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1) Identificação 
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Asari 

 

Ementa: Introdução aos conceitos fundamentais da cinemática e dinâmica. Leis de conservação da 

energia e do momento linear. 

 

2) Objetivo 

 

Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de identificar grandezas físicas e aplicar os conceitos da 

mecânica newtoniana na resolução de problemas envolvendo a cinemática do ponto material e a 

dinâmica de sistemas de partículas, à luz dos princípios de conservação da energia e momento 

linear, utilizando o formalismo do cálculo diferencial e integral e da álgebra vetorial. 

 

3) Programa 

 

3.1 Vetores 

3.1.1 - Vetores e escalares 

3.1.2 - Operações com vetores 

3.1.3 - Decomposição de vetores (vetores num sistema cartesiano, vetores unitários) 

3.1.4 - Multiplicação de vetores (Produto escalar e Produto vetorial) 

 

3.2 Cinemática Unidimensional da Partícula 

3.2.1 - Medidas físicas e unidades 

3.2.2 - Velocidade média e instantânea 

3.2.3 - Movimento retilíneo uniforme 

3.2.4 - Aceleração média e instantânea 

3.2.5 - Movimento retilíneo uniformemente variado 

3.2.6 - Queda livre 

 

3.3 Cinemática Bidimensional da Partícula 

3.3.1 - Movimento de projéteis 

3.3.2 - Movimento circular uniforme 

3.3.3 - Movimento relativo 

 

3.4 Dinâmica da Partícula 

3.4.1 - Leis de Newton 

3.4.2 - Peso e massa 

3.4.3 - Força de atrito 

3.4.4 - Força no movimento circular 



3.4.5 - Limitações da mecânica clássica 

 

3.5 Trabalho e Energia 

3.5.1 - Trabalho realizado por força constante 

3.5.2 - Trabalho realizado por força variável 

3.5.3 - Energia cinética e o teorema trabalho-energia 

3.5.4 - Potência 

3.5.5 - Forças conservativas 

3.5.6 - Energia potencial 

3.5.7 - Conservação da energia mecânica 

3.5.8 - Forças não conservativas 

3.5.9 - Conservação da energia 

 

3.6 Conservação do Momento Linear 

3.6.1 - Centro de massa 

3.6.2 - Movimento do centro de massa 

3.6.3 - Momento linear de uma partícula 

3.6.4 - Momento linear de um sistema de partículas 

3.6.5 - Conservação do momento linear 

3.6.6 - Impulso 

3.6.7 - Colisões em uma e duas dimensões 
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5) Metodologia 

 

O curso será desenvolvido através de aulas remotas assíncronas e/ou síncronas, a serem definidas 

pelo(a) professor(a) responsável pela turma, de acordo com os recursos didáticos disponíveis. 

 

 

6) Sistema de avaliação 

 

Serão realizadas até quatro avaliações parciais, cuja nota poderá ser composta com a de outras 

atividades de acompanhamento no período considerado, a critério do professor responsável. A 

média final (MF) do aluno consistirá da média aritmética simples ou ponderada das notas obtidas 

nas avaliações parciais; o aluno que alcançar frequência suficiente e média igual ou superior a 6,0 

(seis vírgula zero) estará aprovado na disciplina. Serão considerados automaticamente reprovados 

os alunos com frequência insuficiente ou frequência suficiente, porém média inferior a 3,0 (três 

vírgula zero).  

 

Exame de Recuperação 

 

Alunos com frequência suficiente e média final (MF) igual ou maior do que 3,0 (três vírgula zero), 

mas menor que 6,0 (seis vírgula zero) [3,0  MF < 6,0], poderão realizar o exame de recuperação. 

Sua nota final será a média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais e a nota 

obtida na prova de recuperação, conforme estabelece o art.71, parágrafo 3° da Resolução 

017/Cun/97 de 06/10/97. 

 

A frequência será computada mediante confirmação de acesso aos ambientes virtuais onde serão 

desenvolvidas as atividades síncronas, bem como através da entrega dos exercícios dentro dos 

prazos estipulados. 
 


