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1. Para investigar se o módulo da aceleração da 

gravidade depende da massa dos corpos em queda 

livre e da altura de queda, um grupo de alunos usou 

duas células fotoelétricas, X e Y, ligadas a um 

cronómetro digital, e diversas esferas de um mesmo 

material, mas com diâmetros diferentes. A figura 

representa um esquema da montagem utilizada. 

Os alunos começaram por medir, com uma craveira, 

o diâmetro d de cada uma das esferas. Realizaram 

seguidamente diversos ensaios para determinares:  

- o tempo que cada esfera demora a percorrer a 

distância entre as células X e Y t queda; 

- o tempo que cada esfera demora a passar em frente 

à célula Y, tY. 

Os alunos tiveram o cuidado de largar cada esfera 

sempre da mesma posição inicial situada imediatamente acima da célula X, de modo a poderem 

considerar nula a velocidade com que a esfera passava nessa célula. (Vx=0). 

1.1. Para uma dada esfera os alunos obtiveram os valores mais prováveis do diâmetro d e do tempo 

de passagem da esfera pela célula Y, tY. d=2,860 cm e  tY= 1,23×10-3 s 

Os alunos usaram a expressão 𝑣𝑌 =
𝑑

∆𝑡𝑌
 (que se refere ao movimento retilíneo uniforme) para 

calcular um valor aproximado da velocidade vY com que a esfera passa na célula Y. 

1.1.1. Explique por que é possível utilizar-se aquela expressão no cálculo do valor aproximado da 

velocidade VY. (10 pontos) 

1.1.2. Os alunos obtiveram em três ensaios 

consecutivos os valores de tempo que a 

esfera demora a percorrer a distância entre 

as células X e Y, t queda, apresentados na 

tabela seguinte. (15 pontos) 

 

 

Calcule o valor experimental da aceleração da gravidade obtido pelos alunos a partir das medidas 

efetuadas. 
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1.2. A tabela seguinte 

apresenta alguns dos valores 

experimentais da aceleração 

da gravidade, expressos em 

m/s2, obtidos pelos alunos 

utilizando esferas de massas 

diferentes e alturas de queda 

diferentes. 

A partir dos resultados experimentais obtidos podemos concluir que o módulo da aceleração da 

gravidade ______ da massa dos corpos em queda e que ________ da altura de queda. (10 pontos) 

(A) Depende… não depende. 

(B) Não depende…. Não depende. 

(C) Depende…. Depende. 

(D) Não depende… depende 

 

1.3. Os corpos usados podem ser considerados graves. Justifica. (5 pontos) 

1.4. Representa os vetores aceleração, velocidade e força gravítica num dos instantes da queda 

para o corpo. (10 pontos) 

1.5. Usando os valores da tabela 1.2. Calcula o erro relativo para a aceleração da gravidade para 

o corpo de massa 70 g que caiu de uma altura de 22 cm. Considera o valor real 9,8 m/s2. (10 

pontos) 

1.6. A craveira é um instrumento de medição de que tipo? (5 pontos) 

 

2. Para investigar se um corpo se pode manter em movimento quando a resultante do sistema de 

forças que sobre ele atua é nula, um grupo de alunos fez a montagem representada na figura 

utilizando material de atrito reduzido. Os alunos tiveram o cuidado de utilizar um fio F de 

comprimento tal que permitisse que o corpo P embatesse no solo, antes de o carrinho C chegar ao 

fim da superfície horizontal, sobre a qual se movia. Com os dados fornecidos pelo sensor S, 

obtiveram num computador o gráfico do valor da velocidade do carrinho em função do tempo 

representado na figura. 
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2.1. O embate do corpo P com o solo terá ocorrido no intervalo de tempo: (10 pontos) 

 

(A) [0,1; 0,2]s 

(B) [0,7; 0,8]s 

(C) [1,1; 1,2]s 

(D) [1,6; 1,7]s 

 

2.2. Por que motivo os alunos tiveram o cuidado de utilizar um fio F de comprimento tal que 

permitisse que o corpo P embatesse no solo antes de o carrinho C chegar ao fim da superfície 

horizontal sobre a qual se movia? (10 pontos) 

 

2.3. Analise os resultados obtidos pelos alunos elaborando um texto no qual aborde os seguintes 

tópicos: (15 pontos) 

 Identificação das forças que atuaram sobre o carrinho antes e depois do embate do corpo P 

com o solo; 

 Identificação dos dois tipos de movimento do carrinho ao longo do percurso considerado 

explicitando os intervalos de tempo em que cada um deles ocorrer; 

 Resposta ao problema proposto fundamentada nos resultados da experiencia. 

 

3. Quando se percute um diapasão este emite um som puro que após ser captado por um microfone 

e convertido num sinal elétrico pode ser visualizado no ecrã de um osciloscópio. 

 

3.1. Na figura estão representados dois sinais elétricos A e B originados por dois sinais sonoros. 

 

 

O sinal A tem ______ amplitude e ______ 

frequência do que o sinal B. (10 pontos) 

 

(A) Menor… menor 

(B) Menor… maior 

(C) Maior… menor 

(D) Maior… maior 
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3.2. O gráfico da figura representa um sinal 

elétrico recebido num osciloscópio com a base de 

tempo regulada para 0,5 ms/cm. 

 

 

 

Calcule a frequência angular para este sinal em 

unidades SI. Apresente todas as etapas de 

resolução. 

(15 pontos) 

 

 

 

3.3. O gráfico da figura representa um sinal elétrico de frequência 800 Hz recebido num 

osciloscópio. A base de tempo do osciloscópio estava regulada para: (10 pontos) 

 

 

 

(A) 0,40 ms/cm 

(B) 0,25 ms/cm 

(C) 0,20 ms/cm 

(D) 0,10 ms/cm 

 

 

 

 

4. Suponha que dois grupos de alunos (grupos A e B) pretendem verificar a relação entre o 

quadrado da velocidade com que um bloco é lançado na horizontal em cima de uma superfície 

rugosa e o deslocamento do corpo, até parar pouco depois. 

 

4.1. Partindo das equações do movimento x(t) e v(t), deduza uma expressão que relacione o 

quadrado da velocidade com o deslocamento de um corpo animado de movimento uniformemente 

variado. (Considere o sentido do movimento coincidente com o sentido positivo do referencial.) (15 

pontos) 

 

4.2. Os alunos do grupo A fizeram a montagem ilustrada na figura. Usaram um smart-timer, uma 

célula fotoelétrica, um bloco+ régua acoplada e uma calha. 
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4.2.1. Os alunos não lançaram o bloco sempre com a mesma velocidade inicial. Será que o fizeram 

propositadamente ou foi um erro sistemático que cometeram? Justifique. (10 pontos) 

4.2.2. Os alunos começaram por medir a massa do bloco + régua acoplada numa balança digital e 

obtiveram o valor 230,000 g. Apresente o resultado da massa com a respetiva incerteza de leitura. 

(5 pontos) 

4.2.3. Os valores medidos e calculados pelos alunos estão registados na tabela seguinte: 

1

0
/ m sv 

  0

2 2 2/ m  sv 

 / mt  

1,14 1,30 0,1820 

1,34 1,80 0,2530 

1,64 2,69 0,3780 

1,74 3,03 0,4250 

1,90 3,61 0,5050 

 

Com auxílio da calculadora gráfica construíram o gráfico dos valores do quadrado da velocidade 

inicial do bloco em função do deslocamento efetuado até parar e traçaram a reta que melhor se 

ajustava aos valores experimentais. A reta obtida foi 𝑦 = 7,1487𝑥 − 0,0064 

A partir do declive da reta de regressão calcule o módulo da aceleração do movimento. Apresente 

todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

4.3. Usando considerações energéticas, calcule o módulo da resultante das forças de atrito 

exercidas no bloco. Apresente todas as etapas de resolução. Utilize os dados necessários da 

tabela. (15 pontos) 

4.4. Os alunos do grupo B seguiram o mesmo procedimento, mas com um bloco cuja superfície era 

de um material mais rugoso que o utilizado pelo grupo A. No final, os alunos dos dois grupos 

compararam os resultados, tendo concluído o quê relativamente à aceleração e à distância 

percorrida comparativamente aos resultados do grupo A. (10 pontos) 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

  


