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Ficha de Trabalho 14 

Trabalhos Laboratoriais 

 

Trabalhos Laboratoriais 

Os alunos devem identificar, na realização das atividades, possíveis erros aleatórios e sistemáticos. 

Recomenda-se que tenham em atenção o alcance e a sensibilidade dos instrumentos de medida, que 

indiquem a incerteza associada à escala utilizada no instrumento e que apresentem as medidas com um 

número correto de algarismos significativos. Nas medições diretas, conseguidas com uma única medição, o 

resultado da medida deve vir afetado da incerteza associada à escala do instrumento de medida (incerteza 

absoluta de leitura). Sempre que possível, uma medição direta deve ser efetuada recorrendo a uma série 

de medições nas mesmas condições. Neste caso, o aluno deve proceder do seguinte modo: 

 determinar o valor mais provável da grandeza a medir (média aritmética dos valores das medições); 

 determinar a incerteza absoluta de leitura; 

 determinar o desvio de cada medição; 

 determinar a incerteza absoluta de observação (desvio absoluto máximo); 

 tomar para incerteza absoluta a maior das incertezas anteriores (de leitura ou observação); 

 determinar a incerteza relativa em relação à média, exprimindo-a em percentagem (desvio percentual) 

e associá-la à precisão das medidas; 

 exprimir o resultado da medição direta em função do valor mais provável e da incerteza absoluta ou da 

incerteza relativa. 

Os alunos devem estar familiarizados com o cálculo da incerteza absoluta de medições diretas e reconhecer 

que a precisão das medidas é mais intuitiva quando se exprime a incerteza relativa. Devem determinar o 

erro relativo, em percentagem (erro percentual), de uma medida que possa ser comparada com valores 

tabelados ou previstos teoricamente e interpretar o seu valor, associando-o à exatidão da medida. Deve-se 

sensibilizar os alunos para o facto de a incerteza nas medições diretas se transmitir às medições indiretas, 

mas não se exige o respetivo cálculo. 

Certas atividades requerem o traçado de gráficos e de retas de ajuste aos dados experimentais, pelo que 

os alunos devem, nesses casos, recorrer à calculadora gráfica (ou equivalente). 

As atividades laboratoriais têm de ser feitas, obrigatoriamente, pelos alunos em trabalho de grupo. 

Alguns aspetos relativos à segurança na realização de atividades laboratoriais fazem parte da formação dos 

alunos e, por isso, as atividades propostas incluem oportunidades para aprenderem a lidar com riscos 

associados a técnicas de utilização de equipamentos e reagentes. 

AL 1.2. Teste de chama (Q10) 

Objetivo Geral: Identificar elementos químicos em amostras de sais usando testes de chama. 

 Esta atividade pode adquirir um caráter de pesquisa laboratorial, caso se usem amostras desconhecidas 

de vários sais. Se forem usadas ansas de Cr/Ni, a atividade deve ser planeada para que a mesma ansa 

seja utilizada sempre na mesma amostra, o que evita o recurso a ácido clorídrico concentrado para 

limpeza das ansas. 
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 Devem ser abordados aspetos de segurança relacionados com a utilização de fontes de aquecimento e 

manipulação de reagentes.  

 Os resultados do teste de chama podem ser relacionados com os efeitos observados no fogo de artifício. 

AL 1.3. Densidade relativa de metais (Q10) 

Objetivo geral: Determinar a densidade relativa de metais por picnometria. 

 Sugere-se a utilização de metais como cobre, alumínio ou chumbo, na forma de grãos, lâminas ou fios 

de pequena dimensão. 

 Devem discutir-se erros aleatórios e sistemáticos ligados à influência da temperatura, devidos à 

formação de bolhas de ar no interior do picnómetro, a uma secagem inadequada do picnómetro ou à 

presença de impurezas no metal em estudo. 

 Nesta atividade deve introduzir-se o erro percentual associado a um resultado experimental, quando há 

um valor de referência, e a sua relação com a exatidão desse resultado. 

AL 2.2. Soluções a partir de solutos sólidos (Q10) 

Objetivo geral: Preparar uma solução aquosa a partir de um soluto sólido. 

 O reagente a utilizar deve estar devidamente rotulado para que se possa fazer a necessária avaliação 

de riscos. Sugere-se a utilização de compostos corados como sulfato de cobre(II) pentahidratado ou 

permanganato de potássio. Não devem usar-se sais contendo catiões de metais pesados (Pb, Hg, Cr, 

Co, Ni); 

 Devem ser referidos aspetos relacionados com armazenamento de soluções; as soluções preparadas 

podem ser aproveitadas para outros trabalhos. 

 Devem discutir-se erros aleatórios e sistemáticos. 

AL 2.3. Diluição de soluções (Q10) 

Objetivo geral: Preparar soluções aquosas por diluição. 

 Previamente, usando água, os alunos devem treinar o uso de pipetas na medição de volumes; estas 

podem ser da mesma classe, para poderem comparar as respetivas incertezas de leitura; 

 Cada grupo de alunos deverá preparar várias soluções com diferentes fatores de diluição, selecionando 

pipetas e balões volumétricos adequados. 

 As soluções preparadas podem ser aproveitadas para outros trabalhos. 

 Sugere-se que a solução a diluir seja a preparada na atividade anterior. 

AL 2.2. Titulação ácido-base (Q11) 

Objetivo geral: Realizar uma titulação ácido-base para determinar a concentração de uma solução de um 

ácido (ou de uma base). 

 Sugere-se que seja feita uma demonstração do procedimento técnico antes da realização da atividade 

pelos alunos. 

 A titulação a realizar deve ser ácido forte - base forte e poderão ser usados indicadores colorimétricos, 

em simultâneo com um medidor de pH ou com um sistema de aquisição e tratamento de dados. 

AL 2.3. Série eletroquímica (Q11) 

Objetivo geral: Organizar uma série eletroquímica a partir de reações entre metais e soluções aquosas de 

sais contendo catiões de outros metais. 
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 Sugere-se a utilização de quatro metais e soluções aquosas dos iões correspondentes, previamente 

preparadas. Os metais podem ser, por exemplo, ferro, cobre, zinco, chumbo e magnésio. 

 A atividade pode começar sugerindo aos alunos que façam previsões sobre se as soluções dos iões 

metálicos em estudo poderiam ser armazenadas em recipientes constituídos por qualquer um dos metais 

selecionados. 

 Os ensaios devem ser realizados em pequena escala e em condições controladas de temperatura e 

volume e concentração das soluções. Para o mesmo metal devem usar-se dimensões e formas 

idênticas. 

AL 2.4. Temperatura e solubilidade de um soluto sólido em água (Q11) 

Objetivo geral: Investigar o efeito da temperatura na solubilidade de um soluto sólido em água. 

 A atividade pode começar sugerindo aos alunos que formulem hipóteses sobre o efeito da temperatura 

na solubilidade de um soluto sólido em água. 

 Sugere-se o uso de nitrato de potássio. Devem usar-se quatro amostras de soluto, de massas diferentes. 

 O procedimento deve contemplar o aquecimento da mistura até que haja dissolução total da amostra e 

posterior arrefecimento até que se formem os primeiros cristais, momento em que se regista a 

temperatura. 

 Deve ser feita a discussão do controlo de variáveis. 

 O sal em estudo é usado em quantidade apreciável devendo, por isso, ser reciclado. 

AL 1.1. Movimento num plano inclinado: variação de energia cinética e distância percorrida (F10) 

Objetivo geral: Estabelecer a relação entre variação de energia cinética e distância percorrida num plano 

inclinado e utilizar processos de medição e de tratamento estatístico de dados. 

 Largar, de uma marca numa rampa, um carrinho ou um bloco com uma tira opaca estreita na sua parte 

superior e registar os tempos de passagem numa marca mais abaixo na rampa. 

 Sugere-se que o carrinho seja largado pelo menos três vezes do mesmo nível na rampa, de modo a 

possibilitar um tratamento estatístico dos intervalos de tempos de passagem pela fotocélula; o seu valor 

médio servirá para determinar a velocidade naquela posição (quociente da medida da largura da tira por 

esse valor médio). 

 Far-se-á a distinção entre incerteza associada a uma só medição (incerteza de leitura) e a um conjunto 

de medições efetuadas nas mesmas condições (incerteza de observação). 

 Deve dar-se a indicação de que a velocidade medida a partir da tira opaca estreita é uma velocidade 

média num intervalo de tempo muito curto e que se aproxima da velocidade num dado instante. Não é, 

no entanto, o momento de explicitar a diferença entre velocidade instantânea e média. 

AL 1.2. Movimento vertical de queda e de ressalto de uma bola: transformações e transferências de 

energia (F10) 

Objetivo geral: Investigar, com base em considerações energéticas (transformações e transferências de 

energia), o movimento vertical de queda e de ressalto de uma bola. 

 Poder-se-á deixar cair uma bola, usando um sistema de aquisição automático de dados, ou deixar cair 

uma bola sucessivamente de alturas diferentes medindo-se as alturas atingidas no primeiro ressalto. No 

segundo caso, devem-se fazer pelo menos três medições para cada uma das alturas de queda e 

encontrar o valor mais provável da altura do primeiro ressalto e a incerteza associada. 

 Os grupos devem usar bolas ou superfícies diferentes para compararem resultados. 

 Construir um gráfico da altura de ressalto em função da altura de queda, traçando a reta que melhor se 

ajusta ao conjunto dos valores medidos. Partindo da equação dessa reta prever a altura do primeiro 

ressalto para uma altura de queda não medida. 
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 Admitindo a conservação de energia mecânica na queda e no ressalto, justificar por que motivo a bola 

não sobe até à altura de onde caiu, relacionando a energia dissipada com a elasticidade dos materiais 

em colisão. Comparar a elasticidade dos materiais utilizados pelos vários grupos. 

AL 3.2. Capacidade térmica mássica (F10) 

Objetivo geral: Determinar a capacidade térmica mássica de um material. 

 Usar um bloco calorimétrico cilíndrico, com dois orifícios, um para a resistência elétrica de aquecimento 

e outro para um termómetro, e efetuar uma montagem que permita obter dados para determinar as 

capacidades térmicas mássicas. Os grupos poderão comparar os resultados obtidos com cilindros de 

diferentes materiais. 

 Medir a corrente elétrica e a diferença de potencial elétrico na resistência e registar a temperatura ao 

longo do tempo. 

 Representar graficamente a variação de temperatura do bloco em função da energia fornecida para 

determinar a capacidade térmica a partir do inverso do declive da reta de ajuste. 

 Medir a massa do bloco e calcular a capacidade térmica mássica do metal, avaliando a exatidão da 

medida pelo erro percentual. 

 Na preparação da atividade deve prever-se a evolução da temperatura do metal, no intervalo de tempo 

em que a resistência está ligada e imediatamente após ser desligada, analisando fatores que contribuem 

para minimizar a dissipação de energia do material. 

AL 3.3. Balanço energético num sistema termodinâmico (F10) 

Objetivo geral: Estabelecer balanços energéticos e determinar a entalpia de fusão do gelo. 

 Envolver os recipientes utilizados com isolantes térmicos. 

 Considerar duas massas de água, a diferentes temperaturas, e prever a temperatura final da mistura. 

Adicionar as massas de água, medir a temperatura de equilíbrio e confrontar com a previsão efetuada.  

 Efetuando balanços energéticos comparar o resultado obtido experimentalmente com o previsto 

teoricamente, justificando possíveis diferenças. 

 Colocar num recipiente uma massa de água a uma temperatura 15 ºC a 20 ºC acima da temperatura 

ambiente e um termómetro (ou sensor de temperatura) no seu interior.  

 Iniciar o registo da temperatura e de imediato adicionar à água uma massa de gelo.  

 Continuar o registo de temperatura até uns instantes após todo o gelo ter fundido.  

 Estabelecer os balanços energéticos e determinar a entalpia de fusão do gelo.  

 O gelo pode ser colocado numa tina com água, algum tempo antes, de modo que a temperatura no seu 

interior se aproxime de 0 ºC. 

AL 1.1. Queda livre: força gravítica e aceleração da gravidade (F11) 

Objetivo geral: Determinar a aceleração da gravidade num movimento de queda livre e verificar se depende 

da massa dos corpos. 

 Fazer uma montagem por forma a calcular a aceleração da queda de um corpo, usando o conceito de 

aceleração média, admitindo que a aceleração é constante.  

 Para simplificar a execução laboratorial pode considerar-se o intervalo de tempo entre o instante em que 

o corpo é largado e o instante em que atinge uma posição mais baixa da trajetória, de modo a medir 

apenas uma velocidade (a velocidade final). 

 Repetir o movimento de queda, medindo três valores para o tempo de queda, e determinar o valor mais 

provável deste tempo para efetuar o cálculo da velocidade. 
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 Os alunos devem distinguir o intervalo de tempo que decorre quando o corpo passa pela fotocélula, cujo 

valor é necessário para a determinação da velocidade, e o intervalo de tempo que decorre entre duas 

posições na trajetória. 

 Grupos diferentes podem usar corpos de massas diferentes para compararem resultados. 

AL 1.2. Forças nos movimentos retilíneos acelerado e uniforme (F12) 

Objetivo geral: Identificar forças que atuam sobre um corpo, que se move em linha reta num plano 

horizontal, e investigar o seu movimento quando sujeito a uma resultante de forças não nula e nula. 

 Fazer uma montagem com um carrinho, que se mova sobre um plano horizontal, ligado por um fio (que 

passa na gola de uma roldana) a um corpo que cai na vertical.  

 O fio deve ter um comprimento que permita a análise do movimento quer quando o fio está em tensão 

quer quando deixa de estar em tensão. 

 Determinar a velocidade do carrinho, em diferentes pontos do percurso, quer quando o fio o está a puxar, 

quer quando o fio deixa de estar em tensão.  

 Construir o gráfico da velocidade do carrinho em função do tempo, para análise do movimento. 

 A execução tornar-se-á mais simples e a análise do gráfico mais rica se for usado um sistema de 

aquisição automático de dados que disponibilize a velocidade do carrinho em função do tempo. 

AL 2.2. Velocidade de propagação do som (F11) 

Objetivo geral: Determinar a velocidade de propagação de um sinal sonoro. 

 Ligar um microfone à entrada de um osciloscópio com a função de disparo controlado por um nível de 

tensão ativada (NORM).  

 Produzir um sinal impulsivo forte perto do microfone (que deve ter um amplificador incorporado ou estar 

ligado a um amplificador) e observar o sinal originado.  

 Se necessário, para observar o aparecimento do sinal, controlar o nível de disparo (LEVEL). 

 Colocar depois o microfone junto das extremidades de uma mangueira, cujo comprimento foi medido, e, 

produzindo repetidamente sinais impulsivos, observar a localização do novo sinal. 

 Registar o seu espaçamento temporal à origem (tempo que o impulso demorou a percorrer a mangueira), 

repetir e encontrar o valor mais provável.  

 Usando este tempo e o comprimento da mangueira, calcular a velocidade do som. Registar a 

temperatura, comparar o valor obtido experimentalmente com valores tabelados e avaliar o erro 

percentual. 

 Grupos diferentes podem usar mangueiras de diferentes comprimentos e compararem resultados. 

 Em alternativa pode ser usado um computador com software de edição de som, ou um outro sistema de 

aquisição automático de dados. 

AL 3.1. Ondas: absorção, reflexão, refração e reflexão total (F11) 

Objetivo geral: Investigar os fenómenos de absorção, reflexão, refração e reflexão total, determinar o índice 

de refração de um meio em relação ao ar e prever o ângulo crítico. 

 A atividade pode fazer-se com luz visível ou outra, mas, em qualquer caso, os alunos devem 

compreender que os fenómenos são comuns a qualquer tipo de ondas.  

 Estudar o comportamento da luz na presença de diversos materiais (água, vidro, glicerina, plástico, metal 

ou acrílico) no que respeita aos fenómenos de absorção, reflexão, refração e reflexão total. 

 Fazer incidir luz em diversos materiais e avaliar a sua capacidade refletora, a transparência e a 

diminuição da intensidade do feixe, ou a mudança da direção do feixe no novo meio. 

 Medir os ângulos de incidência e de reflexão numa placa refletora, relacionando-os. 

 Medir ângulos de refração para diferentes ângulos de incidência (quatro ou cinco valores diferentes). 
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 Construir o gráfico do seno do ângulo de refração em função do seno do ângulo de incidência e 

determinar o índice de refração relativo dos dois meios a partir da equação da reta de regressão.  

 Prever o ângulo crítico de reflexão total entre um meio e o ar e verificar o fenómeno da reflexão total 

para ângulos de incidência superiores ao ângulo crítico.  

 Observar o que acontece à luz enviada para o interior de uma fibra ótica. 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  

 

 

 

 

 


