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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

10º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Relatório Simplificado 

AL 1.1 Movimento num plano inclinado: variação da energia cinética e distância percorrida 

Identificação do trabalho (Capa) 

Nome dos membros do grupo: _____________________________________________________________ 

Data de realização do trabalho: ____________________________________________________________ 

Objetivos e/ou Questão Problema 

 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. 

o Identificar medições diretas e indiretas. 

o Realizar medições diretas usando balanças, escalas métricas e cronómetros digitais. 

o Indicar valores de medições diretas para uma única medição (massa, comprimento) e para um 

conjunto de medições efetuadas nas mesmas condições (intervalos de tempo). 

o Determinar o desvio percentual (incerteza relativa em percentagem) associado à medição de um 

intervalo de tempo. 

o Medir velocidades e energias cinéticas. 

o Construir o gráfico da variação da energia cinética em função da distância percorrida sobre uma 

rampa e concluir que a variação da energia cinética é tanto maior quanto maior for a distância 

percorrida. 

Sugestões: 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. Medir a massa do carrinho e determinar a energia cinética. 

Repetir o procedimento para cinco distâncias percorridas igualmente espaçadas, no mínimo. Construir o 

gráfico da variação de energia cinética em função da distância percorrida e relacionar estas duas grandezas. 

 

Aprendizagens da componente prático-laboratorial 

 

Aprendizagem do tipo processual: 

1. Identificar material e equipamento de laboratório e manuseá-lo corretamente, respeitando regras de 

segurança e instruções recebidas. 

6. Selecionar material de laboratório adequado a um trabalho laboratorial. 
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8. Executar corretamente técnicas laboratoriais. 

9. Operacionalizar o controlo de uma variável. 

10. Identificar aparelhos de medida, analógicos e digitais, o seu intervalo de funcionamento e a respetiva 

incerteza de leitura. 

11. Efetuar medições utilizando material de laboratório analógico, digital ou de aquisição automática de 

dados. 

12. Representar um conjunto de medidas experimentais em tabela, associando-lhes as respetivas incertezas 

de leitura dos aparelhos de medida utilizados. 

 

Aprendizagem do tipo conceptual: 

1. Identificar o objetivo de um trabalho prático. 

2. Identificar o referencial teórico no qual se baseia o procedimento utilizado num trabalho prático, incluindo 

regras de segurança específicas. 

3. Interpretar e seguir um protocolo. 

5. Conceber um procedimento capaz de validar uma dada hipótese, ou estabelecer relações entre variáveis, 

e decidir sobre as variáveis a controlar. 

7. Conceber uma tabela de registo de dados adequada ao procedimento. 

9. Utilizar regras de contagem de algarismos significativos. 

11. Distinguir erros aleatórios de erros sistemáticos. 

12. Indicar a medida de uma grandeza numa única medição direta, atendendo a incerteza experimental 

associada a leitura no aparelho de medida. 

13. Indicar a medida de uma grandeza quando há um conjunto de medições diretas, efetuadas nas mesmas 

condições, tomando como valor mais provável o valor médio. 

14. Calcular a incerteza absoluta do valor mais provável de um conjunto de medições diretas (o maior dos 

desvios absolutos), assim como a incerteza relativa em percentagem (desvio percentual), e indicar a medida 

da grandeza. 

15. Associar a precisão das medidas a sua maior ou menor dispersão, quando há um conjunto de medições 

diretas, e aos erros aleatórios. 

 

Fundamento Teórico 

 Considere um carrinho que desce um plano inclinado, com força de atrito desprezável. Identifique as 

forças que atuam sobre o carrinho. Indique qual a força resultante.  

 

 

 

 Faça uma análise energética do carrinho tem quando se move ao longo de um plano inclinado com 

forças de atrito desprezáveis. 

 

 

 De que grandezas depende a energia cinética de um corpo? 
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 Que grandezas é necessário medir durante a realização deste trabalho?  

 

 

 

 Qual ou quais as grandezas que se medem diretamente? Com que aparelho de medida? 

 

 

 

 Qual ou quais dessas grandezas se medem indiretamente? 

 

 

 

 Como prevê que varie a energia cinética do carrinho com a distância percorrida ao longo da rampa? 

Qual a forma que prevê para o gráfico energia cinética em função da distância percorrida? 

 

 

 

 

 Que grandezas deve controlar para poder tirar conclusões a partir do gráfico Energia cinética em função 

da distância percorrida? 

 

 

 

Material 

Material Incerteza absoluta e Alcance 
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Procedimento, Registo e Cálculos 

Procedimentos possíveis: 

Método A – Utilização de uma fotocélula e de um medidor eletrónico de tempo 

Método B – Utilização de um marcador eletromagnético 

Método C – Utilização de um sensor de posição de ultrassons 

Método D – Utilização de fotografias estroboscópicas e filmagens em câmara lenta 

 

Descreve o procedimento adotado em sala de aula em que se obteve os melhores resultados, regista 

as medições realizadas e os valores calculados nas tabelas seguintes. Constrói o gráfico da energia 

cinética em função da distância percorrida. 

 

Descrição do procedimento: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Distância 
percorrida (m) 

Intervalo de 
tempo (s) 

Intervalo de 
tempo médio (s) 

Incerteza 
absoluta 

Incerteza relativa 
em percentagem 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

Como foram calculadas as incertezas absolutas e as incertezas relativas do intervalo de tempo? (Quais as 

expressões matemáticas correspondentes) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Grandezas Distância 1 Distância 2 Distância 3 Distância 4 Distância 5 

Massa do carrinho (kg)  

Distância percorrida na 
rampa (m) 

     

Velocidade na base da 
rampa (m/s) 

     

Energia cinética na base 
da rampa (J) 

     

 

Traça o gráfico da energia cinética (ou neste caso da variação da energia cinética) em função da distância 
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Conclusões 

 Os resultados obtidos para a relação entre a energia cinética e a distância percorrida sobre o plano 

inclinado foram os esperados? 

 

 

 

 Deduza a expressão que permite determinar teoricamente o declive da reta que se obtém ao traçar o 

gráfico da variação da energia cinética do carrinho em função da distância percorrida. 

 

 

 

 

 

 Compare o declive da reta obtida (experimentalmente) com o valor previsto teoricamente, determinando 

o erro relativo em percentagem. 

 

 

 

 

 Tire conclusões sobre o gráfico obtido se usasse um carrinho igual mas descendo um plano com maior 

inclinação. 

 

 

 

 Tire conclusões sobre o gráfico obtido se usasse a mesma inclinação mas um carrinho de massa maior. 
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 Programa da disciplina de Física e Química A 
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Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  


