
Atividades para a primeira aula: exemplos de aplicação

Usando instrumentos simples e comuns nos laboratórios de ensino de física, serão ilustrados 
procedimentos comuns às atividades que você irá desenvolver durante o semestre. Use o livro como 
fonte de referência e apoio para compreensão das atividades e das tarefas aqui propostas.

Medidas de comprimento

a) Meça o comprimento da sala usando um metro (de aço inox). Informe o resultado para o seu 
professor; ele deverá comparar e discutir os valores encontrados por todos os alunos.

b) Usando uma régua milimetrada, meça a largura e o comprimento de uma folha de papel e  
expresse seus resultados. Calcule a área dessa folha de papel, com a respectiva incerteza  
(valor mais provável e seu respectivo desvio).

c) Meça a largura e o comprimento do tampo da sua bancada, usando agora o metro (de aço 
inox), e expresse seus resultados (valor mais provável e seu respectivo desvio). Observe que 
você poderá obter valores diferentes se realizar medidas em posições diferentes do tampo, 
devido à irregularidade na sua largura e comprimento.

Medidas de corrente e tensão elétrica

Na bancada  está  montado  um circuito  elétrico  simples,  mostrado esquematicamente  na  
figura,  contendo três  elementos  básicos  de eletricidade:  resistor  R, amperímetro  A (medidor  de 
corrente elétrica) e voltímetro V (medidor de tensão elétrica). Há também uma fonte de tensão que 
alimenta o circuito.

A resistência R de um resistor é definida como sendo

onde V é a diferença de potencial (tensão elétrica) no resistor e I é a corrente.

Antes de realizar as medidas, chame o professor para verificar as ligações do circuito.

Inicialmente, coloque a tensão em um valor próximo de 2,0 V; meça a corrente e calcule o 
valor da resistência (valor e seu respectivo desvio). Repita esse procedimento para outros valores de 
tensão  mas NÃO ULTRAPASSE o  valor  de  12  V.  Escreva,  agora,  o  resultado  final  que  você  
encontrou para a resistência (valor e seu respectivo desvio); aqui é conveniente usar o processo de  
valores médios descritos na página 16 do livro adotado na disciplina. 


