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Ementa: 
 
Estudo das bases teóricas necessárias ao estudo da Física, tais como: Algarismos Significativos. 
Teoria dos Erros. Teoria da Propagação dos Desvios. Construção de Gráficos Lineares: 
interpretação física dos coeficientes angular e linear. Anamorfose: linearização de gráficos 
cartesianos. 
Realização das experiências: Instrumentos de Medição; Paquímetro e Micrômetro; Comportamento 
elástico de Molas Helicoidais: determinação da constante elástica e do módulo de rigidez; Pêndulo 
Simples: determinação de “g”; Estática do Corpo Rígido: determinação do peso e do centro de 
massa de uma barra não homogênea; Mesa de Força: determinação da intensidade e da direção 
da equilibrante de duas e de três forças coplanares; Determinação de “g” pelo método da queda 
livre, com o objetivo de colocar o educando diante de situações práticas de execução colocando em 
prática os conhecimentos de Física. 
 
Objetivos: 
Conceitos: 
 

• Fazer com que o educando 
seja capaz de identificar e 
interpretar fenômenos 
físicos, dominando a 
terminologia, as convenções 
e a metodologia adequada. 

 

Procedimentos e Habilidades: 
 

• Colocar o educando diante 
de uma situação prática de 
execução, segundo 
determinada técnica ou 
rotina, a fim de que este 
seja capaz de executar 
trabalhos experimentais. 

• O educando deverá ser 
capaz de construir gráficos 
a partir de dados 
experimentais, bem como 
interpretá-los. 

• O educando deverá ainda 
ser capaz de identificar 
incongruências e avaliar 
resultados criticamente. 

 

Atitudes e Valores: 
 

• Fornecer ao educando as 
habilidades de que ele irá 
necessitar quando tiver de 
colocar em prática os 
conhecimentos de Física, 
seja em atividade 
profissional de pesquisa ou 
em atividades da vida 
prática. 
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Conteúdo Programático: 
 

• Algarismos Significativos.  

• Teoria dos Erros.  

• Teoria da Propagação dos Desvios. 

• Determinação de “g” pelo método da queda livre. 

• Instrumentos de Medição: Paquímetro e Micrômetro. 

• Construção de Gráficos Lineares: interpretação física dos coeficientes angular e linear. 

• Comportamento elástico de Molas Helicoidais: determinação da constante elástica e do 
módulo de rigidez. 

• Anamorfose: linearização de gráficos cartesianos. 

• Pêndulo Simples: determinação de “g”. 

• Estática do Corpo Rígido: determinação do peso e do centro de massa de uma barra não 
homogênea. 

• Mesa de Força: determinação da intensidade e da direção da equilibrante de duas e de três 
forças coplanares. 

 
Metodologia: 
 
O educando será colocado diante de situações práticas de execução usando a técnica da 
redescoberta, que consiste em preparar roteiros de estudo e de experiências ou observações que 
conduzam a uma descoberta que, na verdade é uma redescoberta. Para atingir os objetivos 
propostos serão adotados os seguintes procedimentos: aula expositiva do conteúdo teórico, 
realização de experiências em laboratório e apresentação dos relatórios correspondentes. 
 
Critério de Avaliação:  
 
Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
MF (média final) 
 

Se MI ≥ 6,0 (seis) e frequência ≥ 75% o aluno é aprovado na disciplina com MF = MI 
 
Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que 
compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 
Bibliografia Básica: 
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Bibliografia Complementar: 
 

• BEER, F. P.; JOHNSTON, E. R.  Mecânica Vetorial para Engenheiros: Cinemática e 
Dinâmica.  5. ed. São Paulo: Makron Books, 1994.   

• MARTINS, N. Dinâmica. São Paulo: EPU, 1979. 

• MASSON, T.J.  Física Geral II: Cinemática e Dinâmica Sólidos e Fluidos. São Paulo: 
Plêiade, 2006. 

• PAULI, R. U. Física 1: Mecânica. São Paulo: EPU, 1978. 

• YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física 1: Mecânica. São Paulo: Pearson/Addison-
Wesley, 2005. 

 
 


