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1. EMENTA
Cinemática  e  dinâmica  da  partícula.  Leis  de  Newton.  Leis  da  conservação.
Cinemática e dinâmica da rotação. (Resolução 181/2006-CEP)

2. OBJETIVOS
Oferecer  uma  formação  básica  em  Mecânica  e  propiciar  ao  aluno  contatos
com tópicos fundamentais  de mecânica newtoniana.(Resol.  181/2006-CEP)

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.  Vetores:  adição,  decomposição,  produto  vetorial  e  escalar,  método
analítico,  e referenciais.  
2.  Cinemática:  velocidade  média  e  instantânea;  aceleração  média  e
instantânea;  movimento  unidimensional;  queda  livre;  movimento  em  um
plano  (lançamento  de  projétil);  movimento  circular  uniforme;  aceleração
radial  e tangencial  no movimento circular;  velocidade e aceleração relativas.  
3.  Dinâmica  da  partícula:  definição  de  força;  massa  inercial,  leis  de  Newton
(1º,  2º  e  3º);  sistemas  de  unidades  mecânicas,  peso;  forças  de  atrito,
dinâmica do movimento circular  uniforme. 
4.  Trabalho  e  energia:  trabalho  realizado  por  uma  força  constante  e  variável
(uma  e  duas  dimensões);  energia  cinética  e  o  teorema  do  trabalho  e  energia;
forças  conservativas;  energia  potencial;  sistemas  conservativos;  forças  não
conservativa; conservação da energia.  
5.  Conservação do momento  linear:  centro de massa;  movimento do centro de
massa; momento linear de um sistema de partículas;  conservação do momento
linear;  impulso e  momento  linear;  conservação do momento  linear  durante  as
colisões. 
6.  Cinemática  e  dinâmica  de  rotação:  analogia  entre  as  equações  da
cinemática  linear  e  de rotação;  relação  entre  a  cinemática  linear  e  angular  de
uma  partícula  em  movimento  circular;  torque  sobre  uma  partícula;  momento
angular;  energia  cinética  de  rotação  e  momento  de  inércia;  dinâmica  de
rotação de um corpo rígido; movimento combinado de translação e rotação de
um corpo rígido; conservação do momento angular.
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