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SÚMULA DA DISCIPLINA:
Oscilações.  Estática e dinâmica de fluidos. Ondas sonoras. Temperatura.  Calor. 
Teoria cinética dos gases. Princípios da termodinâmica. Experimentos semanais 
sobre estes tópicos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Oscilações: movimento harmônico simples; oscilações forçadas e ressonância.

Estática dos Fluidos; Dinâmica dos fluidos: equações da continuidade e de 
Bernoulli; escoamento de um fluido real.

Ondas Mecânicas: conceitos básicos; ondas progressivas; ondas transversais e 
longitudinais;  princípio  de  superposição;  interferência;  ondas  estacionárias; 
ressonância; ondas sonoras; o efeito Doppler.

Temperatura:  equilíbrio  térmico;  escalas  de  medida;  dilatação  térmica. 
Primeira  lei  da  Termodinâmica:  calor;  capacidade  calorífica  e  calor  específico; 
calor e trabalho; energia interna; processos termodinânicos.

Teoria Cinética dos Gases: gás ideal; interpretação cinética de temperatura e 
pressão; equipartição da energia; o gás de Van der Waals.

Segunda Lei da Termodinâmica: o conceito de máquinas térmicas; máquina 
térmica ideal; ciclo de Carnot; entropia; processos térmicos irreversíveis.

Experiências de laboratório envolvendo os conteúdos acima.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS:
As  aulas  serão  de  natureza  teórico-prática  e  experimental,  alternando-se 

exposições  do  professor,  sessões  de  solução  de  problemas  e  trabalhos 
experimentais.  Nas  aulas  de  laboratório  haverá,  inicialmente,  uma  rápida 
exposição dos objetivos da experiência a ser aplicada e das atividades necessárias 
para a obtenção dos dados experimentais. Serão formados grupos de dois a três 
alunos, no máximo, para a realização do trabalho experimental e, a seguir, cada 
aluno apresentará um relatório individual sobre a atividade realizada, tendo antes 
discutido seus resultados com o professor da disciplina.

CRONOGRAMA:
Semanas 1 a  6: Capítulos 14 e 16 do livro-texto e experiências envolvendo 
oscilações e fluidos
1ª prova: semana  7
Semanas 7 a 12 Capítulos 17 a 19 do livro-texto e experiências envolvendo 
ondas mecânicas.
2ª prova: semana 12

Semanas 13 a 18: Capítulos 20 a 22  do  livro-texto e experiências envolvendo 
calor.
3ª prova: semana 18
Semana 19  Recuperações do conteúdo teórico e experimental.
Semestre Letivo: indefinido

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:
O aluno, tendo obedecido a freqüência mínima de 75% das aulas teóricas e 

experimentais,  será avaliado através da média de 4 (quatro) notas. Três notas 
referentes às 3 (três) provas realizadas no decorrer do semestre e uma referente 
ao trabalho desenvolvido nas aulas de laboratório. Na nota de laboratório serão 
considerados os relatórios apresentados em aula e a participação e o desempenho 
na realização das experiências. Para ser aprovado, o aluno deverá obter nota igual 
ou superior a 3,0 em cada prova e nota igual ou superior a 6,0 tanto na média das 
3 provas como na nota da área de laboratório.  A  média das 4 (quatro)  notas 
obtidas permitirá atribuir o conceito  final  do aluno de acordo com a tabela de 
conversão abaixo:

Média entre  9,0 e 10,0 Conceito A
                    7,5 e  8,9  Conceito B
                    6,0 e  7,4  Conceito C
                  inferior a 6,0 Conceito D

Recuperação: O aluno terá direito a recuperar apenas uma das provas, aquela em 
que obtiver a menor nota e a qual será substituída pela nota obtida na 
recuperação. O aluno poderá recuperar somente duas aulas de laboratório.
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