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DISCIPLINA: FÍSICA 1 
 
Olá feras, estamos juntos!!! 
Fiquem calmos e em casa.  Estudando é claro!!!  
No final tudo vai ficar bem.  
Seguema lgumas orientações para esses dias difíceis que estamos passando. 
 
 
Professores: CARLOS JAPWWA, WALMIR BRITO E SILVIO FIGUEIREDO 
 

SEMANA 1 
 

 
Conteúdos:  

 

 Capítulo 2 

 Energia potencial elétrica; 

 Potencial elétrico  

Estratégia de estudos:  

 

 Leitura do conteúdo teórico do livro Mundus para que, no nosso retorno,as aulas sejam mais produtivas e 

ganhemos tempo. 

 Realizar as resoluções dos exercícios de aula e de fixação. 

 
 

SEMANA 2 
 

 
Conteúdos:  

 

 Capítulo 2 

 Trabalho da força elétrica; 

 Condutores em equilíbrio eletrostático. 

 
Estratégia de estudos:  

 

 Leitura do conteúdo teórico do livro Mundus para que, no nosso retorno, as aulas sejam mais produtivas e 

ganhemos tempo. 

 Realizar as resoluções dos exercícios de aula e de fixação. 
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DISCIPLINA: FÍSICA 2 
 
Professores: MARCELO ALENCAR, WALMIR BRITO, SILVIO FIGUEIREDO, WENDEL HOMMEL 
E RODRIGO RATHUNDE 

SEMANA 1 
 

 
Conteúdos:  

 

 Capítulo 2 
 Ondas estacionárias; 
 Interferência em ondas bi e tridimensionais; 
 Princípio de Huygens , difração de ondas em fendas duplas e interferência luminosa (experiência de Young). 

 
Estratégia de estudos:  

 

 Leitura do conteúdo teórico do livro Mundus para que, no nosso retorno, as aulas sejam mais produtivas e 
ganhemos tempo. 

 Realizar as resoluções dos exercícios de aula e de fixação. 
 

SEMANA 2 
 

 
Conteúdos:  

 

 Capítulo 2 
 Acústica 

 Qualidades fisiológicas do som ( Altura, intensidade e timbre) 
 Ênfase em Intensidade sonora e nível reletivo de intensidade 
 Cordas sonoras e tubos aberto e fechado 
 Efeito Doppler 

 
Estratégia de estudos:  

 

 Leitura do conteúdo teórico do livro Mundus para que no nosso retorno, as aulas sejam mais produtivas e 
ganhemos tempo. 

 Realizar as resoluções dos exercícios de aula e de fixação. 
 

Sugestões de links ou sites de pesquisas 
 

 No Youtube vejam as aulas de eletrostática de 6 a 10 no www.canalfisica.net,br, do prof. Marcelo Boaro. Ele tem 
uma linguagem bem simples. 

 Fundamentosdafisica.com.br,  tem aulas e vídeos de todos os conteúdos.  
 

http://www.canalfisica.net,br/

