
Prezado aluno de Introdução à Física Experimental 

 

Nesta disciplina, utilizaremos o livro Física Experimental Básica na 

Universidade (Agostinho Aurélio Campos, Elmo Salomão Alves e Nivaldo 
Lúcio Speziali, Belo Horizonte, Editora UFMG, 2007). Os roteiros para este 
semestre também estão disponíveis na página http://www.fisica.ufmg.br/~lab1, 
uma vez que o livro está, no momento, esgotado. Habitue-se a se preparar, com 
antecedência, para a atividade que você terá que realizar na aula seguinte. 

Uma característica importante desta disciplina é que ela tem o objetivo de 
garantir requisitos básicos necessários às demais disciplinas experimentais 
oferecidas pelo Departamento de Física. Nesta primeira aula você entrará em 
contato com alguns procedimentos que são como um “resumo” do tipo de 
atividades que serão desenvolvidas durante o semestre. 

A avaliação será feita a partir de: 

• relatórios dos experimentos (entregues ao final de cada aula) 40 pontos. 

• uma prova na primeira metade do semestre (individual) 20 pontos. 

• uma prova no final do semestre (individual) 40 pontos. 

Não há exame especial nesta disciplina! 

O uso de computadores no auxílio a tratamento de dados e apresentação 
gráfica de resultados acontecerá desde o início do semestre. Com relação ao uso 
dos recursos computacionais, 

• não é permitido o uso de disquetes/pen-drives; 

• evite imprimir resultados quando não tiver certeza de que já são os 

corretos e finais; 

• não modifique nada na configuração dos computadores. 

É importante também ter atenção para a organização das mesas: 

• ao terminar o experimento, deixe a mesa organizada e limpa. 

Não é permitido ao aluno trocar de turma. 
Desejamos sucesso em seu aprendizado. 
Atenciosamente, 

 

A Coordenação . 

 

Atividades para a primeira semana 

 

As atividades propostas aqui deverão ser realizadas após a leitura do 

capítulo “Introdução ao Laboratório de Física – Avaliação e Expressão de 

Medições e de suas Incertezas” (do livro adotado e também disponível na 
página do curso) e entregues ao seu professor na segunda aula. 
 
Parte I – Relatório das atividades realizadas em sala 

 

Com a orientação do seu professor, você realizou as tarefas descritas 
em cada uma das mesas, que envolveram medidas de comprimento e medidas 

de corrente e tensão elétrica. Os seus resultados foram apresentados e discutidos 
globalmente com todos os seus colegas ainda na primeira aula. Faça um relatório 
dessas atividades e junte à parte II abaixo. 
 
Parte II – Elaboração e análise de um gráfico 

 

O volume V (em litros) de um determinado gás foi medido em função 
da temperatura T (em °C), encontrando-se os pares de valores apresentados na 
tabela abaixo. Construa, em um papel milimetrado, o gráfico correspondente e 
encontre a equação que descreve V em função de T. 
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Volume V de um gás em diferentes temperaturas T. 


