportes e tantos 

outros aspetos das nossas vidas. Apenas como exemplo, poderemos apontar a tecnologia do espaço que consegue 

colocar-nos em contacto quase instantâneo com qualquer ponto do globo por meio dos satélites de comunicações, 

previsões climatéricas muito aproximadas devido aos satélites meteorológicos ou, ainda, navegação precisa para 

qualquer local da Terra, usando sinais provenientes de satélites do GPS (Global Positioning System). 

Os alunos, quer abandonem a aprendizagem das ciências no final do ensino secundário, quer prossigam no seu 

estudo, devem obter conhecimentos que lhes permitam acompanhar assuntos em que a Ciência e, neste caso particular, 

a Física, têm papel dominante. Selecionámos, para os alunos do 11º ano, a exploração do espaço e a comunicação, no 

seu sentido mais lato. Assim, o programa está organizado em duas Unidades centradas em temáticas diferentes que se 

interligam na finalidade comum da compreensão dos conceitos e princípios básicos que permitem a comunicação na 

Terra e no espaço. 

A primeira Unidade, Movimentos na Terra e no Espaço, tem como objetivo o estudo dos principais efeitos das 

forças - os movimentos - numa perspetiva integradora da Cinemática e da Dinâmica. O contexto em que se insere esta 

Unidade é a interação gravítica, pois só com o entendimento cabal desta força é possível compreender a temática da 

exploração do espaço. 

Para o prosseguimento do estudo da Física no 11º ano, considera-se essencial que os alunos possuam pré-

requisitos que constituirão o suporte do aprofundamento que se pretende atingir neste ano. Os referidos conhecimentos, 

identificados nas orientações curriculares das Ciências Físico-Naturais do 3º ciclo do Ensino Básico, são os seguintes: 
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• Unidades SI de comprimento e tempo; 

• Escalas. Unidades de distância em Astronomia; 

• Velocidade e aceleração. Unidades SI; 

• Análise de gráficos d = d (t) e v = v (t); 

• Cálculos de velocidades médias e acelerações médias; 

• Força. Unidade SI; 

• Efeitos das forças; 

• Força de atrito; 

• Resultante de um sistema de forças; 

• Movimento retilíneo e uniforme; 

• Força de atração gravitacional; 

• Massa e peso. Unidades SI; 

 

Recomenda-se que se insista no hábito de, antes da resolução de qualquer questão, pensar e discutir previamente 

a situação proposta e estimar as ordens de grandeza das soluções e, no final da resolução, fazer a discussão crítica dos 

resultados obtidos. 

O uso da calculadora gráfica servirá também para o traçado e interpretação de gráficos que permitam testar 

previsões e/ou hipóteses, encontrar resposta a questões-problema e desenvolver o pensamento crítico. A realização 

destas atividades propiciará desenvolver no aluno competências como: 

 

 construir listas de dados, agrupá-las e desagrupá-las; 

 selecionar escalas adequadas; 

 visualizar o gráfico de uma função definido a partir de uma lista de dados ou da expressão analítica da função; 

 determinar a curva que melhor se ajusta as dados de uma experiência (utilizando a regressão adequada); 

 determinar os pontos relevantes de uma curva; 

 traçar tangentes a uma curva em diferentes pontos e determinar o respetivo coeficiente angular. 

 

Unidade 1 – Movimentos na Terra e no Espaço 

Introdução 

 

Esta unidade tem como objetivo central o estudo das forças e movimentos, numa abordagem integradora da 

Cinemática e da Dinâmica: os movimentos não devem ser estudados separadamente das condições que determinam as 

suas características. Este estudo será enquadrado em dois contextos: Viagens com GPS e Da Terra à Lua.  

O primeiro contexto, o uso de um GPS, servirá apenas para uma breve revisão e consolidação de conceitos já 

estudados. Os alunos terão a oportunidade de contactar com o funcionamento e aplicações práticas deste instrumento 

que, não sendo de invenção recente, só agora começa a ter uma utilização generalizada. De uma forma prática e 

agradável, irão rever a noção de coordenadas (geográficas e cartesianas) e localização em referenciais. Propõe-se 

também que revejam alguns conceitos necessários à boa compreensão das leis de Newton, já estudados anteriormente, 

como é o caso da velocidade. 
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Recomenda-se evitar uma memorização excessiva de expressões analíticas relacionadas com as características 

dos movimentos. O uso de calculadoras gráficas na sua dedução é particularmente útil, promovendo uma melhor 

interpretação do seu significado. Deverá ser construído um formulário geral com a ajuda do professor. 

Não se pretende que os alunos desenvolvam um trabalho excessivo de resolução de exercícios de aplicação das 

expressões analíticas a que chegaram. Devem, de preferência, explorar situações reais, aplicando conceitos e leis, 

devendo ser privilegiada a resolução de problemas, sempre que possível com recurso às calculadoras gráficas. 

 

Objeto de Ensino 

1.1. Viagens com GPS 

 

 Funcionamento e aplicações do GPS 

 Posição: coordenadas geográficas e cartesianas 

 Tempo 

 Trajetória 

 Velocidade 

 

Objetivos de Aprendizagem 

1.1. Viagens com GPS  

 

 Explicar os princípios básicos de funcionamento de um GPS de modo a obter a posição de um ponto na Terra. 

 Indicar o significado das coordenadas geográficas: latitude, longitude e altitude. 

 Indicar a posição de um ponto através das coordenadas cartesianas num referencial, quando uma superfície curva 

se pode aproximar de uma superfície plana. 

 Comparar a precisão de diferentes tipos de relógios (mecânicos, de quartzo e atómicos), selecionando o mais 

adequado a cada fim. 

 Identificar a trajetória de um corpo como o conjunto de pontos ocupados sucessivamente pelo seu centro de 

massa, durante o movimento. 

 Explicitar o significado da velocidade instantânea como uma grandeza vetorial que informa a direção e sentido 

do movimento e a rapidez com que o corpo muda de posição. 

 Representar a velocidade por um vetor tangente à trajetória em cada instante. 

 Identificar alterações de velocidade sempre que esta mude de direção, sentido, ou módulo. 

 Interpretar gráficos posição-tempo que traduzam situações reais e a partir deles estimar e determinar valores de 

velocidade. 

 Esboçar gráficos posição-tempo e velocidade-tempo com base em descrições de movimentos ou em medidas 

efetuadas. 
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Breve Síntese e Algumas Chamadas de Atenção 

 

Análise gráfica dos movimentos 

Para analisarmos gráficos dos movimentos a primeira coisa que temos de verificar são os eixos! Saber se são gráficos 

posição-tempo, velocidade-tempo, aceleração-tempo, Y(X) – trajetória ou até distância-tempo, pois a interpretação que 

será feita depende do tipo de gráfico que iremos analisar. 

 

Convém saber, e não esquecer, que o sinal da velocidade dá o sentido do movimento e não o sinal da posição! No gráfico 

posição-tempo o sentido do movimento é dado pelo declive da reta ou pelo declive das retas tangentes à parábola (pois 

a tangente à parábola dá-nos informações sobre a velocidade). Se o declive das retas for positivo (ou concavidade para 

cima no caso das parábolas 

 

Gráficos posição-tempo x(t) 

Neste tipo de gráficos podemos estudar três situações: 

 Reta horizontal  corpo em repouso (se trajetória é retilínea) 

 Reta oblíqua  corpo em m.r.u. (se trajetória é retilínea) 

 Parábola  corpo em m.r.u.v (se trajetória é retilínea) 

 

Uma reta horizontal num gráfico x(t) significa que o corpo esteve parado durante algum intervalo de tempo numa 

posição que pode ser negativa, positiva ou até na origem do movimento. 

Uma reta oblíqua num gráfico x(t) significa que o corpo se moveu mas sempre à mesma velocidade, ou seja, num 

movimento uniforme (que significa valor da velocidade constante). Só saberemos se é retilíneo se o enunciado, imagem, 

ou outro suporte de informação nos fornecer elementos que digam que a trajetória é retilínea. 

Uma parábola num gráfico x(t) significa que o corpo se moveu com velocidade variável, mas que varia sempre de 

modo constante, ou seja, movimento uniformemente variado. Para sabermos se o movimento é retardado ou acelerado 

temos que observar se o declive das retas tangentes à parábola aumenta (sobe ou desce muito em direção ao infinito) ou 

diminui (sobe ou desce muito e depois estabiliza quase na horizontal). 

 

Gráficos velocidade-tempo v(t) 

Neste tipo de gráficos podemos estudar duas situações: 

 Reta horizontal  corpo em repouso ou m.r.u. (se trajetória é retilínea) Se a reta é V=0 m/s claro que o corpo 

está em repouso. 

 Reta oblíqua  corpo em m.r.u.v (se trajetória é retilínea) 

 

Uma reta horizontal num gráfico v(t) significa que o corpo se moveu com valor de velocidade constante. Se a reta coincidir 

com o eixo dos xx a velocidade foi nula e o corpo esteve em repouso. 

Uma reta oblíqua num gráfico v(t) significa que o valor da velocidade variou de modo constante, logo a aceleração foi 

de valor constante. 
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Algo muito importante também no estudo dos movimentos é determinar o sentido do movimento. O sentido do 

movimento é dado pelo sinal da velocidade! Velocidade positiva  movimento no sentido positivo. Velocidade negativa 

 movimento no sentido negativo. Se tivermos informações sobre a posição, por exemplo um gráfico x(t), não nos 

interessa o sinal mas sim o declive das retas tangentes à trajetória, pois este declive é que nos dá o valor e o sinal da 

velocidade. 

 

A classificação do movimento em acelerado e retardado também é extremamente importante. No movimento acelerado 

o valor da velocidade aumenta e isso só é possível quando os vetores aceleração e velocidade têm o mesmo sentido (seja 

ele negativo ou seja ele positivo). No movimento retardado o valor da velocidade diminui e isso só é possível quando os 

vetores aceleração e velocidade têm sentidos opostos (seja ele negativo ou seja ele positivo). 

 

Os gráficos posição-tempo não representam a trajetória de uma partícula. Se uma partícula tem um movimento em x e Y 

então um gráfico y(x) é que nos dá a trajetória! Os gráficos x(t) não são fotografias. 

Quando o movimento corresponde a uma trajetória retilínea a direção do vetor velocidade não varia, pode mudar de 

sentido, mas não varia de direção, no entanto numa trajetória curvilínea o vetor velocidade muda de direção! O vetor 

velocidade é tangente à trajetória em cada instante! 

Gráficos posição-tempo – Alguns exemplos 

 

50 

                                                                      m =     y2 - y1      =       50 - 10    = 6,7 

10                                                                  x2 - x1                 6 - 0 

 
 

 

-30 

Se calcularmos o declive das retas num gráfico x(t) estamos a calcular o valor da velocidade.  

 

 Quando x(t) é crescente         Sentido positivo (+) 

 Quando x(t) é decrescente         Sentido negativo (-) 

 Quando x(t) é constante         Repouso 

 

 

     x x 

 

 

                                                

 

                T1                               t(s)                                                                     T1           t(s) 
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Se o gráfico x(t) são parábolas o declive das retas tangentes (que dão a velocidade) dão-nos informações sobre o sentido 

do movimento e os máximos e mínimos indicam os instantes de mudança de sentido, pois o declive das retas tangentes 

muda de sinal. 

Máximo: inversão de Sentido (+ para -)                       Mínimo: inversão de sentido (- para +) 

        Trajectória Rectilínea                                               Trajectória Curvilínea  

 

 

 

 

 

 

 

                             A velocidade é um vetor tangente à trajetória. 

 
Gráficos Posição-Tempo – Alguns exemplos considerando trajetórias retilíneas 

 

 

 

 

 

                                                                           

m.r.u    +                        Repouso    +                                    m.r.u.r  +                          m.r.u - 

 

 

 

 

 

 

m.r.u.a +                       m.r.u +                                          m.r.u -                                  Repouso - 

 

 

 

 

 

 

 

m.r.u.a -                       m.r.u. -                                          m.r.u.r -                                  repouso + 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repouso +                     repouso na origem                   m.r.u.a + e inverte para m.r.u.a -          m.r.u. - 
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Nos gráficos v(t) se calcularmos a área dos mesmos obtemos a distância e o valor do deslocamento! Atenção que para a 

distância todas as áreas são somadas mas, para calcular o deslocamento, temos que ver a distância percorrida no sentido 

positivo e a percorrida no sentido negativo. Isso para trajetórias retilíneas caso contrário o deslocamento pode ser uma 

situação mais complicada! 

 

Funcionamento e aplicações do GPS 

O sistema GPS (Sistema de Posicionamento Global) foi desenvolvido por razões militares, pelos EUA, mas hoje é 

amplamente utilizado para fins civis, em diversas aplicações, tais como: 

 Localizar: localizar qualquer ponto da Terra; 

 Navegar: navegação quer de barco quer de aviões; 

 Conduzir: fornece informação precisa sobre um dado percurso; 

 Mapear: criação de mapas mais rigorosos; 

O GPS é constituído por uma rede de 24 satélites. Cada um destes satélites dá uma volta à Terra em 12 horas e emite 

sinais identificadores, na banda do microondas. Em qualquer instante, pelo menos 4 satélites estão acessíveis à 

comunicação de qualquer ponto da Terra. Para localizar um lugar na Terra o recetor recorre ao método geométrico da 

Triangulação, após calcular a sua distância a 3 satélites. 

 

Cálculo da distância a um satélite: 

 O sinal emitido por um satélite informa qual a sua posição na orbita, qual a hora, t, marcada nos eu relógio 

atómico. 

 O recetor recebe o sinal no instante t+Δt, que coincide com a hora marcada no seu relógio de quartzo. 

 Como o sinal se desloca a velocidade da luz, o recetor calcula a distância, d, que o separa do satélite, pois 

d c t   

 

Método da triangulação: Calculadas as distâncias aos satélites A, B e C, é então, possível determinar a posição do ponto 

P, onde se encontra o recetor. 

 Com a distancia dA, traça-se uma superfície esférica centrada em A que contem a posição do recetor, mas que 

poderá ser qualquer ponto da superfície. 

 Com a distância dB traça-se uma segunda superfície esférica centrada em B, que intercepta numa circunferência 

a superfície centrada em A, um dos quais será o ponto P. 

 Com a distância dC traça-se a superfície esférica centrada em C, as outras duas superfícies esféricas em dois 

pontos sendo um desses pontos, regra geral, fora da superfície terrestre permitindo localizar o recetor. 

 

Sincronização dos relógios: Repare-se que, para um recetor calcular a sua posição, são suficientes os sinais emitidos por 

três emissores. Contudo, utiliza-se um quarto satélite de referência, cujo sinal tem como objetivo sincronizar os relógios 

atómicos extremamente precisos que equipam os satélites e os de quartzo, menos precisos, que equipam os recetores, 

uma vez que a determinação do tempo, Δt, que o sinal leva a chegar ao recetor é crucial. Acrescente-se que o intervalo 

de tempo é uma medição direta e a distância ao satélite foi uma medição indireta. 
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Coordenadas geográficas 

Para indicar a posição de um lugar à superfície da Terra costumamos utilizar as chamadas coordenadas geográficas: 

latitude, longitude e altitude. Estas coordenadas são as mais apropriadas à localização de um lugar num mapa, ou no 

sistema GPS. A latitude é definida em relação ao equador medida ao longo do meridiano de Greenwich, podendo variar 

entre 0º e 90º, para Norte ou parra Sul. A longitude é a distância ao meridiano de Greenwich, medida ao longo do 

Equador. Esta distância mede-se em graus, podendo variar entre 0º e 180º, para Este ou para Oeste. A Altitude, é a altura 

na vertical, medida em unidade de comprimento, relativamente ao nível médio das águas do mar (positiva acima do nível 

médio, negativa abaixo desse nível). 

 

Coordenadas Cartesianas 

O sistema de coordenadas cartesianas é um outro sistema de referenciar posições. Este sistema é constituído por 3 eixos 

perpendiculares entre si e em cuja intersecção (origem do referencial) se encontra o observador. Num plano, a posição 

é determinada com dois eixos de referência (duas coordenadas). Para estudar movimentos num local à superfície da 

Terra, quase sempre podemos ignorar a curvatura dessa superfície, considerando-a plana.  Nem sempre duas pessoas 

estão de acordo quando descrevem o mesmo movimento. Um exemplo do dia-a-dia: um passageiro de um comboio em 

movimento olha para outro sentado à sua frente e diz que ele está parado, ou em repouso relativamente a si. Mas uma 

pessoa que esteja a ver passar o comboio diz que aquele passageiro está em movimento. Ou seja, quando se descreve o 

movimento de um corpo, é essencial que se diga “em relação a quê” é que o corpo se move. Ao objeto de referência liga-

se um sistema de eixos ou referencial. 

 

Trajetória, distancia percorrida e deslocamento 

 

A trajetória descrita por uma partícula em movimento é definida pelas sucessivas posições ocupadas ao longo do tempo. 

As trajetórias podem ser: 

 Curvilíneas: quando os pontos ocupados pela partícula ao longo do tempo definem uma curva – circular, 

parabólica, etc. 

 Retilíneas: quando os pontos ocupados pela partícula ao longo do tempo definem uma reta. 

 

A distância percorrida, s, por uma partícula é a medida de todo o percurso efetuado ao longo da trajetória e, por 

conseguinte, é uma grandeza escalar positiva. 

 

O deslocamento é uma grandeza vetorial que caracteriza a variação de uma partícula, num dado intervalo de tempo, com 

origem na posição inicial e extremidade na posição final.     
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Rapidez e velocidade 

A rapidez média é uma grandeza escalar positiva e que indica qual a distância percorrida, em média, pela partícula na 

unidade de tempo. 

m

s
R

t

  

A velocidade média, é uma grandeza vetorial e que indica qual o deslocamento experimentado, em média, pela partícula, 

na unidade de tempo. 

m

r
V

t


 

  

A velocidade média tem a direção e o sentido do vetor deslocamento, pode apresentar valores positivos ou negativos. 

Atenção que uma velocidade negativa não significa que o movimento é retardado! Apenas significa que ocorreu no sentido 

negativo! 

 

A velocidade instantânea é o limite para que tende a velocidade média quando o intervalo de tempo tende para zero. 

r
v

t


 

  

 

É, pois, uma grandeza vetorial que, em cada ponto, é tangente à trajetória e que apresenta o sentido do movimento. 

Considerações sobre gráficos 

 

O vetor velocidade altera-se sempre que se altera a direção, o sentido e/ou o módulo. Se a velocidade é nula, pode-se 

concluir que o corpo está em repouso em relação ao referencial. Quando o corpo inverte o sentido do movimento o valor 

da velocidade é nulo e depois muda de sinal. 

 

Através de um gráfico posição tempo pode-se determinar a velocidade do corpo, em cada instante, através do declive 

da reta tangente à curva do gráfico, no ponto considerado. 

 

2 1

2 1

v
x x
t t





 

Sendo x1 e x2 ordenadas da reta tangente a curva no instante considerado. 
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A variação do valor da velocidade, em função do tempo, pode também ser representada através de um gráfico velocidade 

– tempo. 

 

 

 

A área do gráfico indica o valor do deslocamento e da distância percorrido do corpo. No instante t1, verifica-se a inversão 

do sentido do movimento por isso cuidado que temos de considerar esta inversão no cálculo do deslocamento. 


