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F́ısica Experimental I - Prova 3
Prof. Marco Polo

27 de junho de 2016
Ińıcio: 19:00 - duração: 3:00 horas

Só serão consideradas as respostas que forem devidamente justificadas.

Questão 01: Lei de Hooke

Um pesquisador, desejando estudar o comportamento de uma mola, aplica uma força sobre ela,
anotando a deformação resultante. A partir de uma série de medidas, ele chegou no gráfico
abaixo. As incertezas na força e na deformação, não mostradas no gráfico, são de 0,2 N e 0,1
cm, respectivamente.
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(a) (1,0) Encontre a força máxima que pode ser aplicada à mola cuja deformação obedece à
lei de Hooke. Desconsidere qualquer incerteza nesse item.

(b) (2,0) Considerando apenas a região onde a mola segue a lei de Hooke, trace no gráfico
(visualmente) a melhor reta que melhor se ajusta aos pontos. A partir da inclinação da
reta, obtenha a constante elástica da mola. Desconsidere qualquer incerteza nesse item.

(c) (2,0) Agora, utilizando apenas um único ponto do gráfico (qualquer um na região onde a
mola segue a lei de Hooke), obtenha a constante elástica no formato k ± ∆k.

Questão 02: Lei dos gases ideais

Considere um gás suficientemente dilúıdo, contido em um recipiente fechado que possui um
manômetro. Esse manômetro mede a diferença de pressão entre o interior e o exterior do
recipiente (o exterior está na pressão de 1 atm). O recipiente também possui um êmbolo que
pode fazer seu volume variar.

(a) (2,5) Considere que o recipiente possui um volume fixo de 50, 0±0, 5 ml e uma temperatura
fixa de 30 ± 1oC. Nessas condições, a pressão indicada pelo manômetro é de 3, 5 ± 0, 5
atm. Calcule o produto NkB, onde N é a quantidade de part́ıculas dentro do recipiente
e kB é a constante de Boltzmann. Expresse o resultado considerando as incertezas.

(b) (2,5) Use o resultado anterior para calcular a pressão do gás quando sua temperatura for
100 ± 1oC e seu volume for 30, 0 ± 0, 5 ml. Considere as incertezas.
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Questão 03: Densidade de ĺıquidos

Um engenheiro deseja medir a densidade do óleo diesel. Para isso, ele coloca o óleo em um
béquer, que por sua vez é pesado em uma balança, como mostra a figura abaixo. A balança
apresenta sua medidas em gramas e ela foi calibrada para apresentar massa zero quando o
mesmo béquer vazio é pesado.

(a) (2,5) Considerando os resultados da figura, calcule a densidade do óleo diesel. Considere
todas as incertezas envolvidas.

(b) (2,5) Agora ele coloca o óleo diesel e um outro ĺıquido desconhecido no tubo em U da
figura abaixo, onde notamos que os ĺıquidos possuem densidades diferentes devido à di-
ferença de altura entre eles. Cada divisão da graduação do tubo em U representa 20 ml.
Considerando o resultado do item (a) e os dados dessa figura, obtenha a densidade do
ĺıquido desconhecido. Considere as incertezas.
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