Escola Básica Eng. Fernando Pinto de Oliveira

Ciências Físico – Químicas

Ano letivo 2018/2019

Conteúdos para o mini Teste de avaliação - 9º B
Domínio/Subdomínio
/Conteúdos
I – MOVIMENTOS E
FORÇA
1. Movimentos na
Terra
1.1 Posição tempo e
distância percorrida
1.2 Rapidez média e
velocidade.
Classificação de
movimentos

1.4 Gráficos
velocidade-tempo:
movimentos
uniformes

Objetivos e Descritores
1. Compreender movimentos no dia a dia, descrevendo -os por meio de grandezas físicas.
1.1 Concluir que a indicação da posição de um corpo exige um referencial.
1.2 Distinguir movimento do repouso e concluir que estes conceitos são relativos.
1.3 Definir trajetória de um corpo e classificá-la em retilínea ou curvilínea.
1.4 Distinguir instante de intervalo de tempo e determinar intervalos de tempos.
1.5 Definir distância percorrida (espaço percorrido) como o comprimento da trajetória, entre duas posições, em movimentos retilíneos ou
curvilíneos sem inversão de sentido.
1.6 Definir a posição como a abcissa em relação à origem do referencial.
1.7 Distinguir, para movimentos retilíneos, a posição de um corpo num certo instante da distância percorrida num certo intervalo de tempo.
1.8 Interpretar gráficos posição-tempo para trajetórias retilíneas com movimentos realizados no sentido positivo, podendo a origem das
posições coincidir ou não com a posição no instante inicial.
1.9 Concluir que um gráfico posição-tempo não contém informação sobre a trajetória de um corpo.
1.10Medir posições e tempos em movimentos reais, de trajetória retilínea sem inversão do sentido, e interpretar gráficos posição-tempo assim
obtidos.
1.11 Definir rapidez média, indicar a respetiva unidade SI e aplicar a definição em movimentos com trajetórias retilíneas ou curvilíneas,
incluindo a conversão de unidades.
1.12 Caracterizar a velocidade num dado instante por um vetor, com o sentido do movimento, direção tangente à trajetória e valor, que traduz
a rapidez com que o corpo se move, e indicar a sua unidade SI.
1.13 Indicar que o valor da velocidade pode ser medido com um velocímetro.
1.14 Classificar movimentos retilíneos no sentido positivo em uniformes, a partir dos valores da velocidade, da sua representação vetorial ou
ainda de gráficos velocidade-tempo.
1.15 Concluir que as mudanças da direção da velocidade ou do seu valor implicam uma variação na velocidade.
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 Estuda o manual das páginas 8 à 28. Resolve novamente todas as questões das páginas 19, 20, 21, 30, 31 e 32 do manual


Resolve os exercícios das páginas 5 à 10 do caderno de exercícios.
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