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Série/Período: 1° Período 

Carga Horária: 67 

Docente Responsável: Valdiélio Joaquim Menenzes Melo da Silva 

 

EMENTA 

 

Introdução à Física Clássica, com abrangência em fundamentos de Mecânica, utilizando-se de 

abordagens históricas, conceituais e demonstrativas relacionadas, essencialmente, às leis de 

Newton do movimento e ao princípio de conservação da energia. 

 

 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 

 Fazer uma revisão das principais leis básicas da Mecânica, dentro das formulações conceitual e 

matemática atuais, com o objetivo de interpretar fenômenos, prever eventos e encontrar soluções 

adequadas para problemas aplicados. 

 

Específicos 

 

 Assimilar definições e conceitos físico-matemáticos introdutórios à Mecânica Clássica; 

 Utilizar, corretamente, as leis de Newton e o princípio de conservação da energia; 

 Diferenciar partícula de corpo extenso; 

 Compreender os conceitos de centro de massa e de torque sobre partículas; 

 Assimilar as condições necessárias ao equilíbrio estático de um corpo. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 
 Avaliação contínua através da proposição de exercícios teóricos e/ou práticos, sendo os últimos 

realizados em laboratório e orientados a partir de procedimentos experimentais entregues 

previamente aos alunos; 

 Análise contínua sobre frequência, pontualidade, participação e cumprimento de atividades; 

 Avaliação através de seminários apresentados individualmente ou em grupos;  

 Realização de, pelo menos, três avaliações abertas, de caráter individual e sem auxílio de pesquisa; 

 Realização, eventualmente, de avaliações individuais pesquisadas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1. Introdução 

1.1 Introdução à Física. O método científico  

1.2 Grandezas físicas, padrões e unidades 

1.3 Notação científica 

1.4 Ordem de grandeza e algarismos significativos  

 

2.   Vetores 

2.1 Vetores e escalares 

2.2 Métodos de soma vetorial. Decomposição vetorial 

       
      3.   Os princípios da Dinâmica 

      3.1 Forças em equilíbrio 

      3.2 As leis de Newton e sua discussão 

      3.3 Aplicações das leis de Newton 

       
      4.   Trabalho e energia mecânica  

      4.1 Conservação da energia mecânica num campo gravitacional uniforme 

      4.2 Trabalho e energia. Trabalho de uma força constante 

      4.3 Conservação da energia mecânica num movimento unidimensional 

      4.4 Trabalho de uma força no caso geral 

      4.5 Forças conservativas 

      4.6 Aplicações 

      4.7 Potência. Forças não-conservativas 

 

      5.   Equilíbrio de corpos rígidos 

      5.1 Centro de massa de objetos sólidos 

      5.2 Definição de corpo rígido 

      5.3 Torque 

      5.4 Condições de equilíbrio estático 

      5.5 Centro de gravidade 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 

 Aulas expositivas de caráter teórico, com discussão de textos e resolução de problemas; 

 Aulas práticas e/ou de exercícios; 

 Discussão a partir de seminários apresentados individualmente ou em grupos. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco e pincel, projetor multimídia, microcomputadores e softwares específicos, livros 

didáticos, textos, artigos de divulgação científica, kits para execução de experimentos em sala de 

aula ou laboratório. 
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