
NOME: F

CURSO: T

ANO: 2º 

CARGA H

DOCENT

Termolog

Aplicar o
relacionan
esses con
sociedade
sólidos e 
gasosas; 
capacidad
funcionam
a formaçã
esféricos;
Definir len
princípio 
Compreen
Compreen
estudados

Unida
1. Termo

1.1 Te
1.
1.
1.

1.2 Ca
1.
1.
1.
1.

ÍSICA II 

TÉCNICO 

HORÁRIA:

E RESPO

ia, Ótica G

os conhe
ndo-os co
nhecimento
e. Definir t

líquidos; 
Compreen

de térmica 
mento das 
ão de ima
 Compree
ntes esféri

de func
nder o fen
nder o efe
s. 

de I 
ologia 
emperatura
.1.1 Temp
.1.2 Dilata
.1.3 Comp
alor 
.2.1 Prime
.2.2 Capa
.2.3 Traba
.2.4 Máqu

DADOS

EM GEOL

: 2 A/S - 8

NSÁVEL: 

Geométrica

cimentos 
m atividad
os possam
temperatu
Discutir s

nder a pr
e calor es
máquinas 
gens de u

ender fenô
icas; Com
ionamento

nômeno de
eito Dopple

C

a – Dilataçã
peratura e 
ação dos s
portamento

eira e segu
acidade tér
alho em um
uinas térmi

PLANO

S DO COM

LOGIA INT

0 H/A – 67

FÁBIO GO

a e Ondulat

O

adquirido
des intríns
m ser cont
ras e esc
sobre o c
imeira e s

specífico; R
térmicas; 

um objeto 
menos rel
preender a

o de alg
e difração 
er; Realiza

CONTEÚD

ão – Gase
escalas te

sólidos e líq
o dos gase

unda lei da
rmica e cal
ma variaçã
icas 

 

O DE DISC

MPONENT

TEGRADO

7 H/R 

OMES RIB

EMENTA

tória. 

OBJETIVO

os na int
secas ao 
extualmen

calas termo
comportam
segunda l
Relacionar 
Definir esp
extenso; R
lacionados
a formaçã
uns instr
e interferê
r atividade

DO PROGR

es 
ermométric
quidos 
es e transfo

a Termodin
lor específ

ão de volum

 

 

CIPLINA 

TE CURRIC

O AO ENSI

BEIRO 

A 

OS 

terpretação
seu cotidi

nte utilizad
ométricas;

mento dos 
ei da Ter
a segunda

pelhos plan
Refletir so
s com a re
o de imag
umentos 
ência de o
es experim

RAMÁTICO

cas 

ormações 

nâmica 
fico 
me 

CULAR 

INO MÉDIO

o de fen
ano, perm
os em ben
Refletir s
gases e 

modinâmic
a lei da Te
nos e esfér
bre a equ
efração e 

gens nas le
ópticos;

ondas; Def
mentais ace

O 

gasosas 

O 

nômenos 
mitindo, as
nefício pró
sobre dilat

as transfo
ca; Disting
rmodinâm
ricos; Com

uação dos 
dispersão

entes esfé
Classifica

finir ondas
erca dos c

naturais, 
ssim, que 
óprio e da 
ação dos 
ormações 
guir entre 
ica com o 

mpreender 
espelhos 

o da luza;
éricas e o 
r ondas;
 sonoras;

conteúdos 



Unidade II 
2. Reflexão da luz 

2.1 Introdução 
2.2 Espelhos planos e esféricos 
2.3 Imagem de um objeto extenso e equação dos espelhos esféricos 
2.4 Velocidade da luz 

Unidade III 
3. Refração da Luz 

3.1 Alguns fenômenos relacionados com a refração 
3.2 Dispersão da luza 
3.3 Lentes esféricas e formação de imagens nessas lentes 
3.4 Instrumentos ópticos 
3.5 As ideias de Newton sobre a natureza da luz e as cores dos corpos 

Unidade IV 
4. Movimento ondulatório 

4.1 Ondas em uma corda e na superfície de um líquido 
4.2 Difração e interferência de ondas 
4.3 Ondas sonoras e efeito Doppler 

METODOLOGIA DE ENSINO 

As atividades de ensino desenvolver-se-ão através de: Aulas expositivas, dialogadas e 
ilustradas com recursos audiovisuais, abrindo espaços para intervenção dos alunos; 
Resolução de exercícios de fixação da aprendizagem; Atividades extraclasse; Exercícios 
de verificação da aprendizagem; Atividades experimentais. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Provas individuais sem pesquisa, trabalhos pesquisados, individuais e em grupo, 
relatórios de práticas experimentais, seminários. As avaliações devem ser realizadas ao 
término da exposição de cada conteúdo estudado. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco e marcador; Computador e Datashow; Livro didáticos; Textos, apostilas e 
listas de exercícios complementares; Kits de laboratório de física. 
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