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1. Um grupo de alunos pretende verificar a relação entre o quadrado da velocidade de um bloco, de massa 
20,05 g quando passa numa célula fotoelétrica, em cima de uma superfície não polida e o deslocamento do 
mesmo até parar. Despreze a força de resistência do ar. Os valores encontram-se na tabela seguinte: 

V0 (m/s) 1,12 1,23 1,32 1,43 1,54 

∆x (m) 0,1730 0,2200 0,2720 0,3250 0,3720 

1.1. Calcule o módulo da aceleração do movimento no plano horizontal através da reta do quadrado da 
velocidade inicial em função da distância de travagem que melhor se ajusta ao conjunto de pontos 
apresentado. Apresente todas as etapas de resolução e raciocínios necessários. (12 pontos) 

1.2. Determine a intensidade da força de atrito. Apresente todas as etapas de resolução e raciocínios 
necessários. (8 pontos) 

1.3. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte: “Se a experiência fosse repetida 
com um bloco mais rugoso, o declive da reta obtida seria (___) e o módulo da aceleração passaria a ser 
(____) (6 pontos) 

(A) Inferior… maior 
(B) Superior… maior 

(C) Inferior… menor 
(D) Superior… menor 

1.4. Classifique, justificando, o movimento do bloco no plano horizontal. (8 pontos) 

1.5. Represente os vetores velocidade e aceleração em dois momentos diferentes do movimento. (8 pontos) 

1.6. A energia dissipada ao longo do plano horizontal é igual: (6 pontos) 

(A) Ao simétrico da variação da energia potencial, no mesmo plano horizontal. 
(B) À intensidade da soma dos trabalhos das forças conservativas, nesse plano. 
(C) À variação da energia cinética do bloco, até parar. 
(D) Ao simétrico do trabalho das forças de atrito que atuam no bloco, até este parar. 

2. Ligaram-se dois microfones, 1 e 2, a um osciloscópio. Os microfones foram colocados de modo a que 
cada um apenas captava o som do respetivo diapasão. A figura seguinte representa o ecrã do osciloscópio.  

 

2.1. Classifique, justificando, os sinais observados no ecrã do osciloscópio em sons puros ou complexos. (8 
pontos) 

2.2. O som captado pelo microfone 1 é um som: (6 pontos) 

(A) Mais alto que o som captado pelo microfone 2. 
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(B) Mais forte que o som captado pelo microfone 2. 
(C) Com maior frequência que o som captado pelo microfone 2. 
(D) Com maior comprimento de onda que o som captado pelo microfone 2. 

3. A imagem seguinte representa o ecrã de um osciloscópio em que a escala horizontal foi regulada pelos 
alunos para 0,5 ms/div e a escala vertical para 5 V/div. O gerador de sinais foi colocado na posição de 590 
Hz. 

 

3.1. Determine a amplitude da tensão do sinal elétrico captado pelo osciloscópio. (8 pontos) 

3.2. Determine a frequência do sinal elétrico representado na figura. (8 pontos) 

3.3. Através do cálculo do erro percentual conclui sobre a exatidão da frequência calculada 
experimentalmente. (10 pontos) 

3.4. Que instrumento deve ser ligado ao gerador de sinais para que o som emitido fosse audível pelos 
alunos? (8 pontos) 

4. Ligou-se um altifalante ao gerador de sinais e com dois microfones ligados ao osciloscópio e colocados à 
mesma distância do altifalante captou-se o sinal sonoro. Com a ajuda do osciloscópio, observou-se que os 
máximos dos sinais de cada microfone coincidiam. Em seguida, afastou-se um dos microfones até os sinais 
ficarem como mostra a figura seguinte. Com uma régua, mediu-se a distância entre a posição inicial e final 
do microfone que se deslocou, sendo de 16,80 cm. 

 

Nota: Considere 2 ms/div para a escala horizontal e 2 V/div para a escala vertical 

4.1. Indique, justificando qual o sinal que pertence ao microfone que se moveu? (8 pontos) 

4.2. A que grandeza física corresponde a distância entre os microfones quando os máximos dos sinais 
ficarem novamente alinhados? (6 pontos) 

(A) Velocidade de propagação do som 
(B) Comprimento de onda da onda sonora 

(C) Frequência da onda sonora 
(D) Amplitude da onda sonora 

A 

B 
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4.3. Calcule o valor do comprimento de onda da onda sonora quando esta se propaga no ar nas condições 
em que foi realizada a experiência. Apresenta todas as etapas de resolução e raciocínios. (10 pontos) 

4.4. Escreve a expressão sinusoidal, em unidades SI, que representa o sinal A. Apresente todas as etapas 
de resolução. (10 pontos) 

5. Para determinar a velocidade de propagação do som no ar, um grupo de alunos produziu um sinal sonoro 
intenso e de curta duração junto a um microfone que se encontrava ligado a um osciloscópio e junto de um 
tubo plástico. O sinal sonoro propagou-se pelo tubo, sendo captado na outra extremidade, pelo microfone. 
Verificou-se que o sinal captado pelo microfone e o sinal captado após o som ter percorrido o tubo plástico 
se encontravam desfasados. Registou-se na tabela seguinte os valores encontrados. 

Temperatura (ºC) Comprimento do tubo (m) 
Desfasamento temporal entre 

os sinais (ms) 

20,0 1,80 

5,20 

5,28 

5,18 

5.1. Se os alunos produzissem um som mais intenso, que grandeza iria variar nesta nova situação? (6 
pontos) 

(A) Velocidade de propagação 
(B) Frequência  
(C) Amplitude 
(D) Comprimento de onda 

5.2. Calcule o valor mais provável do intervalo de tempo, apresentando o seu valor com a respetiva incerteza 
absoluta. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

5.3. Determine o erro percentual associado à experiência da velocidade de propagação do som no ar. 
Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

 

6. Numa aula laboratorial, um grupo de alunos utilizou um osciloscópio, um gerador de sinais, um altifalante, 
um microfone e uma régua graduada, de modo a obter experimentalmente a velocidade de propagação do 
som no ar, de acordo com a figura seguinte: 

 

6.1. Justifique a razão de os alunos terem ligado o altifalante ao gerador de sinais e o microfone ao 
osciloscópio. (10 pontos) 
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6.2. Os alunos foram afastando gradualmente o microfone do altifalante e, para cada aumento de distância 

entre dos dois, ∆d, registaram o tempo, ∆t, que o sinal sonoro, de frequência 500 Hz, demorava a percorrer 

essa mesma distância. Os valores obtidos foram registados na tabela seguinte. 

∆d (cm) 15,0 25,0 35,0 45,0 55,0 

∆t (ms) 0,55 0,70 0,90 1,30 1,65 

Determine o valor experimental da velocidade de propagação do som no ar em unidades SI. Comece por 
apresentar a equação da reta que melhor se ajusta ao conjunto de resultados. Apresente todas as etapas 
de resolução e raciocínios necessários. (10 pontos) 

7. Selecione a afirmação correta sobre o fenómeno da reflexão da luz. (6 pontos) 

(A) O ângulo de reflexão não depende do ângulo de incidência. 
(B) O ângulo de reflexão é sempre diferente do ângulo de incidência. 
(C) O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. 
(D) O ângulo de reflexão irá ocorrer num meio diferente do ângulo de incidência. 

8. Um grupo de alunos quis determinar o índice de refração do vidro relativamente ao ar. Na superfície de 

separação ar -vidro fizeram incidir um laser verde. Mediram os ângulos de incidência, 1, e os respetivos 

ângulos de refração, 2. Os valores obtidos foram registados numa tabela. 

1 10,0º 20,0º 30,0º 40,0º 50,0º 

2 8,5º 13,2º 20,2º 25,6º 33,4º 

8.1. Calcule o índice de refração do vidro a partir da reta que melhor se ajusta ao seno do conjunto de valores 
apresentados na tabela. Apresente todas as etapas de resolução e raciocínios. (10 pontos) 

8.2. Em que consiste um laser? (8 pontos) 

8.3. Se em vez de um laser verde os alunos tivessem utilizado um laser azul, indique, justificando, se os 
valores do ângulo de refração seriam iguais ou diferentes dos encontrados com o laser verde. (8 pontos) 
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