
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECÂNICA 
Medidas de tempo - Calibração do marcador de tempo 
Determinação da velocidade utilizando o marcador de tempo 
Determinação da aceleração da gravidade utilizando o marcador de 
tempo 
Calibração de um dinamômetro 
Associação de molas em série 
Associação de molas em série  
Roldana fixa 
Roldana móvel 
Associação de roldanas 
Coeficiente de atrito Estático 
Coeficiente de atrito e área de contato 
Inércia 
Período de pêndulo 
Determinação da aceleração da gravidade utilizando um pêndulo 
Movimento do carrinho sem atuação de força 
Efeitos de uma força constante na variação da velocidade 
Conservação da quantidade de movimento numa explosão 
(procedimento I) 
Conservação da quantidade de movimento numa explosão 
(procedimento II) 
Conservação da quantidade de movimento num "choque" 
Comparação de vetores velocidade de um movimento plano 
horizontal 
Quantidade de movimento numa colisão em duas dimensões 
Energia cinética numa colisão em duas dimensões 
Dependência entre força centrípeta e freqüência de rotação 
Dependência entre força centrípeta e raio de rotação 
 
ÓPTICA 
Reflexão da luz 
Leis da reflexão da luz 
Comportamento óptico do feixe luminoso no espelho côncavo 
Comportamento óptico do feixe luminoso no espelho convexo 
Ponto objeto e ponto imagem 
Ponto real e ponto virtual 
Refração da luz  
Ângulo limite 
Refração total 
Comportamento óptico do feixe luminoso na lente convergente 
Comportamento óptico do feixe luminoso na lente divergente 
Foco real e foco virtual 
Determinação da distância focal de uma lente convergente 
Lâmina de faces paralelas 
Refração de líquidos 
Verificação da segunda lei de reflexão 

O LABORATÓRIO PORTÁTIL DE FÍSICA PARA O ENSINO MÉDIO  

tem as seguintes características: 

 
* baixo custo por aluno; 
* pode ser utilizado em qualquer sala de aula; 
* permite a realização de inúmeros experimentos; 
* adapta-se a qualquer livro-texto; 
* pode ser usado por grande número de alunos; 
* permite a reposição de qualquer material que compõe o conjunto. 
No Laboratório Portátil de Química contém material suficiente para a repetição do mesmo 
experimento cerca de 10 vezes, podendo, portanto, ser utilizado por 10 classes.

Armário de madeira tratada e envernizada, com rodízios, 
alça para transporte, dobradiças e fechadura com 
chaves. Parte traseira com fendas para circulação de ar. 
Após aberto, o armário deixa todos os produtos com fácil 
acesso, organizados em seis gavetas removíveis, 
podendo retirá-las do armário para trabalhar em cima de 
mesa ou bancada. 
Medidas: A80XL65xP32 cm 
 

EXPERIMENTOS SUGERIDOS NO MANUAL 
 
LÍQUIDOS E TERMOLOGIA 
Vasos comunicantes 
Princípio de Pascal 
Empuxo 
Influência de diversos fatores no valor do empuxo 
Princípio de Archimedes 
O calor específico da água e do óleo 
Calor específico da água em resfriamento 
Calor de reação 
Calor de fusão 
Solidificação e fusão 
Micro-determinação do ponto de fusão 
Determinação do calor de condensação 
Determinação da capacidade térmica do calorímetro 
Determinação de calores específicos 
Dilatação térmica dos líquidos 
Dilatação térmica dos sólidos 
Gases: Modelo Cinético 
Estudo dos gases: Influência da pressão no volume de um gás 
Estudo dos gases: Influência da temperatura no volume de um gás 
 
ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO E ELETROSTÁTICA 
Objetos eletrizados 
Indução eletrostática 
Gerador de Van de Graaff 
Lei de Ohm 
Associação de resistores em série 
Associação de resistores em paralelo 
Medidas de resistência 
Determinação da resistência interna de um amperímetro 
Materiais magnéticos e pólos de um imã  
Identificação dos pólos de uma imã 
Imantação temporária e permanente 
Linhas de indução de campo magnético 
Efeito magnético de uma corrente 
Campo magnético de uma corrente 
Indução eletromagnética 

LLAABBOORRAATTÓÓRRIIOO  PPOORRTTÁÁTTIILL DDEE FFÍÍSSIICCAA



MMAATTEERRIIAAIISS  QQUUEE  CCOOMMPPÔÔEEMM OO LLAABBOORRAATTÓÓRRIIOO PPOORRTTÁÁTTIILL  DDEE  FFÍÍSSIICCAA 

Qtd. Descrição 
1 Ácido clorídrico 5M, frasco 
1 Agulha de costura 
15 Alfinetes de cabeça 
10 Anéis de borracha 
2 Aparadores de madeira 
1 Armação de madeira com plataforma 
10 Arruelas de metal de aproximadamente 25 g 
5 Balões de látex colorido 
2 Bases metálicas com furo e rosca 
2 Bastões de alumínio 
3 Blocos peso de madeira 
1 Bloco-carrinho com gancho 
2 Bobinas de fita de papel autocopiativo para 

marcador de tempo 
1 Bobina quadrada de 100 espiras 
2 Bobinas quadrada de 1000 espiras 
1 Bússola 
1 Calorímetro de poliestireno expandido com cuba 

de alumínio, com 2 tampas 
1 Carretel de cordonê 
1 Carrinho com lastro para plano-inclinado 
2 Carrinhos de dinâmica 
1 Chumbo em grão, frasco 
1 Cilindro de Archimedes 
1 Cilindro sólido de alumínio 
1 Cilindro sólido de cobre 
1 Cilindro sólido de ferro 
1 Cilindro sólido de latão 
1 Cilindro sólido de PVC 
10 Grampos para papel 
1 Cloreto de amônio, frasco 
1 Cloreto de cálcio, frasco 
1 Cloreto de sódio, frasco 
1 Conexão em “L” 
1 Copo Béquer em polipropileno, grad., 1000 mL 
2 Copos Béquer em vidro, graduado, 100 mL 
1 Copos Béquer em vidro, graduado, 250 mL 
1 Copos Béquer em vidro, graduado, 400 mL 
1 Cuba semicilíndrica 
1 Cubo de poliestireno expandido 
1 Dilatômetro linear de ponteiro 
1 Dinamômetro tubular de mola 200gf – 2N 
1 Disco metálico com ganchos  
1 Disco transferidor de aço - 200 mm 

1 Ebulidor elétrico de imersão 
2 Eletrodos para campo elétrico 
1 Erlenmeyer de vidro 250 ml 
2 Esferas de aço com diâmetro: 1,5 cm 
1 Esfera de isopor 100 mm 
1 Esfera de isopor 25 mm 
1 Esfera de vidro com diâmetro: 1,75 cm 
40 Esferas plástica com duas cores diferentes  
1 Espelho côncavo/convexo, magnético 
1 Espelho plano com suporte magnético 
2 Espelhos planos quadrados 
1 Ferro  em limalha - puro, frasco 
20 Fio cabinho – metro 
5 Fio de cobre esmaltado – metro 
1 Fio de cobre estanhado – metro 
2 Cabos de ligação com pinos 1000 mm 
2 Cabos de ligação com pinos 500 mm 
1 Fio de prumo 
1 Fita adesiva opaca 
1 Gancho em “S”  
8 Garras metálica tipo “Jacaré” 
1 Garrafa de Leyden 
1 Gerador  Van de Graaf 
1 Glicerina líquida, frasco 
4 Grampos de carpinteiro 
1 Haste com mufa para plano-inclinado 
2 Hastes metálicas com rosca na ponta - 450 mm 
1 Haste metálica de 30 cm  
1 Iluminador para banco óptico 
2 Ímãs cilíndricos 
1 Ímã secção retandular em alnico 
1 Lâmpada de 1,5V  
2 Lamparinas a álcool completas 
1 Lançamento horizontal 
1 Lente convergente 48 mm 
1 Lente convergente 52 mm 
1 Linha de algodão – carretel 
1 Lupa 
1 Marcador de tempo  
1 Massa de latão com gancho 150g 
1 Massa de latão com gancho 250g 
1 Massa de latão com gancho 50g 
6 Massas de modelar, bastões 
3 Massas aferidas com furo e rasgo 100g 
3 Massas aferidas com furo e rasgo 50g 
3 Massas aferidas com lastro 50g 

Carrinhos de dinâmica 
Confeccionados em madeira com 
rodas metálicas  e impulsionador 
de mola.  
Para estudo de força, movimento 
e choque. 

Marcador de tempo 
Imprime em fita autocopiativa 
em intervalos iguais de tempo. 
O resultado é uma série de 
pontos, representando a 
posição do objeto em função do 
tempo. 

Dispositivo para 
demonstraçõa da 

lei de Hooke 

Lançamento 
horizontal 

Gerador 
eletrostático de 

correia 
Tipo Van de Graaff 

(modelo 
simpleficado em 

miniatura) 

Dispositivo para 
demonstração de 

Empuxo 



3 Massas aferidas com furo e rasgo 50g 
3 Massas aferidas com lastro 50g 
1 Modelo cinético dos gases 
1 Mola para 100 gf 
1 Mola para 200 gf 
1 Mola para 500 gf 
2 Multímetros digitais 
1 Naftalina triturada, frasco 
1 Nível de bolha 
1 Óleo mineral, frasco 
1 Óleo vegetal, frasco 
1 Painel com 2 roldanas fixadas, 01 porta 

dinamômetro, e eixo para roldana dupla. 
12 Papel carbono tamanho ofício, folhas 
20 Papel milimetrado, folhas 
10 Papel ofício,  folhas 
5 Papel transferidor 360º - folhas 
24 Papel vegetal ou seda, tamanho ofício, folhas 
2 Pilhas de 1,5 V 
2 Pinças com mufa (garra) 
1 Placa acrílica, milimetrado com mufa  
1 Placa com 4 presilha IPS 
1 Placa de aço com mufa, para projeção  
1 Placa de celotex 
1 Placa de Petri 
2 Placas magnéticas para lentes 
1 Placa metálica, retangular com 14 furos 
1 Plano metálico c/porta dinamômetro, 500 mm 
2 Porta-pilhas 
1 Potenciômetro de fio 50 ohms 
1 Presilha com gancho para molas 
1 Presilha com pino  
1 Presilha com porta dinamômetro 
1 Prisma côncavo, magnético 
1 Prisma convexo, magnético 
1 Prisma semi-circulo, magnético 
1 Proveta 100 ml 
1 Proveta 50 ml 
1 Régua de madeira 
1 Régua em vinil 0 a 50 cm 
1 Régua plástica 300 mm 
1 Resistor de carbono  1 k ohm 
1 Resistor de carbono  10 ohm 
1 Resistor de carbono  100 ohm 

1 Resistor de carbono  15 ohm 
1 Resistor de carbono  150 ohm 
1 Resistor de carbono 27 ohm 
1 Resistor de carbono 5 ohm 
1 Roldana fixa dupla 
1 Roldana móvel dupla 
1 Roldana móvel simples 
1 Rolha de borracha com gancho 
1 Rolha de borracha nº 32 
1 Rolha n.º 16 com um orifício de 1 mm 
4 Rolhas nº 16 com furo 
1 Rolha nº 18 com furo e ranhura 
1 Rolo de fita adesiva 
1 Sal de cozinha, frasco 
1 Seringa hipodérmica de 20 ml 
1 Seringa hipodérmica de 5 ml 
1 Slide com 1 fenda 
1 Slide com 5 fendas 
1 Soquete miniatura de rosca  
1 Suporte de metal em forma de forca com 

sargento, fio e presilha 
2 Suportes para eletrodo de campo elétrico 
1 Suporte para esferas de isopor 
2 Suportes para espelho quadrado 
1 Suporte para iluminador  
2 Suportes para placa magnética 
1 Tela metálica com disco refratário 
4 Termômetros diferentes 
1 Tesoura 
2 Tiras de acetato 
2 Tiras de vinilite 
1 Transferidor plástico, magnético 
1 Trilho de aço para banco óptico 
1 Tripé para lamparina a álcool 
4 Tubinhos capilar  
1 Tubo de alumínio para dilatação - 500 mm 
1 Tubo de cobre para dilatação - 500 mm 
5 Tubos de ensaio 
1 Tubo de latão para dilatação - 500 mm 
2 Tubos de látex - 300 mm 
1 Tubo de látex - 400 mm 
1 Tubo de látex - 500 mm 
1 Tubo de vidro com bordas alisadas a fogo 
1 Tubo de vidro reto 
1 Zinco em aparas, frasco

Reflexão da luz 
Leis da reflexão da luz 
Comportamento óptico do feixe luminoso 
no espelho côncavo 
Comportamento óptico do feixe luminoso 
no espelho convexo 
Ponto objeto e ponto imagem 
Ponto real e ponto virtual 
Refração da luz 
Ângulo limite 
Refração total 
Comportamento óptico do feixe luminoso 
na lente convergente 
Comportamento óptico do feixe luminoso 
na lente divergente 
Foco real e foco virtual 
Determinação da distância focal de uma 
lente convergente 
 

Dilatômetro linear de 
ponteiro. 
Com três corpos de prova 
(alumínio, cobre e latão) 

Modelo Cinético dos Gases 
Estudo dos gases: influência 
da pressão no volume de um 
gás e influência da 
temperatura no volume de um 
gás    

Plano inclinado 
Construído em material 
metálico com pintura anti-
corrosiva e acessórios em 
plástico e madeira. 

Sistema de Roldanas 
Base metálica  
Painel com 2 roldanas fixadas,  
porta inamômetro, e eixo para 
roldana dupla. 
Dinamômetro tubular de mola 
200gf – 2N 
Roldana móvel simples 
Roldana móvel dupla 
Roldana fixa dupla 
Gancho em “S”  
02 massas aferidas com lastro 
50g 
03 massas aferidas com furo e 
rasgo 50g 
03 massas aferidas com furo e 
rasgo 100g 
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