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1. No laboratório usaram-se células fotoelétricas para medir experimentalmente a aceleração da gravidade 

a partir da definição de aceleração média. 

 

1.1. Para medir a aceleração da gravidade com base na definição de aceleração média é necessário medir 

três grandezas. Identifique-as. (8 pontos) 

1.2. Por que é que a esfera deve ser colocada imediatamente acima do ponto de saída de luz na célula A? 

(8 pontos) 

1.3. Explique como se deve proceder para determinar a velocidade com que a esfera passou em B, 

identificando as outra(s) medição(ões) necessária(s). (12 pontos) 

1.4. Os resultados obtidos por um dos grupos de trabalho estão sistematizados na tabela seguinte: 

Esfera X 
Ensaios 

∆tI (s) 

(Montagem I 
Passagem na célula B) 

∆tII (s) 

(Montagem II intervalo 
entre células A e B) 

1º ensaio 0,0091 0,2253 

Massa=35,8 g 2º ensaio 0,0092 0,2261 

Diâmetro= 20,00 mm 3º ensaio 0,0091 0,2246 

1.4.1. Determine o tempo mais provável que a esfera demorou a chegar de A a B. (8 pontos) 

1.4.2. Calcule o módulo da velocidade com que a esfera passou em B. (12 pontos) 

1.4.3. Determine o módulo da aceleração gravítica obtido. (8 pontos) 

1.4.4. Avalie a exatidão desse valor através do cálculo erro percentual. (12 pontos) 

1.4.5. Avalie a influência da resistência do ar no resultado experimental obtido. (8 pontos) 

1.5. Outros grupos de trabalho procederam da mesma forma, usando esferas de volume semelhante de 30,5 

g e 40,1 g, tendo obtido um valor para a aceleração gravítica de 9,7 m/s2 e 9,9 m/s2, respetivamente. 

Comparando os resultados dos dois grupos, que conclusão se pode tirar relativamente à influência da massa 

dos corpos na aceleração que experimentam em queda livre? (12 pontos) 
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2. A aceleração de duas esferas de igual volume e massas diferentes (a massa de B é dupla da massa de 

A) em queda livre foi medida usando um sensor de movimento que permitiu traçar o gráfico v(t) da figura. 

 

2.1. Calcule o módulo da aceleração da queda de A a partir destes dados experimentais. (12 pontos) 

2.2. Perante estes dados, qual das seguintes afirmações está correta? (12 pontos) 

(A) Corpos de massas diferentes caem com mesma aceleração, sujeitos à mesma força gravítica. 

(B) Corpos de massas diferentes, sujeitos a diferentes forças gravíticas, caem com a mesma aceleração. 

(C) Quanto maior for o peso de um corpo maior é a aceleração gravítica a que está sujeito. 

(D) Quanto menor for a massa de um corpo maior é a aceleração gravítica a que fica sujeito durante 

uma queda. 

2.3. Escreva a expressão que permite calcular o erro relativo, em percentagem, associado ao valor 

experimental medido pelo grupo que estudou o corpo A. (8 pontos) 

2.4. Em que consiste um movimento de queda livre? (8 pontos) 
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3. Nas aulas de Física os alunos estudaram as leis de Newton fazendo uma experiência em que um carrinho 

(750,0 g), inicialmente em repouso, era posto em movimento por ação da queda de um bloco B (145,0 g) 

preso a ele por um fio de massa desprezável, como se indica no esquema seguinte.  

 

O gráfico v(t) da figura apresenta os valores da componente escalar da velocidade do carrinho ao longo do 

tempo. 

 

3.1. Represente o diagrama de forças a que o carrinho e o bloco B ficam sujeitos durante a queda do bloco. 

Tenha em atenção o tamanho relativo dos vetores. (12 pontos) 

3.2. Indique, justificando, entre que instantes de tempo o bloco B deverá ter tocado no chão. (8 pontos) 

3.3. Em que intervalo de tempo a aceleração e a velocidade do carrinho tiveram a mesma direção e o mesmo 

sentido? (8 pontos) 
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3.4. Utilizando as potencialidades da calculadora, determine o módulo da aceleração do carrinho, através 

da reta que melhor se ajusta ao conjunto de pontos correspondentes ao intervalo de tempo em que o bloco 

B desceu. (12 pontos) 

3.5. Justifique se os dados experimentais permitem concluir que as foras de atrito tiveram um efeito 

desprezável. (12 pontos) 

3.6. Esboce o gráfico da componente escalar da aceleração em função do tempo correspondente aos 2,500 

segundos do movimento. (8 pontos) 

3.7. Justifique se os dados obtidos pelos alunos podem refutar as ideias de Aristóteles sobre a relação entre 

o movimento dos corpos e as forças a que estão sujeitos. (12 pontos) 

FIM 
Boa Sorte Jovens Cientistas 

 

 
 
 “- Não importa! Ganhámos! 

- A forma como ganhamos interessa.” 

Ender’s Game 


