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Ciências Físico-Químicas – 11º Ano
Ficha de controlo das actividades laboratoriais AL 1.2 e AL 1.3.
Nome: __________________________________________________ Nº ______ Turma: ____

1. Realizou-se uma actividade experimental no âmbito do
estudo do movimento de um projéctil, lançado
horizontalmente com velocidade v0.
1.1 A primeira parte teve por objectivo calcular o módulo da
velocidade que o dispositivo utilizado imprime ao projéctil.
Para isso, consideraram-se três dos diversos lançamentos
efectuados, com o lançador situado à altura fixa de 110 cm,
medida a contar do chão.

Registaram-se os respectivos valores do alcance do projéctil, no seguinte quadro:

Determine:
1.1.1. o valor mais provável do alcance do projéctil.
1.1.2. a incerteza relativa desse alcance, expressa em percentagem.
1.1.3 Considerando desprezável o efeito da resistência do ar, existe uma relação entre o valor da
velocidade vo da esfera no instante em que abandona o lançador e o alcance x do movimento da esfera.
Seleccione a opção correcta.
A. vo é inversamente proporcional a x.
B. vo é inversamente proporcional a x2.
C. vo é directamente proporcional a x.
D. vo é directamente proporcional a x2.
1.1.4. Qual dos gráficos seguintes pode representar o módulo da componente horizontal da velocidade, vx,
em função do tempo decorrido desde o lançamento até a mesma atingir o solo?

1.1.5. O valor mais provável do módulo da velocidade inicial do lançamento, obtido através deste trabalho
experimental, expresso em unidades do Sistema Internacional.
1.1.6. Posteriormente, o professor informou que o manual de utilização do dispositivo de lançamento
continha a indicação seguinte:
Velocidade de lançamento 0,82 ms-1 com uma incerteza relativa de 10%
Verifique se o valor obtido experimentalmente pelos alunos está dentro do intervalo de valores indicado no
manual.
1.2. Numa segunda parte, para tentar verificar a independência dos
movimentos, o projéctil foi lançado horizontalmente várias vezes em direcção
a uma pequena bola-alvo, situada ao mesmo nível que o lançador.
No momento em que o projéctil é lançado, a bola-alvo, inicialmente segura por
um electroíman, entra em queda livre.
Verificou-se, em todos os lançamentos efectuados, que a bola era sempre
atingida pelo projéctil.
1.2.1. Se a bola fosse substituída por outra de maior massa, esta também
seria atingida pelo projéctil?
Fundamente a resposta, utilizando as leis do movimento.
1.2.2. Numa situação de ausência da força gravítica, ainda haveria colisão?
Justifique a resposta.

2.Um carrinho C, assente sobre o tampo de uma
mesa em cortiça, está ligado por um fio inextensível a
um corpo B. O fio, que passa pela gola de uma
roldana fixa sobre a qual desliza, está tenso.
O carrinho C começa a mover-se sobre o tampo da
mesa, enquanto o corpo B vai caindo verticalmente,
até que toca no solo e aí se imobiliza.
2.1 Considere um instante em que o carrinho C e o
corpo B estão em movimento.
2.1.1 Represente os diagramas das forças que actuam sobre o carrinho C e sobre o corpo B. Tenha em
atenção o comprimento relativo dos vectores.
2.1.2 Que tipo de movimento têm o carrinho C e o corpo B? Justifique.
2.2 Considere um instante posterior aquele em que o corpo B atinge o solo.
2.2.1 Em relação às forças que representou na resposta da alínea 2.2 houve alguma alteração? Justifique.
2.2.2 Que tipo de movimento tem o carrinho C? Justifique.
2.3 Um grupo de alunos realizou a actividade laboratorial A.L.1.2 colocando o carrinho C, sobre uma calha
na posição horizontal. Utilizaram o seguinte material: carrinho, roldana, fio, massas marcadas, calha,
células fotoeléctricas, digitimetro. Despreze o atrito.
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∆t1(ms)= intervalo de tempo correspondente à interrupção da luz na célula.
∆t2(ms)= intervalo de tempo de tempo correspondente à passagem do carrinho entre as duas células,
uma colocada na posição inicial(O)e outra nas posições A, B, C, D e E respectivamente.
Nota: considere que y não é afectado de incerteza.
2.3.1 Determine o valor mais provável para a velocidade do carrinho nas posições A, B, C, D e E.
2.3.2 Determine o valor mais provável da aceleração do carrinho.
2.3.3 Trace o gráfico velocidade/ tempo e caracterize o movimento do carrinho nos troços OC e CE
2.3.4 Qual seria a resposta que Aristóteles, Galileu e Newton dariam à questão que dá título à actividade
laboratorial realizada pelos alunos.
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