ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE VISEU
CURSO DE GESTÃO INDUSTRIAL
AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
(EXAME DE ADMISSÃO PARA MAIORES DE 23 ANOS)
PROGRAMA DE FÍSICA E QUÍMICA

1. Movimento
1.1. Cinemática do ponto material - noções de base
1.2. Estudo escalar e vectorial do movimento
1.3. Posição, velocidade e aceleração
1.4. Movimento unidimensional
1.5. Movimento bidimensional: lançamento de projécteis
1.6. Movimento circular
2. Força e Movimento
2.1. Introdução ao estudo da dinâmica do ponto material
2.2. Noção de força de interacção
2.3. Terceira lei de Newton
2.4. Lei da inércia ou primeira lei de Newton
2.5. Princípio fundamental da dinâmica ou segunda lei de Newton
2.6. Tipo de forças a considerar num sistema de partículas materiais
2.6.1. Resultante de um sistema de forças interiores e exteriores a um sistema de partículas.
2.6.2. Reacção normal
2.6.3. Força de tensão num fio inextensível e de massa desprezável
2.6.4. Atrito estático e cinético; coeficiente de atrito estático e cinético
3. Impulso e Momento Linear
3.1. Quantidade de movimento ou momento linear de um ponto material
3.2. Impulso de uma força
3.3. Teorema da conservação do momento linear
3.4. Colisões
4. Trabalho e Energia
4.1. Trabalho de uma força
4.2. Energia mecânica
4.3. Conservação da Energia Mecânica
4.4. Potência
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PROGRAMA DE ECONOMIA

Conteúdos abrangidos pelo programa de Economia do ensino secundário, dos cursos
Científico-Humanísticos, nomeadamente:
- A actividade económica e a ciência económica;
- Necessidades e consumo;
- Preços e mercados;
- A Produção de bens e serviços;
- Comércio e moeda;
- Rendimentos e repartição dos rendimentos;
- Os agentes económicos e o circuito económico;
- A Contabilidade Nacional;
- A intervenção do Estado na economia.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS MATEMÁTICA
LICENCIATURAS EM ENGENHARIA

Prova O rigatória







Ope ações algé i as e IR.
Noções ási as de estatísti a e p o a ilidades.
E uações e siste as de e uações.
Su essões: defi ição e te o ge al de u a su essão.
Geo et ia o pla o e t igo o et ia.
Fu ções: Ge e alidades de fu ções, fu ção afi , fu ção uad áti a.

Prova Op ional







Ope ações algé i as e IR.
Noções ási as de estatísti a e p o a ilidades.
E uações e siste as de e uações.
Su essões: defi ição e te o ge al de u a su essão.
Geo et ia o pla o e t igo o et ia.
Fu ções: Ge e alidades de fu ções, fu ção afi , fu ção uad áti a, fu ção
expo e ial, fu ção loga ít i a, fu ções t igo o ét i as, oção de li ite,
o ti uidade e de ivadas.

