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ROTEIRO 1 – MEDIDAS 

 
 

“A Ciência moderna aceita o erro como seu destino. Ela não exige verdade de seus praticantes, apenas 
honestidade.” 

Alder Ken  
 

 
Introdução:  
 

É possível efetuar uma medida com absoluta precisão como, por exemplo, medir um comprimento de 
uma mesa, sem cometer erro? Quando você faz medidas, confia plenamente em seu instrumento de metragem? 

A Física é uma ciência experimental. Tudo que sabemos a respeito do mundo físico e dos princípios que 
governam o seu comportamento é proveniente de observações de fenômenos da Natureza. A validade de 
qualquer teoria física está baseada na sua concordância com resultados obtidos experimentalmente. Para 
entrarmos no mundo da Física, é imprescindível saber medir.  

O método mais simples de medir uma grandeza física é por meio da comparação direta com um padrão 
de medida, de mesma unidade, para verificar a relação numérica existente entre elas. Saber medir inclui 
manusear instrumentos de medida, expressar corretamente a informação extraída desses instrumentos e fazer 
cálculos matemáticos.  

A medida de uma grandeza física é sempre aproximada, por mais experiente que seja o operador e por 
mais preciso que seja o instrumento de medida. Pode-se afirmar que para toda medida tem-se um erro 
(incerteza) que depende do instrumento, do operador e das condições em que é realizada. 

A forma de obter e operar com dados experimentais exige um tratamento adequado. Tal procedimento 
é chamado Teoria de Erros. 
 
 
Objetivos:  
 

 Selecionar instrumentos adequados à medição em vista, com diferentes precisões, de forma a 
minimizar os erros acidentais; 

 Interpretar as inscrições em instrumentos de medida;  
 Determinar o erro associada a uma medida direta e indireta; 

 
Materiais: 

 Régua milimetrada; 
 Trena; 
 Paquímetro 
 Pequenos blocos de madeira. 
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MEDIÇÃO 1 - Procedimentos: 
 
a) Determine o grau de precisão da régua milimetrada. Gp = ____________________ 
OBS: A precisão de um instrumento de medida corresponde à metade do menor valor que ele pode medir. 
 
b) Usando a régua milimetrada cada elemento do grupo deve medir o comprimento da mesa do laboratório (a 
mesma aresta). Anote quantos algarismos significativos foram encontrados e quantidade de algarismos 
significativos: duvidosos e corretos obtidos nas medidas. Anote os valores na Tabela 1.  
 

Tabela 1: Medidas do comprimento da mesa do laboratório e seus algarismos significativos obtidos nas medidas. 
Medidas da aresta (mm) 
Gp =  

Quantidade de 
algarismos significativos 

Quantidade de 
algarismos corretos 

m1 =   

m2 =   

m3 =   

m4 =   

m5 =   

m6 =   

OBS: Os algarismos significativos são aqueles que podem ser estabelecidos com precisão, mais o 
primeiro algarismo duvidoso. 
 
c) Calcule a média aritmética das medições obtendo assim um valor mais provável da grandeza medida. 

Vp=____________________ 

 
d) Expresse o resultado da medição da grandeza física na forma R = (Vp ± Gp) unidade de medida.  

M = _____________________. Significa que o resultado da série de medições é um valor próximo do valor 

mais provável e que está situado provavelmente entre ______________ e _______________. 

 

MEDIÇÃO 2 - Procedimentos: 
 
a) Determine o grau de precisão da trena. Gp = ____________________ 
 
b) Usando a trena, cada elemento do grupo deve medir o comprimento da mesa do laboratório (a mesma 
aresta). Anote quantos algarismos significativos foram encontrados e quantidade de algarismos significativos: 
duvidosos e corretos obtidos nas medidas. Anote os valores na Tabela 1.  
 

Tabela 1: Medidas do comprimento da mesa do laboratório e seus algarismos significativos obtidos nas medidas. 
Medidas da aresta (mm) 
Gp =  

Quantidade de 
algarismos significativos 

Quantidade de 
algarismos corretos 

m1 =   

m2 =   

m3 =   

m4 =   
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m5 =   

m6 =   

 
c) Calcule a média aritmética das medições obtendo assim um valor mais provável da grandeza medida. 

Vp=____________________ 

 
d) Expresse o resultado da medição da grandeza física na forma R = (Vp ± Gp) unidade de medida.  

M = _____________________. Significa que o resultado da série de medições é um valor próximo do valor 

mais provável e que está situado provavelmente entre ______________ e _______________. 

 

MEDIÇÃO 3 - Procedimentos: 
 
e) Determine o grau de precisão do paquímetro. Gp = ____________________ 
 
f) Usando o paquímetro, cada elemento do grupo deve medir a altura de um bloquinho de madeira fornecido 
pelo laboratório. Anote quantos algarismos significativos foram encontrados e quantidade de algarismos 
significativos: duvidosos e corretos obtidos nas medidas. Anote os valores na Tabela 1.  
 

Tabela 1: Medidas do bloquinho de madeira e seus algarismos significativos obtidos nas medidas. 
Medidas da aresta (mm) 
Gp =  

Quantidade de 
algarismos significativos 

Quantidade de 
algarismos corretos 

m1 =   

m2 =   

m3 =   

m4 =   

m5 =   

m6 =   

 
g) Calcule a média aritmética das medições obtendo assim um valor mais provável da grandeza medida. 

Vp=____________________ 

 
h) Expresse o resultado da medição da grandeza física na forma R = (Vp ± Gp) unidade de medida.  

M = _____________________. Significa que o resultado da série de medições é um valor próximo do valor 

mais provável e que está situado provavelmente entre ______________ e _______________. 
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REFLEXÕES SOBRE A ATIVIDADE 

a) Qual é a diferença entre medida direta e indireta? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

b) Inclua aqui as suas observações e impressões acerca dos experimentos realizados nesta prática. Discuta 

sobre a exatidão do resultado. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 RA NOME TURMA 

01    

02    

03    

 


