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Teórica Exercício Laboratório 

45 0 15 
Ementa da disciplina: 
Relações e medidas. Sistemas de unidades. Análise dimensional. Grandezas vetoriais. Forças: Leis de 

Newton, força de atrito, interações fundamentais da natureza. Estudo dos conceitos básicos de cinemática 
e dinâmica: trabalho e energia; conservação da energia; movimento linear e conservação do movimento 

linear; hidrostática. Diagnóstico de aplicações da Física no meio local.  
Objetivos da disciplina: 

1. Identificar fenômenos naturais relacionados à mecânica (cinemática, dinâmica e hidrostática) e 
compreendê-los. Compreender a relação teoria-prática (experimentação) na construção do 

conhecimento físico, bem como relacioná-lo com outras áreas do conhecimento. Proporcionar 

discussões acerca da relação dos conhecimentos construídos e a realidade do campo.  
2. Conhecer a origem e evolução do universo, numa abordagem histórico-crítica. 

3. Refletir sobre a importância histórica das diferentes concepções que orientam o estudo da Física 

enquanto uma Ciência da Natureza e suas implicações para a educação do campo. 
4. Caracterizar massa e definir peso e campo gravitacional. Estabelecer a relação entre as três 

grandezas. Relatar os modelos geocêntrico e heliocêntrico. Enunciar a lei da gravitação 

universal. Aplicar as relações em situações que envolvem os conceitos. 

5. Desenvolver materiais escritos e experimentais que promovam o desenvolvimento do 

conhecimento científico objetivando o ensino-aprendizagem dos referidos tópicos de Física nas 
escolas do campo. 

6. Proporcionar aos estudantes uma boa compreensão do modo como se analisam os fenômenos 

físicos, exemplificados por meio de aplicações a situações específicas. 

7. Planejar, analisar e avaliar propostas de ensino de Física e Ciências Naturais nas escolas do 

campo. 
8. Definir trabalho de uma força constante. Identificar energia como capacidade de realizar trabalho 

e trabalho como energia em trânsito. Definir e aplicar os conceitos de energia potencial, cinética 

e mecânica. Explicar a relação entre trabalho e variação de energia. 

9. Enunciar a lei de força elástica (lei de Hooke). Enunciar e aplicar a segunda lei de Newton. 

Conceituar referencial inercial e inércia de um corpo. Operar graficamente com vetores. 
Relacionar força resultante, aceleração e movimento. 

10. Definir quantidade de movimento linear de um corpo e de um sistema de corpos. Enunciar o 
princípio de sua conservação. Obter a terceira lei de Newton a partir da conservação da 
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quantidade de movimento de dois corpos em interação. Aplicar o princípio de conservação e a 

3ª lei em situações do cotidiano e em problemas didáticos. Definir impulso de força e relacioná-

lo com a 2º lei operar vetorialmente com as grandezas. 
Conteúdo programático:  

1. Origem do Universo e do Sistema Solar. 

2. O desenvolvimento histórico das ideias humanas sobre o Universo e o Sistema Solar.  

3. Lei da gravitação universal.  
4. Método científico. Grandezas fundamentais (padrões de massa, comprimento e tempo). Ordens 

de grandeza e algarismos significativos. Análise dimensional.  

5. Estudos básico da cinemática. Movimento, repouso. Velocidade e aceleração. Tipos de 

movimento. 

6. Massa. Forças fundamentais (nuclear forte, nuclear fraca, eletromagnética gravitacional). As 
leis de Newton e suas aplicações. Atrito. 

7. Estudo da dinâmica. Equilíbrio de forças. Equilíbrio em fluidos (hidrostática).  

8. Conservação da energia. Relação entre trabalho e várias formas de energia. Potência.  

9. Conservação do movimento linear. Vetor quantidade de movimento linear de uma partícula e de 
um sistema de partículas. Impulso de uma força. Tratamento vetorial das grandezas.  

Metodologia: 
Aulas síncronas dialogadas possibilitando ao/à discente a capacidade de identificar os fenômenos físicos 

e partir dos conceitos científicos construir o conhecimento. Estudo de caso a partir da realidade da/o 

discente. Leituras e análises de textos, pesquisas bibliográficas. Aulas assíncronas abordando atividades 

individuais ou em grupo com orientação prévia. Serão utilizados textos digitais, plataformas digitais 
disponibilizada pela universidade e/ou outra que for possível adequar às necessidades da classe em 

tempos de pandemia, softwares para envio de mensagens. Utilização de vídeos e respectiva análise do 

conteúdo apresentado. Utilização de vídeos e respectivas análises dos conteúdos apresentados. 

Apresentação de trabalhos.  

Critérios/Processos de avaliação da aprendizagem: 
A avaliação será contínua e formativa. Apresentação de trabalhos, questionários, pesquisas 

bibliográficas, relatórios sobre temas desenvolvidos, participação em “chats”, realização de atividades 

individuais e em equipe. 
Bibliografia básica: 

1. CALDAS, Helena; SALTIEL, Edith. Atrito: o que diz a física, o que os alunos pensam e o que 

os livros explicam. [Vitória, ES]: EDUFES, 1999. 

2. HALLIDAY, D. e RESNICK, R. Fundamentos de Física 1. Rio de Janeiro: Livros Técnicos 
Científicos Editora S.A., 2001. 

3. SEARS, F. Física. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora,  1984. 
Bibliografia complementar: 

1. BARROS NETO, Benício de; SCARMINIO, Ieda Spacino; BRUNS, Roy Edward. Como fazer 

experimentos: pesquisa e desenvolvimento na ciência e na indústria. 4. Ed. Porto Alegre, RS: 

Bookman, 2010.  
2. DELIZOICOV, Demetrio.; ANGOTTI, José André Peres; PIERSON, Alice Campos. Física. São 

Paulo: Cortez, 1991. 

3. HENEINE, Ibrahim Felippe. Biofísica básica. São Paulo: Atheneu, 2006.  

4. OREAR, J. Fundamentos de Física. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1981. 

5. RAMALHO Jr., F. Os Fundamentos da Física. São Paulo: Editora Moderna, 1989. 
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Cronograma:  

O cronograma aqui apresentado está explicitado de acordo com o Tempo Universidade.  
FEVEREIRO (aulas síncronas e assíncronas) 

 Apresentações do professor e da disciplina 

 Acolhimento, apresentação e expectativas dos (as) estudantes.  

 Noções introdutórias e gerais sobre a disciplina. 

 Vídeo: Astronomia  

 Debate e reflexões sobre o conteúdo do vídeo. 

 Texto: Teoria da Gravitação 

 Método científico 

 Grandezas fundamentais 

 Ordens de grandeza e algarismos significativos 

 Análise dimensional 
MARÇO (aulas síncronas e assíncronas) 

 Grandeza vetorial 

 Estudo dos conceitos básicos da Cinemática: Movimento e repouso. Velocidade e aceleração. 

Tipos de movimentos. 

 Forças: interações fundamentais da natureza ou forças fundamentais da natureza: (nuclear 
forte, nuclear fraca, eletromagnética e gravitacional) 

 Estudo da dinâmica 

 Exame Parcial*  
ABRIL (aulas síncronas e assíncronas) 

 Equilíbrio de forças 

 Equilíbrio em fluidos (hidrostática) 
 Leis de Newton e suas aplicações. 
 Atrito 

 Conservação da energia: Relação entre trabalho e várias formas de energia  

 Potência 
MAIO (aulas síncronas e assíncronas) 

 Conservação do movimento linear 

 Vetor quantidade de movimento linear de uma partícula e de um sistema de partículas; 

 Impulso de uma força. 

 Tratamento vetorial das grandezas. 

 Exame/Avaliação escrita  
 

*A confirmar 
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