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CURSOS DE APERFEIÇOAMENïO E
ATUALIZAÇÃO EM FíSICA PARA

PROFESSORES Do 2" GRAU

Q programa Prociências (CAPES/FAPERGS) está
apoiando a realìzação de cursos de aperfeiçoamento de
professores de 2q grau nas áreas de FÍsica, Matemática,
Biologia e Química, em todo o estado do Rio Grande do
Sul.

Na área de Física, as inscrições estão abertas nas
seguintes universidades: UFRGS, PUC/PA, UNISINOS,
FURG, FATES, UNISC, UFSM, UPF, URI e UNUUI.

lnforme-se e reserve sua vaga. Os participantes
receberão uma bolsa de custeio

lolctim G[f EditoÍ: ProÍ. Rotândo Axt
End6r6ço: tnstttutô ds Fi3lce - UFRGS,
Av. Bonto Gonçilv.s 9500, C.mpus do V.to, CEP 91601"970 po.to At.gr., RS
Fon.: (051)316 6561/318 6516, F.x: (051)33€ 1762, Crtx. poltit16061

Instituicão Teleíones lnstituicão Telefones
UFRGS í051) 3166434 UNISC (051) 713í633
PUC/PA í051) 339'151 1 UFSIU (055) 22ô1616

UNISINOS (051\ 5911122 UPF (054], 5221255
FURG í0532) 30'14S4 URI (054) 5221255
FATES í051) 7146188 U N IJUI (055) 3327100



PENSE E RESPONDA

Uma l€nte conv€rgente foím3 sobÍe um anlêpaÍo uma imag€m rea de uÍn obi€to O
que aconlece co.Íì esra 1 agen se @br rmos umã pa,le dè superri -ro dâ tentê con
por êx€mplo, uma carta de baÍaiho?

Rêspo3ta : Nada . . a não sêr uma diminuição da intensidade' da imagem ! para
comprcender êste resultado alé cêdo ponto inêsperado lembísmos de algumas
rêqras €lementares de conskuÉo da imagêm produzida por uma ientê convergente
nãfigl]É abaixo, usaÍnos dolsraios pârâ obter o "ponto-imaqem (s)de s, o ponto,
objôto" Um deles passâ pelo cenlro da lent6 sem soÍer dêsvio, o outÍo paratoto ao
eixo principal, é dêsviâdo pêla lente e passa peto ponto focat (0
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Mas, o quê responde de Íato à pergunta á o fato de s'serfoÍmado portodos os
Íaios que passam pela lente ; alguns destes estáo representados na íigurâ abaixo.

Então se âlguns destes raios forem impêdìdos de chegâr a s',

mesmo assim â imagem sê foÍmâíá apenas com menos intensidade É ctaro que
este mesÍìo râciocinlo val€ par8 outro ponto quâlquer (poÍ exempto, t) do objêto

I Eridcnkmcnrenro@nsidcntu.quposl\cnâbcraçõ6,ntoduidâsp.lãlcírc



Finelm€nl€, é intôressânt€ notãr que nas objetivâs dãs cãma€s fologÍáÍices2 d€
boa qualìcl€dê êxist€ um diafragmâ (tamMm ctìemedo dê "lris") ; o diàm6lro do
odfício que êste possui pode sêÍ variãdo. Estê orificio eslá locelizâdo êntre ês
l€ntes da obj€tive ; o ssu c€niro coincide com o 6ixo óptico deslas. Ousndo o
dieÍregma (D) esìá mais Íechado3, mênos luz (nÉ Íigu€, ã luz oriunda c'o ponto P)

chega âo pleno dofilme (p0. Âpenss uma lente (das qualÍo ou mais qu€ podêm
compor uma objelivã) está íepresentâda nã Íìgura-

Abeíração esféÍica

Nola: Est6 t6xto Íoi6léboÍedo 6 eèntilmenl6 edldo pere publléçáÕ nó Bôl6lim GÊF, palo
Fbncio Celêlli dã UCS/RS

t Es6 p.íBúb rúliu dtrRnrc unâ autâ dc flro âptiedâ I (I F . UFRGS) ú qüÌ o objcló d. .íud6 ê6 t
I Un dìarngro naÉ fehâdo. atdnì dc diminut a imcnsrdadc d! ìú quê cbega ao Ílúê. trodu ourJ6 .l.itos:
i protuÍdr.lád. dc Rmpo é mard c a ab.mçio csfóri@ dã lcme a ninifti/ád!. pclo Íãro d. ap.6 r a8ião
enhl deír *Í ütiliu {h. EÍ oúp.neÉo. o lênpo de €xposiÉo p.m dctw â rdó86úã d. ê É!
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Demonstração 2

Roteiro do Professor

Movimento de Projéteis

São p,opôsld' o.d. dr\'oddõ- \.
dê movime.tos (hoÍìzonlal e ve.ticâl) no ânçãmenlo de projéteisi na

seg!.da estuda-se â Íormâ da lÍaieiória de um prctéul êm íúnção do áng! o

lntrodução

Equipamento

Montagem e

Experimento

D€monstÍação 2.a

Movimentos Simultâneos de Duas EsÍerâs

Hãs1e Ílexívelcom suporie para duas esÍê.as (co.jlnto Bend€r)

- DispaÉdordê êsíeras com moa

A Í9uÍâ 1 esquematizâ o disposÌUvo quê pêrmite o lançamento das esÍeras

ulilizando ã haste ílexivêl. Para a íealização do exPêÍimênlo:

1 - Sêg(]@ lmemênte a hâslê na posiçáo hoíizo.tâ|.
2 - Coloque âs esÍeías nas posições mostradâs na ígura l
3 - Flêxione a hasle lãieíam€nte e libêre ã.

UÍna das esÍeÍas s€rá ãÍenìessadâ horizontalmente enquanlo que a outía

Fguía 1 o spa.ador de esteías co.n hasle Íexivel



Oispãrador de êsleras com mola

A lgu.a 2 íeprese.ia o d,sparador de esÍeras cóm mola. cllo disposilivo de

lânçame.to è também de opèração moilo smpes: posicóne as esíeíãs e

presslonê o bôtão como i.dicâdo .ê figlrâ 2

Sugestões para

Demonstraçôes

Pode-se demonstrâr a indêpendéncia eni€ o lempo de queda e a

cômponenie horìzontal da velocidâde iniciã|. PaÍa isso, lançâm'sê as

esÍêras, de umá mesma aLtura, com vêlocidades inièiais diÍêÍentês, usando a

haste íexivelou o dispaÉdorde esíeÍas com moLâ.

Nota: Como os movimêntos sirnultâneos das esÍêíãs são de díícil

vis!âlização (as esÍeÍas sáo pequenâs ê o têmpo de queda é codo), ã

iguâldade do tempo de queda devê ser peÍcêblda auditivãme.te Pêlos

aÌlnos (simliãneidade dos Ìmpactos das esÍêrãs sobre o chão ou

D€monstíâção 2.b

TÍajetóriã de PÍojéteis

Veiâ â íi!!ra 3 Sobre uma ban. pvolada (no ponlo P) íoÍam suspensos

pênd! os íe9úlamenre espâçados (d = 10 cm). Os comprlmentos dos rios

dos pèndllÕs corespondenì à seqüència dos quadÍados dos nüm€Íos

narlGis (l- - 0 1.2 3, ..) em cenlimel.os As posiçôes ocupadas pelâs

êsÍe€s íeproduzêm a rÉjetóna de um p.ojélil lânçâdo hoÍizontalmenle coÍn

velocidade inrcial de aprorimadamenie '6 mls tveia 'Sugeslões paÍa

Figura 2: Disparâdorde esÍeÍas com molâ

Equipãmento



Montagem e

ExpeÍiéncia

Figula 3: Modelo d€sooslralivo das trajstóÍias ds !m pÍojétil dìspârâdo côm
â mêsmá velôcidâde iniciâl (€m módulo) e díêreôtes ângulos ds
lanç3m€nto.

Íralã'se dê um dÈpôsitivo êsláti€ô, píeso à mêsâ con âuxílio de !m grampo.

ModiÍìcando-sê o ângulo sntÍ€ a hasls ê s dk€ção horizontal. váíiãs

tÍajelórias de prcjéteis sáo í€presênladas pelâs posições ôcupadas palas

esíêÉs quê constilllêm os pêndulos.

Slgestões para

Demonstrações

1-

3-

A inclinação da 6aÍã pode ser variada (em movÌmenlos lenlos, a ÍiÍn dê

minimizar ãs oscilaçõês dos pêndulos), Ínostrãndo dìveFos aranjos de

lÍajelóriãs parâbóicas pa€ difêrentês diíeçoês coíespondentes ã umã

ínêsma v€locidade inicial.

Pode-se taÍnbém usar o dispositivo pãra coÍnênlar sôbÉ â

rndepêndêncis dos movimênlos, lmâginândo oÍa 8 = 0 oíâ g É 0

Além disso pode'sê reâlizâr o s€guinle €xercicio {considerê 8 = 10

(i) ca culaí o ,nódulô dâ v.lôêld.d€ lôlêlàl (!.) do proléii, aná sando o

la.çâmênlo horizonral,

(0 â parlú dè r0. cãlcllaÍ ã ãltun máxima ().Àx) que se.iâ â ca.çeda

èm !íì ançamenlo verticã|.6

( i) colôcar o dìsposrlivo na pasiçáo verljcal e confrmaÍ qle )\^\ =25
cm correspondendo âo vâLor calculado em ( )
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0,10 -0,01

0,20 - 0,04

0,30 - 0,09

040 0,16

cárculo do úódulo da vetoctdade iniciat hr)
Pãíá ô prôjélrttânçâdo horuonraheÒt€ da o.gem (\. = O e 

'0 
= O), rêmse\t!-ri e \or-0 slbsrtundÒs,Êèm

t,y=)!r\..t .!r
resurla (etiminando se I das equãções acrmã e Ìsotando_se v0):

-'). i€l'"=! :, 1\

Obserue quê os vãiores de , sáo neoaUvos e que o dlsoositivo íoi
co.s'ruido oe íoÍra oue d rázão \ 4 vd nã seÌpre _, ,!eja á ld@tr
ao lãdo\ Dá equa€o r1r Íequlr enlao. \o J. m,s

Cálculo dâ âltura máxima (yru)
Suponhãm6 q€ o prcjérit seja tançâdo veíriejrnênrê pa.â dmã,com
veÌocidade vo, á partirda oíigem. Dada ã equação:

'i = 'i, -zetY v")

ondê voy =vo, v, - 0, yo = O€ y=yw oblém,se:

t2)
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