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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia do Ambiente 

 

Unidade Curricular: 909901 - Física 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 441 ECTS: 5,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Nuno Sidónio Andrade Pereira 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

125 30       30                               65 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

A unidade curricular pretende fornecer as bases de conhecimentos de física que servirão de ferramenta para as restantes 
unidades curriculares. A principal prioridade é a aquisição de competências transversais que permitam ao aluno dominar 
conceitos fundamentais da física e aplicá-los posteriormente no estudo de outras matérias. Compreender os conceitos,  saber 
aplicá-los e desenvolver estratégias de resolução de problemas, mais do que memorizar um conjunto de equações, são os 
objectivos centrais da unidade curricular. O aluno deverá ficar a compreender os problemas associados às medições de 
grandezas físicas, os erros e incertezas, o conceito de modelo em física como representação da realidade observada bem como 
dominar os conceitos básicos de mecânica, electricidade e óptica. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Grandezas Físicas: Medições, Incertezas e Estimativas. 

2. Mecânica: Movimento rectilíneo uniforme e uniformemente acelerado, Velocidade relativa.  Referenciais inérciais e não 
inérciais. Leis de Newton. Trabalho e energia. Composição de forças. Princípios de conservação do momento linear e da 
energia. Movimento circular, Princípio de conservação do  momento angular. Diagramas de forças. Equilíbrio de uma partícula e 
de um corpo rígido. Forças de atrito. 

3. Electricidade: Condutores e isoladores. Corrente eléctrica. Lei de Ohm. Associação de Resistências. Geradores, força 
electromotriz e resistência interna. Circuitos eléctricos. Leis de Kichoff. 

4. Óptica: A natureza da luz. Leis da Reflexão e da Refração. Espelhos planos e esféricos. Lentes delgadas. Aplicações da 
óptica: o telescópio, o microscópio, o espectrómetro, as fibras ópticas. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos são desenvolvidos ao longo de quatro capítulos que respondem exactamente a cada um dos objectivos de 
aprendizagem. Dentro de cada capítulo os tópicos são desenvolvidos com a profundidade adequada, por forma a que o aluno 
possa adquirir as ferramentas da fundamentais. A discussão do conceito de modelo em física é introduzida no primeiro capítulo 
e revisitada ao longo da apresentação dos tópicos sempre que relevante. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos são apresentados através de aulas teórico-práticas onde se  introduzem e discutem os conceitos físicos. 
Posteriormente, as ferramentas teóricas, e a sua formulação em termos matemáticos, são aplicadas pelos alunos na resolução 
de problemas concretos. Sempre que possível e relevante, são usados recursos disponíveis na internet com exemplos reais 
para ajudar à compreensão dos fenómenos físicos estudados e das suas aplicações tecnológicas. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 
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As aulas teórico-práticas permitem intercalar de uma forma dinâmica a apresentação dos conceitos teóricos (o seu significado e 
formulação matemática) e a sua aplicação a casos concretos. Desta forma é dada primazia à compreensão da física dos 
fenómenos, indo assim ao encontro dos objectivo principais da unidade curricular. Numa segunda fase, a aplicação dos 
conceitos à resolução de problemas concretos permite ao aluno solidificar a compreensão dos conceitos e dominar os conceitos 
básicos dos tópicos abordados, um segundo objectivo da unidade curricular. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação desta unidade curricular é feita através da realização de uma prova escrita individual. Sempre que necessário o 
aluno pode ter de realizar uma prova oral. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

R. SERWAY, J. FAUGHN. College Physics, 8ª Ed., Brooks Cole, 2008. 

ALONSO M e FINN E J. (1999). Física. Addison -Wesley Longman Ltd.  

SEARS F, ZEMANSKY MW e YOUNG HD. (1985). Física, Mecânica da Partícula e dos Corpos Rígidos. Vol. 1, 2ª Ed., Livros 
Técnicos e Científicos Editora, S. Paulo. 

SEARS F, ZEMANSKY MW e YOUNG HD. (1985). Física, Electricidade e Magnetismo. Vol. 3, 2ª Ed Livros Técnicos e 
Científicos Editora, S. Paulo.  

SEARS F, ZEMANSKY MW e YOUNG HD. (1985). Física, Ondas Electromagnéticas, Óptica e Física Atómica. Vol. 4, 2ª Ed., 
Livros Técnicos e Científicos Editora, S. Paulo. 
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