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1. EMENTA
Equilíbrio  dos  corpos rígidos.  Leis  da gravitação.  Estática e dinâmica dos fluídos.
Oscilações e ondas mecânicas. Termologia. Sistemas termodinâmicos. Introdução à teoria
cinética dos gases. Leis da termodinâmica e equação de estado de um gás.
(Resol. No. 178/2005CEP)

2. OBJETIVOS
Oferecer  uma formação básica  em estática,  gravitação,  dinâmica  dos  fluídos,
oscilações e ondas mecânicas  e termodinâmica . 
(Resol. No. 178/2005-CEP)

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Equi l íbrio de um corpo  r ígido.  Condições  necessárias  para  o equi l íbrio.
2. Osci lações  mecânicas .  O  osci lador  harmônico  s imples .  Osci lações  forçadas   e  res -

sonância.
3. Campo  gravi tacional .  Lei  de  Newton  da  gravi tação.  Energia  potencial  gravi tacio -

nal .
4 . Fluidos.  Densidade.  Pressão.  Princípios  de Pascal  e  Arquimedes.
5. Ondas  em  meios  elás t icos .  Ondas  mecânicas .  Ondas  progressivas  e  es tacionárias .

Ressonância.
6. Descrições  macroscópica  e  microscópica.  Equi l íbrio  térmico  –  a  Lei  zero  da  ter -

modinâmica.  Medidas  de  temperatura.  O  termômetro  de  gás  a  volume  constante.
Escala   termométrica.  Di latação  térmica.

7. Calor.   Quant idade  de  calor  e  calor  específ ico.  Quant idade  de  calor  e  calor  especí -
f ico.  Capacidade  térmica.  Condução de calor.  Calor  e  t rabalho.  Primeira lei  da  ter -
modinâmica.

8. Gás  ideal  –  definição  macroscópica  e  microscópica.  Interpretação.  Calor  específ i -
co  de um gás ideal .  Equipart ição  de  energia.

7. Transformações  revers íveis  e  i rrevers íveis .  Ciclo de Carnot .  Segunda lei  da 
termodinâmica.  Máquinas  térmicas .  A escala  termodinâmica de  temperatura.  
Entropia  – processos  revers íveis  e   i r revers íveis .  Entropia  e  a  Segunda lei .
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