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Resumo Descritivo
Esta disciplina visa introduzir os alunos a um conjunto de tópicos de física básica com relevância para os sistemas biológicos e necessários a outras
disciplinas do curso. Assim, o programa está dividido em cinco capítulos, nomeadamente, a Mecânica, a Mecânica dos Fluídos, as Oscilações e Ondas, o
Electromagnetismo e as Radiações.

Objetivos de Aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver)
Pretende-se que os alunos dominem os conceitos teóricos básicos de Mecânica, Mecânica dos Fluídos, Oscilações e Ondas, Electromagnetismo e Radiações, que sejam capazes de identificar diferentes
situações físicas e de escolher quais as grandezas físicas que as caracterizam, assim como as equações matemáticas a que essas grandezas devem obedecer, e que sejam capazes de usar essas
equações para cálculos básicos dos valores de grandezas físicas desconhecidas a partir dos valores de grandezas físicas conhecidas.
Espera-se também que os alunos desenvolvam a capacidade de realizar trabalhos laboratoriais, tratando e analisando, de forma adequada, os dados obtidos.
Espera-se ainda que nesta disciplina os alunos aprofundem competências adquiridas noutras disciplinas universitárias e no ensino básico e secundário, tais como, por exemplo, desenvolvimento da
autonomia e sentido de responsabilidade, hábitos de estudo, capacidade de reflexão crítica, valorização do trabalho de equipa e de entreajuda mútua, desenvolvimento da
capacidade de pesquisar fontes bibliográficas e elaborar, pelas suas próprias palavras, um resumo dessa pesquisa, de tomar apontamentos nas aulas, de preparar um relatório de uma actividade
experimental, etc.
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Conteúdos Programáticos
O programa está dividido em cinco capítulos, nomeadamente, a Mecânica, a Mecânica dos Fluídos, as Oscilações e Ondas, o Electromagnetismo e as Radiações.
Para mais detalhe, ver a secção Programa, acima.

Métodos de Ensino, incluindo de Avaliação
As aulas teóricas são expositivas, incluindo também exemplos ilustrativos de aplicação dos conceitos. Os alunos são incentivados a participar activamente nestas aulas,
colocando questões, fazendo comentários e discutindo os temas abordados.
Nas aulas teórico-práticas resolvem-se exercícios de aplicação dos conceitos teóricos e das leis físicas expostos nas aulas teóricas. As aulas teórico-práticas estão centradas
nos alunos, esperando-se que eles participem activamente. Os alunos devem então tentar resolver esses e outros exercícios sobre a mesma matéria sendo as suas dúvidas
esclarecidas nas aulas tutoriais.
Nas aulas práticas, laboratoriais, os protocolos das experiências são disponibilizados antecipadamente, devendo os alunos estudar a introdução teórica e o procedimento
experimental. Após a aula laboratorial, os alunos elaboram um relatório.
A frequência das aulas teóricas e teórico-práticas é facultativa; no entanto, serão registadas as presenças para fins meramente estatísticos.
A frequência das aulas práticas é obrigatória. Se o estudante faltar a mais de uma aula prática, não é admitido a exame, reprovando.
Os estudantes realizam nas aulas práticas um conjunto de trabalhos pelos quais são avaliados, com uma classificação entre 0 e 20 valores. Se o estudante faltar a uma aula
prática, a nota final da componente prática será calculada considerando igual a zero a nota referente ao(s) trabalho(s)
realizado(s) na aula prática a que o estudante faltou.
São admitidos a exame os estudantes que obtenham nas aulas práticas uma classificação igual ou superior a 10 valores.
No final da disciplina realizar-se-á, em data a definir pelo Conselho Pedagógico, um exame escrito individual (com três épocas: normal, de recurso, especial), ao qual é
atribuída uma classificação entre 0 e 20 valores.
A classificação final da disciplina é a média ponderada das classificações obtidas nas aulas práticas (30%) e no exame (70%).
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Conteúdos Programáticos Desenvolvidos
Mecânica: movimentos, forças, princípios de conservação e forças de atrito. Aplicações: saltos em altura, saltos em comprimento, quedas de pontos altos, forças nos músculos e nos ossos, forças de
ruptura, balanço energético nos saltos.
Mecânica dos fluídos: tipos de fluídos, densidade e pressão, leis da hidrostática, pressão atmosférica, equação de Bernoulli, fluídos ideais e fluídos viscosos, regimes de escoamento, número de Reynolds.
Aplicações: pressão sistólica e diastólica, pressão arterial, medição da tensão arterial, sistema cardiovascular, bloqueamento dos vasos sanguíneos, equilíbrio de corpos mergulhados na água, força que
sustenta os aviões, velocidade limite de uma gota de chuva.
Oscilações e Ondas : Movimento harmónico, movimento amortecido e forçado, ressonância, movimento ondulatório, equação de propagação de uma onda, efeito Doppler, dispersão, reflexão, refracção e
difracção. Aplicações: emissão e captação de sons, frequências das notas musicais, ecos, ecografia.
Electromagnetismo: cargas eléctricas, forças electrostáticas, energia potencial eléctrica, campo eléctrico, lei de Ohm, condutores, isoladores e supercondutores, condensadores, potência eléctrica, campo
magnético, força de Lorentz, indução magnética. Aplicações: correntes iónicas através de membranas biológicas, capacidade eléctrica das membranas, efeito das correntes eléctricas no corpo humano, o
efeito protector do campo magnético terrestre.
Radiações: Estrutura de átomo e núcleos, tipos de emissão radioactiva, lei do declínio radioactiva e actividade. Aplicações: efeitos da radioactividade sobre os sistemas vivos, datação.
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