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Ementa 
 

1 - Escalas termométricas; Transformações de temperaturas; Dilatações linear, 
superficial, volumétrica e de líquidos; Calor; Propagação do Calor; Lei de Fourier. Gases 
Perfeitos e transformações gasosas; Mudanças de fase; Trabalho e energia de um gás 
ideal; As leis da termodinâmica e o Ciclo de Carnot; Óptica Geométrica; A luz e suas 
propriedades; Reflexão da luz; Espelhos planos e espelhos esféricos; Formação de 
imagens; Refração da luz e Lei de Snell-Descartes; Dioptros planos; Ondulatória; Natureza 
das ondas; Propagação das ondas; Fenômenos ondulatórios; Reflexão e refração de pulsos 
de onda; Difração de ondas; Movimento harmônico simples; Interferência de ondas e 
superposição e ondas estacionárias; Ondas sonoras e o efeito Doppler. 
 
Objetivos 
 

Espera-se que o aluno seja capaz de analisar os princípios da conservação da 
energia e o da conservação da quantidade de movimento. Compreender as noções de 
potência e rendimento e os colisões. Da física térmica, o aluno deve definir temperatura, 
identificar uma escala termométrica, conceituar calor e capacidade térmica, calcular a 
quantidade de calor de um corpo. Sobre os estudos dos gases, ele deve explicar as 
mudanças de fase de uma substância e os fenômenos que ocorrem durante a propagação 
do calor. Enunciar as Leis da termodinâmica e aplicá-las na resolução de problemas. A 
respeito da Óptica, espera-se que possa classificar as fontes luminosas, os meios 
transparentes, translúcidos e opacos, definir reflexão regular, difusa e enunciar as leis da 
reflexão; Construir graficamente a imagem em espelhos planos e esféricos, explicar a 
refração da luz e aplicar a Lei de Snell-Descartes, conceituar o índice de refração relativo 
e absoluto, definir ângulo limite de refração e reflexão total. Definir uma lente e seus 
elementos; escrever e aplicar a equação de Gauss. No tocante a Ondulatória, o aluno deve 
explicar o que é uma perturbação e como se propaga, classificar as ondas, definir fonte de 
onda, escrever e interpretar a equação de onda. 
 
Metodologia 
 

O conteúdo é ministrado em aulas expositivas, explorando-se eventualmente, 
quando necessário, a parte prática de cada conteúdo, em aulas de que envolvam a sala de 
vídeo, e laboratórios. Os exercícios serão tratados como principal fonte de desenvolvimento 
de atividades de avaliação e identificação de cada elemento teórico estudado. Listas de 



exercícios serão propostas para verificação e fixação da aprendizagem e serão cobradas 
nas aulas de correção, com a participação de todos (alunos, professores e estagiários). Em 
cada escala o aluno será avaliado mediante sua participação, sua pontualidade nas 
entregas dos exercícios, sua motivação para o desenvolvimento proposto e através de 
avaliações escritas (provas e testes).  
 
Avaliação 
 

Quanto à avaliação, esta será feita de acordo com os objetivos definidos no plano, 
segundo critérios (e não segundo normas) a fim de medir o desempenho em questão. A 
função principal dessa avaliação é proporcionar um feedback ao aprendiz (avaliação 
somativa e formativa). A avaliação é uma etapa fundamental do processo de ensino-
aprendizagem que oferece informações ao professor que possibilitem o diagnóstico das 
dificuldades dos alunos para possíveis reorientações de estratégias, visando uma 
aprendizagem significativa. Os instrumentos que serão utilizados nas avaliações englobam: 
atividades em classe e extraclasse; participação do aluno; pesquisas e produção de textos; 
e avaliações escritas (individuais e coletivas). 
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