Processo de Avaliação Seriada

FÍSICA
O objetivo das questões de Física na prova de Conhecimentos Gerais é avaliar se os candidatos
possuem um mínimo de conhecimentos de Física do Cotidiano, Física Moderna e Física das Novas
Tecnologias, de acordo com os Parâmetros Curriculares. As questões pretendem avaliar se os
candidatos reúnem conhecimentos e habilidades para resolver questões interdisciplinares. Na prova
de Conhecimentos Específicos, busca-se avaliar se o candidato domina os conteúdos dessa
disciplina ensinados no Ensino Médio e se possui a capacidade de utilizar esses conhecimentos para
resolver problemas específicos da área e a capacidade de estabelecer conclusões. Busca-se
identificar se os candidatos apresentam as condições de desenvolvimento e de aprendizagem da
Física e sua interdependência com outras ciências.
1.ª ETAPA
1. Fundamentos da Física
1.1 Noções de medição em Física. Grandezas físicas. Grandezas escalares e vetoriais.
Relação funcional entre grandezas físicas. Sistemas de unidade. Sistema internacional
(SI). Análise dimensional. Representação gráfica de funções. Soma e decomposição de
vetores.
2. Mecânica
2.1 Cinemática. Movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado. Função horária de um
movimento. Deslocamento. Velocidade e aceleração. Velocidade escalar média e
velocidade escalar instantânea. Aceleração escalar média e aceleração instantânea.
Velocidade e aceleração vetoriais médias e velocidade e aceleração vetoriais instantâneas.
Estudo gráfico do movimento. Movimento de projéteis. Movimento circular uniforme e
uniformemente variado. Queda livre.
2.2 Conceitos de força e inércia. Força normal. Força peso. Força de atrito. Força de arraste.
Força centrípeta. Força elástica. Leis do movimento de Newton. Plano inclinado. Centro de
massa de um corpo e de um sistema de partículas. Momento e torque de uma força.
Equilíbrio de uma partícula. Equilíbrio de um corpo rígido. Polias e máquinas simples.
Referenciais não inerciais e forças fictícias.
2.3 Dinâmica dos movimentos retilíneo e circular. Impulso de uma força. Quantidade de
movimento (momento linear) de uma partícula e de um corpo ou sistema de partículas.
Variação do momento linear. Conservação da quantidade de movimento. Colisões elásticas
e inelásticas.
2.4 Energia cinética. Energia potencial. Forças conservativas e dissipativas. Trabalho de uma
força constante e de uma força variável. Trabalho e energia cinética. Conservação da
energia. Potência.
2.5 Lei da gravitação universal de Newton. Campo gravitacional. Leis de Kepler.
2.ª ETAPA
1. Termologia
1.1 Termologia. Temperatura e lei zero da Termodinâmica. Escalas termométricas. Graduação
de termômetros. Calor e equilíbrio térmico. Dilatação térmica de sólidos e de líquidos.
Gases ideais. Leis de gases perfeitos. Equação de Clapeyron. Noções de teoria cinética
dos gases. Quantidade de calor. Calor específico de sólidos e de líquidos. Capacidade
térmica. Calor latente e transição de fases. Equivalente mecânico do calor. Primeira lei da
Termodinâmica. Energia interna. Segunda lei da Termodinâmica. Trabalho termodinâmico.
Máquinas térmicas e seu rendimento. Ciclo de Carnot. Processos de condução de calor.
Condutores e isolantes térmicos.
1.2 Hidrostática. Pressão. Densidade. Massa específica. Pressão atmosférica. Pressão em um
líquido. Pressão em gases. Princípios de Arquimedes (empuxo) e de Pascal. Equilíbrio em
fluidos.
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2. Ótica e Ondas
2.1 Ondas e pulsos. Ondas transversais e longitudinais. Ondas mecânicas e eletromagnéticas.
Propagação de ondas. Comprimento de onda. Frequência de onda. Velocidade de
propagação. Espectro eletromagnético. Reflexão, transmissão e superposição de ondas.
Refração, difração e polarização de ondas. Interferência e princípio de superposição. A
natureza do som. Altura, intensidade e timbre de um som. Velocidade do som. Cordas
vibrantes. Tubos sonoros. Instrumentos musicais. O ouvido humano. Ondas estacionárias.
Efeito Doppler. Caráter ondulatório da luz.
2.2 Movimentos periódicos. Movimento harmônico simples. Pêndulo simples. Superposição de
movimentos harmônicos.
2.3 Óptica geométrica. Propagação da luz. Sombras. Leis da reflexão e da refração do feixe
luminoso. Lei de Snell. Reflexão total. Reflexão e formação de imagens. Estudo de
espelhos. Espelhos planos e esféricos. Imagens reais e virtuais. Lâminas planas e prismas.
Dispersão da luz. Lentes delgadas. Equação das lentes delgadas. Convergência de uma
lente e dioptria. Interação da luz com a matéria. Sistemas ópticos (lentes corretivas,
microscópios, telescópios, lunetas, projetores de imagens, máquina fotográfica etc.). O olho
humano.
2.4 Óptica física. Experiência de Young. Modelos ondulatório e corpuscular da luz.
ÚLTIMA ETAPA
1. Eletricidade
1.1 Cargas elétricas. Processos de eletrização. Estrutura atômica. Conservação da carga
elétrica. Quantização da carga. Interação elétrica. Lei de Coulomb. Campo elétrico. Linhas
de força. Lei de Gauss. Potencial eletrostático e diferença de potencial. Capacitores.
Dielétricos. Capacitância de um capacitor. Associação de capacitores.
1.2 Condutores e isolantes elétricos. Corrente elétrica. Resistência elétrica. Lei de Ohm.
Condutores ôhmicos e não-ôhmicos. Resistividade e condutividade elétrica.
Comportamento térmico da resistividade. Associação de resistores. Efeito Joule. Circuitos
de corrente contínua. Lei de Kirchhoff. Ponte de Wheatstone. Geradores. Associação de
geradores. Conservação da energia e força eletromotriz. Medida da força eletromotriz.
Potência elétrica.
1.3 Campo magnético de correntes elétricas e ímãs. Campo magnético terrestre. Propriedades
magnéticas dos materiais. Interação entre correntes elétricas. Campos magnéticos gerados
por correntes elétricas. Bobinas e solenóides. Lei de Biot-Savart. Força de Lorentz. Forças
sobre cargas móveis em campos conjugados. Lei de Ampère.
1.4 Indução eletromagnética. Força eletromotriz induzida. Fluxo magnético. Lei da indução de
Faraday. Corrente elétrica induzida. Lei de Lenz. Campo elétrico induzido. Autoindução.
Indutores e indutância.
1.5 Noções de tópicos de Física Moderna. Conceito de fóton. Modelo atômico. Radioatividade,
fissão e fusão nuclear. Interações fundamentais e partículas elementares. Noções de
Relatividade.
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