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O teste é composto por 25 questões de 8 pontos, num total de 200 pontos. 

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 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). Para uma dada esfera A os alunos obtiveram os valores 

mais prováveis do diâmetro d e do tempo de passagem da esfera pela célula Y: 𝑑(𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 𝐴) = 2,860 𝑐𝑚 e  

𝑡𝑌 =  12,3 × 10−3 𝑠 

 

1.1. Qual a opção que apresenta corretamente as forças aplicadas na esfera em queda livre: 

 
1.2. Qual o aparelho mais adequado para medir o diâmetro das esferas? 

(A) Régua 

(B) Craveira 

(C) Esquadro 

(D) Fita métrica 

 

 

2ª Ficha de Avaliação Laboratorial Turma: 11ºA 
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1.3. Considerando um referencial com origem no solo e sentido positivo de baixo para cima, qual é o esboço 

do gráfico que pode representar a componente escalar da velocidade da esfera, Vy, em relação ao referencial 

considerado, em função do tempo, t, desde o instante em que é abandonada até chegar ao solo? 

 

1.4. Qual o valor da esfera A ao passar pela célula X? 

(A) 0 m/s 

(B) 23,25 m/s 

(C) 2,33 m/s 

(D) 10 m/s 

1.5. Qual o valor da esfera A ao passar pela célula Y? 

(A) 10 m/s 

(B) 23,25 m/s 

(C) 2,33 m/s 

(D) 0 m/s 

1.6. É possível utilizar-se aquela expressão no cálculo do valor aproximado da velocidade da esfera na 

passagem na célula Y pois: 

(A) O intervalo de tempo de passagem pela célula é tão curto que a aceleração pode ser considerada 

constante. 

(B) A velocidade varia numa taxa temporal de 10 m/s em cada segundo. 

(C) O intervalo de tempo de passagem pela célula é tão curto que a velocidade pode ser considerada 

constante. 

(D) A distância entre as duas células fotoelétricas X e Y é menor do que 1 metro não havendo variações 

significativas na velocidade das esferas. 
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1.7. 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, ∆tqueda apresentados na tabela seguinte. 

 

1.7.1. O valor do tempo de queda, ∆tqueda, foi de: 

(A) 0,2272 ± 0,0007  (𝑠) 

(B) 0,2272 ± 0,0001  (𝑠) 

(C) 0,227233 ± 0,0001  (𝑠) 

(D) 0,227233 ± 0,0007  (𝑠) 

1.7.2. O valor experimental da aceleração da gravidade obtido pelos alunos a partir das medidas efetuadas: 

(A) 11,3 𝑚/𝑠2 

(B) 10,3 𝑚/𝑠2 

(C) 9,87 𝑚/𝑠2 

(D) 2,27 𝑚/𝑠2 

1.7.3. O tempo de queda, ∆tqueda, e o valor da aceleração foram respetivamente obtidos através de 

medições: 

(A) Indireta… direta 

(B) Direta… direta 

(C) Indireta… indireta 

(D) Direta… indireta 

1.8. 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. 

 

1.8.1. De acordo com os resultados obtidos para as três esferas: 

(A) A esfera de 100 g apresentou os valores menos exatos e a esfera de 85 g os valores mais precisos. 

(B) A esfera de 100 g apresentou ao valores mais exatos e a esfera de 85 g os valores menos precisos. 

(C) A esfera de 100 g apresentou os valores menos exatos e a esfera de 85 g os valores menos precisos. 

(D) A esfera de 100 g apresentou os valores menos precisos e a esfera de 85 g os valores menos exatos. 

1.8.2. 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. 

(A) depende ... depende  

(B) depende ... não depende 

(C) não depende ... depende  

(D) não depende ... não depende 
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1.8.3. O valor do erro relativo percentual para a aceleração calculada para a esfera de 70 g, considerando 

o valor da aceleração gravítica real para o local onde foi realizada a experiência de 9,79 m/s2, foi de: 

(A) 0,310 % 

(B) 31,0 % 

(C) 3,17 % 

(D) 3,07 % 

2. A figura representa uma montagem que foi utilizada na 

determinação experimental do módulo da aceleração 

gravítica. Nos vários ensaios realizados, abandonou-se uma 

esfera sempre da mesma posição inicial, imediatamente acima 

da célula fotoelétrica A. 

Numa primeira experiência, mantendo as células fotoelétricas 

à mesma distância uma da outra, mediu-se o tempo que a 

esfera demorou a percorrer a distância entre as células A e B, 

𝑡𝐴→𝐵, e o tempo que a esfera demorou a passar em frente da 

célula B, tB. 

Num conjunto de ensaios, realizados nas mesmas condições, obtiveram-se os valores de tB apresentados 

na tabela seguinte. 

 

2.1. Qual é, para esse conjunto de ensaios, o resultado da medição de tB? 

(A) tB = (8,80 ± 0,04) ms 

(B) tB = (8,80 ± 0,01) ms 

(C) tB = (8,80 ± 0,06) ms 

(D) tB = (8,80 ± 0,05) ms 

2.2. Selecione a opção que completa corretamente a frase: Dividindo o (______) da esfera por tB, determina-

se um valor aproximado do (___) da esfera no instante em que esta se encontra em frente da célula 

fotoelétrica B.  

(A) diâmetro… valor da aceleração… 

(B) raio… valor da aceleração… 

(C) raio… valor da velocidade… 

(D) diâmetro… valor da velocidade… 

2.3. O cálculo de vB pressupõe que a esfera interrompe o feixe luminoso da célula B 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 de vB calculado é (____) ao verdadeiro, 

o que determina um erro por (____) no valor experimental do módulo da aceleração gravítica. 

(A) superior ... defeito 

(B) superior ... excesso 

(C) inferior ... excesso 

(D) inferior ... defeito 
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2.4. Numa segunda experiência, variando a distância entre as células A e B, foi possível determinar o módulo 

da aceleração gravítica a partir do gráfico do quadrado do tempo que a esfera demorou a percorrer a 

distância entre as células, 𝑡𝐴→𝐵
2  em função da distância percorrida, ∆y. A partir dos valores obtidos, 

determinou-se a equação da reta que melhor se ajusta ao conjunto de pontos do gráfico: 

 

2.4.1. O declive da reta de regressão linear corresponde: 

(A) Ao dobro do inverso do valor da aceleração gravítica da esfera. 

(B) À metade do valor da aceleração gravítica da esfera. 

(C) Ao dobro do valor da aceleração gravítica da esfera. 

(D) Ao inverso do valor da aceleração gravítica da esfera. 

2.4.2. O valor da aceleração gravítica obtido pelo grupo foi de: 

(A) 9,96 m/s2 sendo um valor com boa exatidão. 

(B) 10,9 m/s2 sendo um valor com baixa exatidão. 

(C) 10,1 m/s2 sendo um valor com boa exatidão.  

(D) 5,05 m/s2 sendo um valor com baixa exatidão. 

3. 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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3.1. Durante o movimento do carrinho ao longo da calha, a força gravítica que nele atua é equilibrada pela: 

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

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

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

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

3.2. O embate do corpo P com o solo terá ocorrido no intervalo de tempo: 

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

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

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

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

3.3. «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… 

(A) Para que houvesse um troço do movimento em que a força resultante a atuar sobre o carrinho fosse 

diferente de zero. 

(B) Para que houvesse um troço do movimento em que a força resultante a atuar sobre o carrinho fosse 

constante. 

(C) Para que houvesse um troço do movimento em que a força resultante a atuar sobre o carrinho fosse 

nula. 

(D) Para que houvesse um troço do movimento em que a força resultante a atuar sobre o carrinho fosse 

anulada pela tensão do fio. 

3.4. Qual das opções apresenta a representação dos vetores velocidade e aceleração do carrinho antes do 

embate do corpo P no solo. 

 

3.5. A intensidade da resultante das forças que atuaram no carrinho, de massa 320,0 g, enquanto o fio 

esteve sob tensão, foi de: 

(A) 4,2 N 

(B) 41,6 N 

(C) 0,42 N 

(D) 416 N 

3.6. Os resultados experimentais permitem concluir que a resultante das forças de atrito que atuaram no 

carrinho foi desprezável: 

(A) Pois após o embate o carrinho continuou a mover-se com aceleração não nula. 

(B) Pois após o embate o carrinho continuou a mover-se com aceleração positiva. 

(C) Pois após o embate o carrinho continuou a mover-se com força resultante não nula. 

(D) Pois após o embate o carrinho continuou a mover-se com velocidade constante. 
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3.7. Seleciona a opção que contem a figura estroboscópica que representa o movimento do carrinho após 

o embate do corpo P no solo. 

 

3.8. Qual é o esboço do gráfico que pode representar o módulo da aceleração do carrinho, a, em função do 

tempo, t, decorrido desde o instante em que este inicia o movimento até ao instante em que atinge o final 

da rampa? 

 

FIM 
Boa Sorte Jovens Cientistas 

 

 


