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1. A figura representa parte de uma montagem que foi utilizada na determinação 

experimental do módulo da aceleração gravítica, por alunos de uma turma, numa queda 

livre. Nos vários ensaios realizados a esfera de massa m foi abandonada sempre na 

mesma posição inicial, imediatamente acima da célula 1, a uma altura h da célula 2. Com 

um cronómetro mediu-se o tempo que a esfera, de diâmetro L, demorou a percorrer a 

distância entre as células 1 e 2, ∆𝑡1→2 e o tempo que a esfera demorou a passar em frente 

da célula 2, ∆𝑡2. Utilizou-se uma craveira para medir o diâmetro da esfera utilizada. Os 

valores obtidos para a esfera de massa m são representados na tabela seguinte.  

Ensaio 
L (mm) 

(± 0,5 mm) 
∆𝒕𝟐 (ms) ∆𝒕𝟏→𝟐 (ms) 

1º 

34,0 

11,16 263,34 

2º 11,20 270,15 

3º 11,24 266,16 

4º 11,17 275,23 

5º 11,26 260,15 

 

1.1. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação: A craveira é um aparelho de medição 

(______) cuja menor divisão da escala é de (_______). (8 pontos) 

(A) Analógico… 0,5 mm 

(B) Analógico… 1 mm 

(C) Digital… 0,5 mm 

(D) Digital… 1 mm 

1.2. Selecione, para o conjunto de ensaios, a opção correta para o resultado da medição de ∆𝒕𝟐: (8 pontos) 

(A) ∆𝑡2 = (11,21 ± 0,1)𝑚𝑠 

(B) ∆𝑡2 = (11,21 ± 0,05)𝑚𝑠 

(C) ∆𝑡2 = (11,21 ± 0,03)𝑚𝑠 

(D) ∆𝑡2 = (11,21 ± 0,04)𝑚𝑠 

1.3. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação: os intervalos de tempo são resultado de 

medições (____), o valor da velocidade obteve-se através de uma medição (____) e o valor da aceleração 

gravítica através de uma medição (______) (8 pontos) 

(A) Diretas… indireta… indireta 

(B) Indiretas… direta… direta 

(C) Diretas… direta… indireta 

(D) Diretas… indireta… direta 

1.4. A esfera apresentou um movimento de queda livre. Selecione a opção correta: (8 pontos) 

(A) A força resultante é constante e corresponde à diferença entre o peso e a força de resistência do ar. 

(B) A velocidade aumenta até se atingir a velocidade terminal. 

(C) Os vetores força resultante e aceleração são constantes e apresentam a mesma direção e sentido. 

(D) Os vetores força resultante e aceleração são contantes mas apresentam sentidos opostos. 
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1.5. Dividindo o diâmetro da esfera por ∆𝑡2, determina-se um valor aproximado do módulo da velocidade da 

esfera no instante em que esta se encontra em frente da célula fotoelétrica 2. Ao determinar a velocidade 

de passagem pela célula 2 por este método, que aproximação se faz? (8 pontos) 

1.6. Determine o módulo da componente escalar da velocidade da esfera na passagem da célula 2. 

Apresente todas as etapas de resolução e o resultado final com o número correto de algarismos 

significativos. (15 pontos) 

1.7. O cálculo da velocidade na célula 2 pressupõe que a esfera interrompe o feixe luminoso da célula 2 pelo 

seu diâmetro. No entanto, um erro experimental frequente decorre de a esfera interromper, de facto, o feixe 

luminoso por uma dimensão inferior ao seu diâmetro. Quando este erro ocorre, o valor da velocidade 

calculado é (____) ao verdadeiro, o que determina um erro por (______) no valor experimental do módulo 

da aceleração gravítica. (8 pontos) 

(A) inferior ... defeito 

(B) superior ... excesso 

(C) superior ... defeito 

(D) inferior ... excesso 

1.8. No cálculo do módulo da aceleração gravítica, que valor deverá ser considerado para o módulo da 

velocidade da esfera no instante em que esta se encontra em frente da célula fotoelétrica 1? (8 pontos) 

1.9. Determine o módulo da aceleração gravítica obtida para o conjunto de ensaios desse grupo. Apresente 

todas as etapas de resolução e o resultado final com o número de algarismos significativos correto. (10 

pontos) 

1.10. Determine o erro percentual do módulo da aceleração gravítica obtido por este grupo de alunos 

tomando como referência para a aceleração gravítica neste local o valor de 9,8 m/s2. (8 pontos) 

1.11. Indica uma possível razão que pode justificar o desvio entre a previsão teórica e a medição 

experimental da aceleração gravítica? (8 pontos) 

2. Dois grupos de alunos utilizaram esferas de diferentes materiais, 1 e 2, de modo a responderem ao 

problema colocado pelo professor: “Será que a aceleração gravítica depende da massa dos corpos quando 

a resistência do ar é desprezável?”. De modo a responderem ao problema proposto utilizaram duas células 

fotoelétricas, A e B, ligadas a um cronómetro digital. Os resultados obtidos apresentam-se na tabela 

seguinte: 

Esfera 
Diâmetro L (m) 
(± 0,00005 m) 

∆𝒕𝑩 (𝒎𝒔) ∆𝒕𝑨→𝑩    (𝒎𝒔) 

1 0,02103 

8,823 273,54 

8,876 273,82 

8,802 273,41 

8,893 273,35 

2 0,01634 

6,432 280,34 

6,521 280,23 

6,345 280,54 

6,542 280,33 

 

De acordo com os resultados obtidos pelos dois grupos de alunos, indique, justificando com todos os 

cálculos e etapas de resolução, que resposta terá sido dada pelos alunos. (20 pontos) 

3. O gráfico seguinte traduz os valores do módulo da velocidade de um carrinho que se deslocou ao longo 

de uma calha de atrito desprezável. O carrinho encontrava-se ligado a uma massa suspensa por um fio que 

passava por uma roldana ideal colocada na extremidade da calha. Os alunos tiveram o cuidado de utilizar 
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um fio de comprimento tal que permitisse que a massa embatesse no solo, antes de o carrinho chegar ao 

fim da superfície horizontal, sobre a qual se movia. 

 

3.1. Classifique o movimento do carrinho nos intervalos de tempo [0,250; 1,000]  e [1,250; 2,000] s. (8 pontos) 

3.2. Represente num esquema as forças que atuam no carrinho antes de a massa suspensa atingir o solo. 

(8 pontos) 

3.3. Durante o movimento do carrinho ao longo da calha, a força gravítica que nele atua é equilibrada pela: 

(8 pontos) 

(A) força normal exercida pela calha no carrinho, não constituindo estas forças um par ação-reação. 

(B) força normal exercida pela calha no carrinho, constituindo estas forças um par ação-reação. 

(C) força que o carrinho exerce na calha, constituindo estas forças um par ação-reação. 

(D) força que o carrinho exerce na calha, não constituindo estas forças um par ação-reação. 

3.4. Desenhe a massa suspensa e dois vetores que possam representar as forças que nela atuaram 

enquanto caía na vertical, antes de embater no solo. Identifique aquelas forças e tenha em atenção o 

tamanho relativo dos vetores que as representam. (8 pontos) 

3.5. Por que motivo «os alunos tiveram o cuidado de utilizar um fio de comprimento tal que permitisse que a 

massa embatesse no solo, antes de o carrinho chegar ao fim da superfície horizontal, sobre a qual se 

movia»? (8 pontos) 

3.6. Indique, justificando, em que instante a massa suspensa atingiu o solo. (8 pontos) 

3.7. Determine a intensidade da resultante das forças que atuaram no carrinho, de massa 200,07 g enquanto 

o fio esteve sob tensão. Apresente todas as etapas de resolução. (15 pontos) 

3.8. Através do gráfico obtido, justifique se os efeitos do atrito são ou não desprezáveis. (10 pontos) 

3.9. O estudo do movimento, ou da ausência deste, quando a força resultante aplicada num corpo é nula foi 

estudada por Aristóteles, Galileu e Newton. De que modo esta atividade prática demonstrou ou contrariou 

as previsões dos três cientistas? (10 pontos) 


