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EMENTA

Fluidos, Temperatura. Calor e 1ª lei da termodinâmica. Teoria ciné ca dos gases. 2ª lei da termodinâmica e entropia. Oscilações.

Ondas. Movimento ondulatório. Ondas sonoras. Óptica Geométrica.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

(Geral e Específicos)

GERAI S:GERAI S: Proporcionar o entendimento da interação gravitacional, apresentar de forma ampla e sistemá ca os fenômenos sicos

térmicos da mecânica dos fluidos e, oscilatórios e ondulatórios, permi ndo ao estudante, através de discussões fenomenológicas e

aplicações tecnológicas, fazendo-se uso da matemá ca como instrumento de quan ficação, adquirir conhecimentos básicos sobre os

assuntos.

ESPECÍ FI COS:ESPECÍ FI COS:

  Estudar a temperatura como propriedade de um sistema dentro de uma visão microscópica e macroscópica;

 Apresentar os conceitos de calor, estado e fase da substância;

 Estabelecer relações entre as propriedades macroscópicas do sistema e a velocidade das par culas em sistemas

gasosos;

Introduzir os conceitos de trabalho e energia interna, e suas consequências sobre o comportamento de um sistema

gasoso;

Descrever os processos associados a gases e transformações gasosas, dispondo da teoria cinética dos gases;

Apresentar e aplicar a primeira e segunda leis da Termodinâmica;

Estudar o conceito de fluido, suas relações matemá cas e propriedades, tanto na hidrostá ca quanto na

hidrodinâmica;

Compreender o movimento oscilatório;

Compreender o movimento dos corpos celestes e satélites a partir da interação gravitacional;



Discu r o conceito de onda, seus efeitos e suas propriedades sicas e matemá cas, relacionando fenômenos prá cos

com os conteúdos estudados;

 Conhecer os fenômenos ondulatórios discutindo sua importância no desenvolvimento tecnológico atual;

 Possibil itar uma compreensão dos fenômenos sicos mecânicos naturais, de maneira interdisciplinar e

contextualizada.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I. Gravitação

Lei da gravitação universal 

Órbitas e energias 

As leis de Kepler

II. Mecânica dos fluidos

Estática dos fluidos

Definição: tensão, deformação, pressão e densidade

Teorema de Steven

Princípio de pascal

 O princípio de Arquimedes: empuxo

Dinâmica dos fluidos Escoamento

Equação da continuidade

Equação de Bernoulli

Viscosidade

III. Movimento Oscilatório

Movimento harmônico simples

Energia de um oscilador harmônico simples

Aplicações do movimento harmônico simples

Movimento harmônico simples e o movimento circular uniforme

Movimento harmônico amortecido Oscilações forçadas e a ressonância

IV. Movimento Ondulatório

Características das ondas e pulso de ondas

Tipos de ondas

Velocidade de onda

Interferência de ondas

Ondas estacionárias Ressonância

Ondas sonoras

V. Temperatura e Calor

Descrições macroscópicas e microscópicas

Equilíbrio térmico, Lei Zero da Termodinâmica Termodinâmica e as escalas termométricas

Dilatação térmica Calor: Energia térmica em trânsito Capacidade calorífica, calor específico, calor sensível e calor latente

Transmissão de calor

VI. Teoria Cinética dos Gases

Variáveis de estado e as equações de estado

O modelo do gás ideal



Interpretação cinética da temperatura

Trabalho realizado sobre um gás

Transformações gasosas

Energia interna do gás ideal e sua variação

VII. Primeira Lei da Termodinâmica

A primeira lei da termodinâmica

Aplicação da primeira lei (Processos: Isobárico, Isométrico, Isotérmico e adiabático; Expansão l ivre; Processo cíclico)

VIII. Segunda Lei da Termodinâmica

Processos reversíveis e irreversíveis

Enunciado de Kelvin-Planck e Clausius

Máquinas térmicas

Refrigeradores

O Ciclo de Carnot

Entropia

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas dialogadas util izando os recursos didáticos disponíveis. Aplicação e resolução de l istas de exercícios, seminários e

trabalhos extraclasse. Aplicação de trabalhos individuais e/ou em grupo.

RECURSOS DIDÁTICOS

[X] Quadro

[X] Projetor

[X] Vídeos/DVDs

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[X] Laboratório

[ ] Softwares²

[ ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Para efeito de avaliação será realizado 3 notas (P1, P2 e P3), em datas definas no fim de cada unidade. Essas notas serão ob das a

par r de: prova escrita, trabalho individual e/ou em grupo e seminário, a critério do professor. O aluno que não comparecer a uma

das notas terá direito a uma ÚNICA reposição cujo conteúdo será o mesmo da nota em questão. A média da disciplina será uma

média aritmética e se dará da seguinte forma:

M=(P1+P2+P3)/3

Os alunos que verem média superior a 7 (sete) serão considerados aprovados por média, os que verem média inferior a 4 (quatro)

estarão reprovados e os demais poderão submeter-se a um exame final (F). A média final destes úl mos será uma média ponderada e

dará da seguinte forma:

MF=(6M+4F)/10

A qual deverá ser igual ou superior a 5 para que o aluno seja considerado aprovado. Os alunos que não comparecer a pelo menos

75% das aulas serão considerados reprovados por falta de frequência.

ATIVIDADE DE EXTENSÃO⁴⁴
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