
Ficha 2 (variável)

Disciplina:  Física II Código: CF110

Natureza: 
(X) Obrigatória 
(  ) Optativa

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

Pré-requisito: 

CF1803 +
CMA312

Co-requisito: 
Modalidade: (  ) Presencial  (  ) Totalmente EaD   (x)  60h *C.H.EaD

CH Total: 60 horas

CH semanal: Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 00 Campo (CP): 00 Estágio (ES): 00
Orientada (OR): 
00

Prática Específica 
(PE): 00

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP):
Extensão
(EXT): 00

Prática como 
Componente Curricular
(PCC): 00

Ensino 
Emergencial 
Remoto (ERE): 
60

EMENTA

Gravitação. Estática dos fluidos. Dinâmica dos fluidos. Oscilações. Ondas em meios elásticos.
Ondas sonoras. Temperatura. Calor e primeira lei da Termodinâmica. Teoria cinética dos gases.
Entropia e segunda lei da Termodinâmica.

PROGRAMA

Gravitação: lei da gravitação universal. Massa inercial e massa gravitacional. Lei
Kepler. Campo gravitacional. Energia potencial gravitacional.
Estática dos fluidos: pressão e densidade. Variação da pressão em um repouso.
Princípios de Pascal e Arquimedes.
Dinâmica dos fluidos: conceitos gerais sobre o escoamento dos fluidos. Linhas de
corrente. Equação da continuidade. Equação de Bernoulli.
Oscilações: movimento harmônico simples. Considerações de energia no movimento
harmônico simples. Movimento harmônico simples angular. Relação entre movimento
harmônico simples e o movimento circular uniforme.
Ondas em meios elásticos: ondas progressivas. Princípio de superposição. Velocidade de
onda. Potência e intensidade de uma onda. Interferência de ondas. Ondas
estacionárias. Ressonância.
Ondas sonoras: propagação e velocidade de ondas longitudinais. Ondas longitudinais
estacionárias. Sistemas vibrantes e fontes sonoras. Batimento. Efeito Doppler.
Temperatura: equilíbrio térmico e a Lei zero da Termodinâmica. Medida da temperatura.
Termômetro a gás a volume constante. Escalas Celsius e Fahrenheit. Dilatação térmica.
Calor e primeira lei da Termodinâmica: quantidade de calor e calor específico.
Condução do calor. Equivalente mecânico do calor. Calor e trabalho. Primeira Lei da
Termodinâmica.
Teorias cinética dos gases: gás ideal. Cálculo cinético da pressão. Interpretação
cinética da temperatura. Calor específico de um gás ideal. Equipartição da energia.
Livre caminho médio.
Entropia e segunda lei da Termodinâmica: transformações reversíveis e irreversíveis.
Ciclo de Carnot. Segunda Lei da Termodinâmica. Máquinas térmicas e rendimento. Entropia e a Segunda Lei.

OBJETIVO GERAL

Capacitar o aluno para enfrentar situações e problemas que requerem um conhecimento sólido de Física Básica.

OBJETIVO ESPECÍFICO



Desenvolvimento de conhecimento físico e ferramentas matemáticas para a solução e interpretação de diferentes sis-
temas físicos.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida utilizando a UFPR Virtual.

A disciplina será ministrada através de aulas síncronas, cujo cronograma tentativo está mostrado abaixo. Pretende-se
que as aulas sejam dadas virtualmente de forma expositiva, cada aula com duração de 2 horas, perfazendo um total 
de 42 horas de atividades síncronas. As aulas serão apresentadas na forma de slides e quadro virtual. As aulas tam-
bém serão gravadas e estarão à disposição dos alunos que não puderem assistir no horário programado. Dentro da 
plataforma haverá também um canal de dúvidas que os alunos poderão acessar a qualquer momento. As notas de 
aula e listas de exercícios propostos também estarão disponíveis aos alunos nesta plataforma. Estão programadas 
também 18 horas de atividades assíncronas para resolução de exemplos e problemas.

Cronograma

Cronograma tentativa: 2as. 19:30 as 21:30 e 4as 21:30 as 23:30 (Química noturno)

Semana

1 2/Nov 04/Nov

Gravitação

2 9/Nov

Gravitação+exemplos

11/Nov

Fluidos

3 16/Nov

Fluidos + Exemplos

18/Nov

Prova 1

4 23/Nov

Oscilações

25/Nov

Oscilações+Exemplos

5 30/Nov

Ondas 1

2/Dez

Ondas 1 + Exemplos

6 7/Dez

Ondas 2 

9/Dez

Ondas 2 

7 14/Dez

Ondas 2 + Exemplos

16/dez

Prova 2



8 18/Jan

Termodinâmica

20/Jan

Termodinâmica + Exemplos

9 25/Jan

Teoria cinética

27/Jan

Teoria cinética + Exemplos

10 01/Fev

2ª Lei da termodinâmica

03/Fev

2ª Lei da termodinâmica

11 08/Fev

2ª Lei da termodinâmica+Exemplos

10/Fev

Prova 3

12 22/Fev

Exame final

24/Fev

FORMAS DE AVALIAÇÃO

     O processo de avaliação será realizado dentro da plataforma UFPR Virtual.

     A avaliação será composta através de notas dadas a resolução de listas de exercícios resolvidas de maneira
assíncrona e por três provas presenciais de forma síncrona. A nota na resolução das listas assíncronas irão compor
40% da  nota  final  e  irão  contabilizar  para  o  controle  de  frequência  dos  alunos.  Os  outros  60% da nota  serão
compostos pela média das notas das provas. 

     Discentes com média igual ou superior a 40, ou inferior a 70 poderão realizar exame final de forma síncrona.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1) Notas de aula do professor.
2) University Physics, Jeff Sanny & Samuel Ling, volumes 1 e 2. Disponíveis gratuitamente
em:
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/university-physics-volume-1



https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/university-physics-volume-2

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

1) Halliday, Resnick & Walker. Fundamentos de Física, vol. 2 – 8ª edição, LTC –Livros

Técnicos e Científicos.

2) Tipler, Paul; Física para Cientistas e Engenheiros V. II, LCT – Livros Técnicos e Científicos

– editora S.A, 1995.

Professor da Disciplina: Prof. Dr. Guinther Kellermann
Assinatura: __________________________________________

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: 

Assinatura: __________________________________________

https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/university-physics-volume-2
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