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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Relatório Simplificado 

AL 1.3. Movimento uniformemente retardado: velocidade e deslocamento 

Identificação do trabalho (Capa) 

Nome dos membros do grupo: _____________________________________________________________ 

Data de realização do trabalho: ____________________________________________________________ 

Objetivos e/ou Questão Problema 

Relacionar a velocidade e o deslocamento num movimento uniformemente retardado e determinar a 

aceleração e a resultante das forcas de atrito. 

 Justificar que o movimento do bloco que desliza sobre um plano horizontal, acabando por parar, é 

uniformemente retardado. 

 Obter a expressão que relaciona o quadrado da velocidade e o deslocamento de um corpo com 

movimento uniformemente variado a partir das equações da posição e da velocidade em função do 

tempo. 

 Concluir que num movimento uniformemente retardado, em que o corpo acaba por parar, o quadrado da 

velocidade é diretamente proporcional ao deslocamento, e interpretar o significado da constante de 

proporcionalidade. 

 Medir massas, comprimentos, tempos, distâncias e velocidades. 

 Construir o gráfico do quadrado da velocidade em função do deslocamento, determinar a equação da 

reta de regressão e calcular a aceleração do movimento. 

 Determinar a resultante das forças de atrito que atuam sobre o bloco a partir da Segunda Lei 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. 

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. 

3. Interpretar e seguir um protocolo. 
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7. Conceber uma tabela de registo de dados adequada ao procedimento. 

8. Representar esquemas de montagens. 

9. Utilizar regras de contagem de algarismos significativos. 

12. Indicar a medida de uma grandeza numa única medição direta, atendendo a incerteza experimental 

associada a leitura no aparelho de medida. 

13. Indicar a medida de uma grandeza quando há um conjunto de medições diretas, efetuadas nas mesmas 

condições, tomando como valor mais provável o valor médio. 

14. Calcular a incerteza absoluta do valor mais provável de um conjunto de medições diretas (o maior dos 

desvios absolutos), assim como a incerteza relativa em percentagem (desvio percentual), e indicar a medida 

da grandeza. 

15. Associar a precisão das medidas a sua maior ou menor dispersão, quando há um conjunto de medições 

diretas, e aos erros aleatórios. 

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

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

20. Aplicar conhecimentos de estatística no tratamento de dados experimentais em modelos lineares, 

identificando as grandezas físicas na equação da reta de regressão. 

21. Determinar valores de grandezas, não obtidos experimentalmente, a partir da equação de uma reta de 

regressão. 

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

e discutir os seus limites de validade. 

 

Fundamento Teórico 

Um carrinho é lançado num percurso horizontal rugoso com uma determinada velocidade inicial 

acabando por parar.  

No programa de FQ A 10.° e 11.° anos é sugerido que o bloco seja largado de uma rampa, deixando que 

ele se mova e passe a deslizar depois num plano horizontal, onde deverá estar colocada a célula fotoelétrica. 

Ora, ao ser largado de uma rampa, poderá acontecer que o bloco pare quando chegar à sua base, devido à 

mudança de direção da superfície. Crê-se que a sugestão da utilização da rampa está relacionada com a 

possibilidade de largar o bloco de alturas diferentes, para passar na célula fotoelétrica com velocidades 

também diferentes. Mas, como é sugerido no procedimento anteriormente descrito, bastará dar empurrões 

no bloco com intensidades diferentes para conseguir o mesmo efeito, sem correr o risco de o bloco parar 

antes de passar pela célula. 

 Faz um esquema das forças aplicadas no carrinho durante o movimento.  

 Qual a força resultante aplicada no carrinho durante o movimento? 

 Classifica o movimento do carrinho. 

 Demonstra a equação: 𝑣2 = 𝑣0
2 + 2𝑎∆𝑥  que relacionada o quadrado das velocidades com o 

deslocamento a partir das equações do movimento. 

 Personaliza a equação seguinte para a situação experimental a estudar, em que o carrinho vai terminar 

com velocidade nula. 

 Teoricamente que esperas obter com o gráfico 𝑣2(∆𝑥)? 

 Qual o significado do declive da reta obtida? 

 Como poderás calcular a intensidade da força resultante? 
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Material 

 

 

 

 

Procedimento, Registo e Cálculos 

 Efetua o procedimento descrito que pretende estudo o m.r.u.r ao longo de uma superfície horizontal.  

 

1. Escolher a superfície de base do carrinho ou 

verificar a mesma. 

2. Medir a massa do carrinho. 

3. Medir o comprimento da faixa negra ou pino 

necessária para interromper o feixe da célula fotoelétrica. 

4. Posicionar o carrinho antes da célula fotoelétrica 

e dar um empurrão para provocar o movimento. 

5. Registar o intervalo de tempo ∆t de interrupção do 

feixe. 

6. Medir a distância percorrida pelo carrinho desde 

a célula fotoelétrica e a posição final de paragem. (considerar o centro de massa do carrinho). 

7. Repetir os pontos 4 a 6 quatro vezes de modo a se obter cinco pontos para a regressão linear. 

 

 Completa a tabela, não esquecendo as incertezas absolutas de leitura. 

 

Massa do carrinho (m) 
 

Material da base do carrinho escolhido 
 

Comprimento da faixa ou pino (L)  
 

∆t  (s) 
(interrupção feixe posição 

inicial) 

𝒗𝟎 (m/s) 

𝒗𝟎 =
𝑳

∆𝒕
 

𝒗𝟎
𝟐 (m/s) ∆x (m) 

    

    

    

    

    

Reta de regressão linear 𝒗𝟎
𝟐(∆𝒙) 
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Valor da aceleração (m/s2) 

 

Módulo da resultante das forças de atrito (N) 

 

  

 Faça um esboço do gráfico de regressão linear de 𝑣0
2(∆𝑥). Trace a reta de regressão e escreva a sua 

equação. 

OBS: Não te esqueças que a variável dependente é o quadrado da velocidade e a independente o 

deslocamento. 

   

 

 

 

 

 

 Qual o significado físico do declive da reta de regressão? 

 

 

 

 Como determinaram a velocidade inicial do movimento? 

 

 

 

 

 

Conclusões 

 A relação entre o quadrado da velocidade inicial e o deslocamento foi o esperado teoricamente?  

 

 

 

 

 Que erros poderão ter ocorrido? 

 

 

 

 

 Compare os módulos das acelerações obtidos por outros grupos e relacione-os com os materiais de que 

são feitas as superfícies dos blocos. 

 

 

 

 

Bibliografia 

 Programa da disciplina de Física e Química A e Manual: Há Física entre nós da Porto Editora 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  


