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A.L. 1.1. Queda Livre

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
𝑑

Os alunos usaram a expressão 𝑣𝑌 = ∆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)
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Calcule o valor experimental da aceleração da gravidade obtido pelos alunos a partir das medidas
efetuadas.
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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)

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) Não depende…. Não depende.
(B) Não depende… depende
(C) Depende…. Depende.
(D) Depende… não depende.
A.L. 1.2. Será necessário uma força para que um corpo se mova?
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.

2.1. O embate do corpo P com o
solo terá ocorrido no intervalo de
tempo: (10 pontos)
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(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.
A.L. 1.3. Salto para a piscina
3. Para estudar a relação entre o módulo da
velocidade de lançamento horizontal de um projétil e
o seu alcance um grupo de alunos montou sobre um
suporte adequado uma calha polida que terminava
num troço horizontal situado a uma altura de 2,05 m
em relação ao solo tal como esquematizado na
figura que não se encontra à escala.
3.1. Os alunos abandonaram uma esfera de massa
m no ponto A e verificaram que ela atingia o solo no
ponto C. Mediram então a distância entre os pontos
O e C em três ensaios consecutivos tendo obtido os valores que se encontram registados na tabela.
Calcule o valor da velocidade da esfera à saída
da calha (Ponto B). Recorra exclusivamente à
equações y(t) e x(t) que traduzem o movimento
da
esfera
considerando
o
referencial
bidimensional representado na figura. Apresente
todas as etapas de resolução. (15 pontos)
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Com base nos valores constantes na
tabela anterior e utilizando a calculadora
gráfica os alunos traçaram o gráfico do
alcance em função da velocidade de
lançamento. Escreva a equação da reta
obtida pelos alunos que melhor se ajusta
ao conjunto de pontos experimentais. (10
pontos)
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3.2. Seguidamente os alunos repetiram o procedimento anterior mas abandonando a esfera de
diferentes pontos da calha. Obtiveram o conjunto de valores de alcance e de velocidade de
lançamento registados na tabela.

3.3. Considere que uma esfera de massa m1 abandonada no ponto A passa em B com uma
velocidade de módulo v1. Se for desprezável a resistência do ar e o atrito entre as esferas e a calha
uma esfera de massa 2m1 abandonada no ponto A, passará em B com uma velocidade de módulo.
(10 pontos)
(A) 2 𝑣1
(B) 𝑣1
1

(C) 2 𝑣1
(D) 4 𝑣1
A.L. 1.4. Satélite geoestacionário
4. Considere que se mediu a intensidade da
resultante das forças aplicadas a um conjunto
corpo+sobrecarga que descreve em diversos
ensaios uma mesma trajetória circular de raio
R com velocidade angular constante. Na
tabela seguinte encontram-se registados os
valores medidos nos diversos ensaios nos
quais se fez variar a massa do conjunto
corpo+sobrecarga.
Obtenha o módulo da aceleração do conjunto corpo+sobrecarga a partir da equação da reta que
melhor se ajusta ao conjunto de pontos experimentais. Utilize a calculadora gráfica. Apresente o
resultado com três algarismos significativos. (10 pontos)
A.L. 2.1. Osciloscópio
5. 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.
5.1. 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)
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(A) Menor… menor
(B) Menor… maior
(C) Maior… menor
(D) Maior… maior

5.2. 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)

5.3. 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

A.L. 2.2. Velocidade do som e da luz
6. Com o objetivo de determinar experimentalmente a velocidade de propagação do som no ar um
grupo de alunos usou um osciloscópio, um gerador de sinais, um altifalante, um microfone e uma
fita métrica. Os alunos colocaram o microfone e o altifalante um em frente ao outro a distâncias, d,
sucessivamente maiores e mediram o tempo t que um sinal sonoro demorava a percorrer cada uma
dessas distâncias. O valor tabelado da velocidade de propagação do som no ar nas condições em
que foi realizada a experiência é de 345 m/s.
6.1. Para realizarem a experiência os alunos ligaram: (10 pontos)
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(A) O microfone ao gerador de sinais e o altifalante ao osciloscópio.
(B) O microfone ao osciloscópio e o altifalante ao gerador de sinais.
(C) O microfone e o altifalante ao gerador de sinais.
(D) O microfone e o altifalante ao osciloscópio.

6.2. Com os valores de distância d e de tempo t medidos experimentalmente os alunos traçaram
um gráfico no qual o inverso do declive da reta obtida foi identificado com o valor experimental da
velocidade de propagação do som no ar. Os alunos terão assim traçado um gráfico de: (10 pontos)
(A) 𝑑 𝑒𝑚 𝑓𝑢𝑛çã𝑜 𝑑𝑒 𝑡
(B) 𝑑 𝑒𝑚 𝑓𝑢𝑛çã𝑜 𝑑𝑒 1/𝑡
(C) 𝑡 𝑒𝑚 𝑓𝑢𝑛çã𝑜 𝑑𝑒 𝑑
(D) 𝑡 𝑒𝑚 𝑓𝑢𝑛çã𝑜 𝑑𝑒 1/𝑑
6.3. O valor experimental da velocidade de propagação do som no ar obtido pelos alunos foi 319
m/s. Qual é o erro relativo, em percentagem desse valor? (15 pontos)
A.L. 2.3. Comunicações por radiação eletromagnética
7. Uma tina de ondas é um dispositivo que permite
estudar algumas propriedades das ondas produzidas à
superfície da água. Nas imagens obtidas com este
dispositivo as zonas claras correspondem a vales
dessas ondas e as zonas escuras a cristas. A figura
representa ondas planas produzidas numa tina de
ondas, com o gerador de ondas ajustado para uma
frequência de 8 Hz. Na experiência realizada verificouse que a distância entre os pontos A e B representados
na figura era de 25,0 cm. Calcule o módulo da
velocidade de propagação das ondas na experiência
descrita. Apresente todas as etapas de resolução. (15 pontos)
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BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS!

