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Todos os resultados devem ser apresentados com o valor correto de casas decimais ou algarismos 

significativos. Devem ser apresentadas todas as etapas de resolução. 

1. Numa aula laboratorial pretendia-se determinar o valor da aceleração da gravidade num movimento de queda livre e 

verificar se este depende da massa dos corpos. Para a realização da atividade os alunos usaram uma esfera de 33,0 g 

e de 20,0 mm de diâmetro e uma moeda de 8,0 g e 25,7 mm de diâmetro. Estes corpos caíram de uma dada altura, sem 

velocidade inicial e com resistência do ar desprezável, passando por duas células fotoelétricas ligadas a um digitímetro 

que permitiu medir o tempo de passagem dos corpos em cada uma das células e entre as mesmas. Os valores medidos 

estão registados nas tabelas seguintes: 

 

 

1.1. Selecione a opção que corresponde, respetivamente, a uma medição direta e a uma medição indireta: (7 pontos) 

(A) O diâmetro da esfera e a massa da moeda 

(B) O tempo de passagem entre as duas células fotoelétricas e o diâmetro da esfera 

(C) O valor da velocidade e o valor da aceleração gravítica 

(D) O diâmetro da esfera e o valor da aceleração gravítica 

1.2. Escreva o valor da massa e do diâmetro de cada um dos corpos, tendo em consideração o valor da incerteza absoluta 

de leitura. (7 pontos) 

1.3. Classifique, justificando, o movimento de cada um dos corpos. (7 pontos) 

1.4. Explique como o valor da velocidade da esfera e da moeda pode ser obtido com a célula fotoelétrica e justifique os 

limites da sua utilização. (10 pontos) 

1.5. Determine o valor da aceleração da gravidade para cada um dos corpos. (20 pontos) 

1.6. Determine o valor mais provável da aceleração da gravidade obtido experimentalmente e o erro percentual a ele 

associado. (Considere g = 9,8 m s–2). (10 pontos) 

Instrumentos de medida Incerteza absoluta de leitura 

Balança ± 0,1 g 

Digitímetro ± 0,001 ms 

Craveira ± 0,1 mm 

 

Esfera  Moeda 

1
/mst   

2
/mst   

total /mst   

 

1
/mst   

2
/mst   

total /mst   

13,720 6,319 172,380 33,708 8,853 225,410 

13,469 6,213 168,290 33,726 8,251 224,390 

12,505 6,297 174,410 33,382 7,579 223,380 

13,495 6,313 171,360 33,452 8,524 224,390 

13,746 6,345 172,380 33,361 8,842 225,410 

 

 

2ª Ficha de Avaliação Laboratorial Turma: 11ºB 

Física e Química A - 11ºAno 
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Data: 2 de março    Ano Letivo: 2019/2020 135 min + 15 min  



 

P
ág

in
a2

 

1.7. Selecione a opção que completa corretamente a frase: “O valor da aceleração em queda livre é…” (7 pontos) 

(A) … dependente da massa dos objetos, pelo que os valores da aceleração da gravidade são iguais.” 

(B) … independente da massa dos objetos, pelo que os valores da aceleração da gravidade variam.” 

(C) … independente da massa dos objetos, pelo que os valores da aceleração da gravidade são iguais.” 

(D) … dependente da massa dos objetos, pelo que os valores da aceleração da gravidade variam.” 

1.8. Demonstre que a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos considerando um corpo em queda 

livre. Nota: Considere a lei da Gravitação Universal. (7 pontos) 

2. Numa aula laboratorial pretendia-se identificar as forças que atuam sobre um corpo, que se move em linha reta num 

plano horizontal, e investigar o seu movimento quando sujeito a uma resultante de forças não nula e nula. Para a 

realização da atividade, os alunos usaram um carrinho que se movia num plano horizontal. O valor da velocidade do 

carrinho ao longo do tempo foi recolhido por um sistema automático de aquisição de dados. O gráfico obtido foi o 

seguinte: 

 

2.1. As medições diretas e indiretas efetuadas, respetivamente: (7 pontos) 

(A) Velocidade e aceleração. 

(B) Tempo e velocidade. 

(C) Velocidade e tempo. 

(D) Aceleração e velocidade. 

2.2. Para os intervalos de tempo [0,15; 1,10] s e [1,10; 2,00] s classifique o movimento do carrinho. (7 pontos) 

2.3. Para os intervalos de tempo [0,15; 1,10] s e [1,10; 2,00] s represente a(s) força(s) que atua(m) no carrinho. (7 pontos) 

2.4. Indique o instante em que a força resultante sobre o carrinho passa a ser nula. (7 pontos) 

2.5. Conclua se é necessário aplicar uma força para que o corpo permaneça em movimento. (7 pontos) 

2.6. Explique, com base no gráfico velocidade-tempo, se os efeitos do atrito são ou não desprezáveis. (7 pontos) 
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2.7. As conceções sobre o movimento evoluíram fruto das contribuições de Aristóteles, Galileu e Newton. Atribua a cada 

um as suas principais ideias sobre o movimento. (7 pontos) 

 

3. Para realizar laboratorialmente a síntese do ácido acetilsalicílico (AAS) faz‑se reagir ácido salicílico com anidrido 

acético em excesso. Para além do sólido pretendido, obtém‑se ainda, como produto da reação, o ácido etanoico. 

Considere o seguinte esquema onde se evidenciam as fórmulas de estrutura, relativas às espécies intervenientes nesta 

reação química. 

 

3.1. Selecione a opção que identifica as substâncias representadas pelas fórmulas de estrutura I, II e III, respetivamente: 

(7 pontos) 

(A) Anidrido acético – ácido salicílico – ácido etanoico 

(B) Ácido salicílico – ácido etanoico – anidrido acético  

(C) Ácido salicílico – anidrido acético – ácido etanoico  

(D) Ácido etanoico – ácido salicílico – anidrido acético 

3.2. Num dado ensaio foi possível obter um rendimento de 80% para esta reação química. Selecione a afirmação correta. 

(7 pontos) 

(A) Uma das causas para que a reação possua um rendimento inferior a 100% pode ter sido a insuficiente secagem 

do produto de reação. 

(B) Nesta reação todos os reagentes se esgotam. 

(C) Uma das causas para que a reação possua um rendimento inferior a 100% pode ter sido a ocorrência de perdas 

de substâncias durante o procedimento. 

(D) A reação é incompleta, esgotando‑se apenas um dos reagentes. 

3.3. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte: O rendimento do processo de síntese do AAS será 

tanto maior quanto… (7 pontos) 

(A) … maior for a quantidade de ácido salicílico utilizado, para a mesma quantidade de reagente limitante. 

(B) … menor for a quantidade de ácido etanoico produzido, para a mesma quantidade de reagente em excesso.  

(C) … maior for a quantidade de ácido etanoico consumido, para a mesma quantidade de reagente limitante.  

(D) … maior for a quantidade de AAS produzido, para a mesma quantidade de reagente limitante. 
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3.4. Atendendo a que no manuseamento do anidrido acético é recomendado evitar o contacto com a pele, os olhos e o 

vestuário, identifique o pictograma de perigo que deverá surgir no rótulo desse reagente. (7 pontos) 

 

3.5. Considere a descrição das diferentes etapas, dispostas de forma desorganizada, associadas a uma possível 

preparação do ácido acetilsalicílico (AAS). 

I. Colocar num Erlenmeyer de 125 mL 3,5 g de ácido salicílico, 6,0 mL de anidrido acético e 5 gotas de ácido 

sulfúrico concentrado. 

II. Arrefecer em banho frio e adicionar 15 mL de água destilada gelada para decompor o excesso de anidrido 

acético, até que a cristalização seja completa. 

III. Agitar e aquecer a mistura em banho‑maria (50‑60 °C) durante 20 minutos e observar a formação de precipitado 

branco. 

IV. Filtrar com funil de Buchner a pressão reduzida, lavando com pequena quantidade de água gelada. 

V. Secar na estufa a 80 °C e medir a massa dos cristais depois de secos (m = 3,65 g). 

Selecione a opção que dispõe, de forma ordenada, as etapas do procedimento. (7 pontos) 

(A) I – III – II – V – IV  

(B) I – II – III – V – IV  

(C) I – II – III – IV – V  

(D) I – III – II – IV – V 

3.6. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte: Para o processo de síntese em estudo, o ácido 

sulfúrico é… (7 pontos)  

(A) … o reagente limitante. 

(B) … o reagente em excesso. 

(C) … o catalisador. 

(D) … um dos produtos. 

3.7. Selecione a expressão que permite calcular a quantidade de matéria de ácido salicílico, C7H6O3, utilizada. (7 pontos) 

 

3.8. Tendo em conta a informação que consta do rótulo do frasco que contém o 

anidrido acético e os dados referidos no procedimento, calcule o rendimento do 

processo de síntese em causa, efetuando todos os cálculos necessários. (20 pontos) 

 

FIM 
Boa Sorte Jovens Cientistas 

 

 

 


