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1 – Movimento mecânico.  

1.1.  Generalidades sobre o movimento mecânico. 
1.2.  Movimento rectilíneo uniformemente variado. 
1.3.  Movimento circular uniforme. 
1.4.  Velocidade linear e angular. Relação entre as velocidades linear e angular.  
1.5.  Aceleração centrípeta. Componentes tangencial e normal da aceleração 

centrípeta. 
1.6.  Período e frequência no movimento circular uniforme. 
1.7.  Movimento de queda livre. Aceleração de gravidade. 
1.8.  Movimento ascensional de um grave. Lançamento horizontal e oblíquo. 
1.9.  Movimento circular uniformemente variado. 
 
 

2 – Interacções entre corpos.  
2.1.  Lei da inércia (1ª lei de Newton). Sistemas inerciais. 
2.2.  Quantidade de movimento de translação (momento linear). 
2.3.  Variação do momento linear. Conceito de força. Impulso de uma força. 

Unidades. 
2.4.  Lei fundamental da dinâmica (2ª lei de Newton). 
2.5.  Lei da acção e reacção (3ª lei de Newton). 
2.6.  Lei da conservação do momento linear. 
2.7. Diferentes forças na natureza. Força peso, força de atrito e força elástica 

 
 
3 – Trabalho e energia. Trabalho como medida de energia transferida entre 

sistemas.  
3.1.  Conceito de trabalho mecânico. 
3.2.  Trabalho de uma força e de uma resultante de forças. Unidades de trabalho. 
3.3.  Potência. Unidades de potência. 
3.4.  Energia cinética de um corpo em movimento de translação. 
3.5.  Energia potencial gravítica e energia potencial elástica. 
3.6.  Relação entre o trabalho e energias cinética, potencial gravítica e potencial 

elástica. 
 
 

4 – Lei de conservação da energia mecânica. 
4.1.  Energia mecânica.  
4.2.  Lei da conservação da energia mecânica. 
4.3.  Forças conservativas e não conservativas. 
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4.4.  Lei da conservação da energia mecânica. 
4.5.  Choques elásticos e inelásticos. 
 
 

 
5 – Corrente eléctrica em regime estacionário 

5.1.  Conceito da corrente eléctrica. 
5.2.  Intensidade da corrente eléctrica. 
5.3.  Resistência de um condutor. Resistividade de uma substância. Tensão nos 

seus extremos. 
5.4.  Lei de Ohm para um circuito completo. 
5.5.  Potência dissipada. 
 
 

6 – Redes eléctricas.  
6.1.  Associação de resistências. 
6.2.  Leis de circuitos derivados. 
6.3.  Leis de Kirchhoff (lei dos nodos e lei das malhas). 
6.4.  Aplicação das leis de Kirchhoff nas redes eléctricas. 
 
 


