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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Relatório Simplificado 

AL 1.2. Forças nos movimentos retilíneos acelerado e uniforme 

Identificação do trabalho (Capa) 

Nome dos membros do grupo: _____________________________________________________________ 

Data de realização do trabalho: ____________________________________________________________ 

Objetivos e/ou Questão Problema 

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. 

 Identificar as forças que atuam sobre um carrinho que se move num plano horizontal. 

 Medir intervalos de tempo e velocidades. 

 Construir um gráfico da velocidade em função do tempo, identificando tipos de movimento. 

 Concluir qual é o tipo de movimento do carrinho quando a resultante das forças que atuam sobre ele 

passa a ser nula. 

 Explicar, com base no gráfico velocidade-tempo, se os efeitos do atrito são ou não desprezáveis. 

 Confrontar os resultados experimentais com os pontos de vista históricos de Aristóteles, de Galileu e de 

Newton. 

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. 

7. Construir uma montagem laboratorial a partir de um esquema ou de uma descrição. 

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. 

4. Descrever o procedimento que permite dar resposta ao objetivo de um trabalho prático. 

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

e decidir sobre as variáveis a controlar. 

8. Representar esquemas de montagens. 
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9. Utilizar regras de contagem de algarismos significativos. 

18. Construir gráficos a partir de listas de dados, utilizando papel ou suportes digitais. 

19. Interpretar representações gráficas, estabelecendo relações entre as grandezas. 

23. Avaliar a credibilidade de um resultado experimental, confrontando-o com previsões do modelo teórico, 

e discutir os seus limites de validade. 

24. Generalizar interpretações baseadas em resultados experimentais para explicar outros fenómenos que 

tenham o mesmo fundamento teórico. 

25. Elaborar um relatório, ou síntese, sobre uma atividade pratica, em formatos diversos. 

 

Fundamento Teórico 

 Considerando o efeito das forças resistivas desprezável, classifica o movimento que o carrinho no 

intervalo de tempo antes do cubo bater no chão e no intervalo de tempo depois. Representa as forças 

aplicadas no carrinho em ambos os intervalos de tempo. Qual ou como pode ser calculado o valor da 

força resultante nos dois intervalos? 

 

 

 

 

 

 

 

 Represente as forças que atuam no cubo aquando da sua descida. Despreze a força de resistência do 

ar. 

 

 

 Explica a função do fio e do cubo para provocar o movimento no carrinho. 

 

 

 Para estudarmos o movimento do carrinho após o cubo tocar no solo que cuidados devemos ter com o 

fio usado? 
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 Após o cubo atingir o solo, segundo Aristóteles, que deveria acontecer ao carrinho? O que Galileu previu 

e estudou experimentalmente sobre esta situação? Que afirmou Newton? (O texto da página 69 do 

manual pode ajudar a responder a essa questão) 

 

 

 

 

 

 Como esperas que seja o gráfico v(t) para esta situação, sendo as forças resistivas desprezáveis? 

 

 

 

 Se o atrito entre a calha e o carrinho não for desprezável que alterações esperas no gráfico v(t)? 

 

 

 

Material 

1º Procedimento (células fotoelétricas) 2º Procedimento (sensor de 
velocidades) 

Calha dinâmica Calculadora TI-Nspire CX 

Carrinho com tira opaca estreita Calha dinâmica 

Roldana Roldana 

Eletroíman Corpo para suspender 

Craveira CBR 2 

Garra e noz Carrinho com tira opaca estreita 

Fios Fios 

Células fotoelétricas com marcador de tempo (digitímetro)  

Suporte universal  

Corpo para suspender  

 

Procedimento, Registo e Cálculos 

 Há dois procedimentos possíveis: uso do digitímetro e células fotoelétricas ou sensor de velocidade. 

Descreva a diferença entre os dois para a elaboração do gráfico v(t) pretendido. 
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1º Procedimento (Células fotoelétricas) 

 

 
 

1. Construir tabelas semelhantes às sugeridas para registo dos resultados experimentais. 

2. Identificar e registar as características de todos os instrumentos de medição e as respetivas incertezas 

de leitura na tabela. 

3. Medir o comprimento da tira opaca estreita do carrinho e registar o valor na tabela. 

4. Efetuar a montagem esquematizada na figura. 

5. Marcar vários pontos na calha onde se pretende determinar o módulo da velocidade. 

6. Colocar a célula fotoelétrica num dos pontos assinalados de modo a que a tira opaca do carrinho a 

intercete durante a passagem. 

7. Largar o carrinho utilizando o eletroíman. 

8. Registar o tempo de passagem da tira pela célula fotoelétrica, Δt, na tabela. 

9. Repetir o mesmo procedimento para os restantes pontos marcados na calha. 

10. Ligar o eletroíman ao digitímetro, selecionar o modo adequado de leitura e largar o carrinho. 

11. Registar o tempo decorrido entre a largada do carrinho, no eletroíman, até à passagem pela célula 

fotoelétrica ttotal, na tabela. 

12. Repetir o procedimento para todos os pontos marcados na calha. 

 

Grandeza Aparelho de medida Medida 

Comprimento da tira opaca (L) Régua 0,0500 m ± 0,0005 m 

 

Posição 

t  de passagem na 

célula fotoelétrica 

(s) 

𝒗 =
𝑳

∆𝒕
       (m s– 1) ttotal / s 

A 0,2760  1,0569 

B 0,2065  1,5682 

C 0,1722  1,9872 

D 0,1500  2,3206 

E 0,1367  2,5959 

F 0,1333  2,7433 

G 0,1327  2,8657 

H 0,1308  3,0825 

I 0,1315  3,3311 

J 0,1311  3,6388 

 

 Utilizando a calculadora gráfica ou uma folha de cálculo, trace o gráfico da componente escalar da 

velocidade do carrinho em função do tempo 
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2º Procedimento (Calculadora e sensor de movimento) 

 

 
 

1. Efetuar a montagem esquematizada na figura. 

2. Definir no CBR o interruptor de sensibilidade para track. 

3. Ligar o cabo (USB) de ligação à entrada digital do CBR e à calculadora. 

4. Definir um intervalo de tempo apropriado para a recolha dos dados, premindo a tecla menu e selecionar 

sequencialmente os números: “1: Experiência”, “7: Modo de recolha”, “1: Baseado no tempo” ( 

5. Inserir os valores em Taxas (amostras / segundo) e da Duração (segundos) da recolha de dados (por 

exemplo, 100 amostras / s e duração de 1,5 s) e selecionar “OK”  

6. Acionar a tecla do canto superior esquerdo (iniciar) e largar o carrinho. 

7. Guardar os dados obtidos. 

8. Obter os gráficos de posição-tempo e velocidade-tempo. 

9. Eliminar os dados que não interessam selecionando a zona que se pretende eliminar. Premir a tecla Menu 

e selecionar sequencialmente os números: “2: Dados”, “6: Rasurar dados”, “1: Na região selecionada” 

10. Comparar o gráfico obtido com o de outros grupos de trabalho 
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Conclusões 

 Os gráficos v(t) obtidos permitiram verificar as hipóteses teóricas relativamente ao tipo de movimento? 

 

 

 

 

 Com base nos gráfico v(t) explique se o efeito das forças resistivas foi desprezável. 

 

 

 

 De que forma os resultados obtidos confirmaram as ideias de Galileu e Newton e contrariam as de 

Aristóteles? 

 

 

 

 

Bibliografia 

 Programa da disciplina de Física e Química A 

 Manual: Há Química entre nós da Porto Editora 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  


