
PROGRAMA DE DISCIPLINA

Componente Curricular: FISI0261 – FÍSICA 2

Créditos: 04 créditos Carga Horária: 60 horas
PEL

:
3.00.1

Pré-Requisito: FISI0260 (PRO) ou FISI0149 (PRO)

Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FÍSICA

Ementa: Interação gravitacional: movimento geral sob a interação gravitacional,
campo gravitacional. Movimento periódico. Ondas mecânicas. Som e
audição.  Mecânica  dos  fluidos.  Temperatura  e  calor.  Propriedades
térmicas da matéria. Leis da termodinâmica. Teoria cinética dos gases.

1. OBJETIVOS
Identificar  fenômenos  naturais  em  termos  de  regularidade  e  quantificação,  bem  como

interpretar princípios fundamentais que generalizam as relações entre eles e aplicá-los na resolução
de  problemas.  Capacitar  o  aluno  a  entender  aspectos  básicos  e  os  fundamentos  de  oscilações,
gravitação,  fluidos,  ondas e da termodinâmica  e  utilizá-los para resolver  situações  e problemas
relativos  aos  temas  abordados.

2. CONTEÚDOS
1. Gravitação Universal: as leis de Kepler; a lei de gravitação de Newton; Energia potencial 

gravitacional e velocidade de escape. Demonstrações  sobre gravitação.
2. Mecânica dos fluidos: densidade; pressão; empuxo;  princípio de Arquimedes; equação de

Bernoulli; escoamento viscoso; turbulência. Experimento ilustrativo de fluídos.
3. Movimento periódico: movimento harmônico simples (MHS); Energia de um oscilador 

harmônico; pêndulo simples e físico; oscilações amortecidas; oscilações forçadas e ressonância. 
Experimento ilustrativo de MHS e sistema amortecido.

4.  Ondas  mecânicas:  Ondas  periódicas;  pulsos  ondulatórios;  ondas  transversais  e
longitudinais;  velocidade das ondas; equação da onda; ondas harmônicas numa corda; energia e
potência de uma onda progressiva. Experimento ilustrativo de ondas mecânicas.

5.  Ondas  estacionárias:  princípio  da  superposição  de  ondas;  interferência  de  ondas
harmônicas;  ondas  estacionárias;  batimentos;  efeito  Doppler.  Experimento  ilustrativo  de
interferência de ondas;

6.  Termodinâmica: Temperatura e Teoria  cinética dos gases:  lei  zero da termodinâmica,
escalas de temperaturas e termômetros; escala de temperatura absoluta; gases ideais; teorema da
equipartição  de  energia  e  distribuição  das  velocidades  moleculares.  Experimento  ilustrativo  de
escalas de temperaturas e termômetros.

7. Leis da Termodinâmica: calor e 1ª Lei da Termodinâmica; capacidades caloríficas e calor
específico; mudanças de fase;  energia interna de um gás ideal; diagrama PV de um gás; processos
quase estáticos; máquinas térmicas. Experimento ilustrativo da 1ª lei da termodinâmica.

8.  2ª lei  da Termodinâmica:  enunciados de Kelvin e de Clausius;  a máquina de Carnot;
irreversibilidade  e  desordem;  entropia  e  a  2ª  lei  da  Termodinâmica;  entropia  de  um gás  ideal;
variações de entropia em diversos processos. Experimento ilustrativo da 2ª lei da termodinâmica.

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
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O  aluno  deverá  ter  uma  compressão  geral  e  clara  sobre  os  fundamentos  relativos  à
gravitação, oscilações e termodinâmica e ser capaz de resolver matematicamente problemas que
envolvam tais conceitos e princípios. 
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