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Instruções

• Escreva seu código sorteado em cada folha de resposta, no espaço dedicado
ao CÓDIGO DO CANDIDATO.

• NÃO ESCREVA SEU NOME NAS FOLHAS DE RESPOSTAS. Elas serão
identificadas apenas pelo seu código.

• Não é necessário devolver este caderno de questões.

• Você encontrará oito (08) questões, distribúıdas em quatro (04) pares iden-
tificados com a seguinte notação: (Q1A, Q1B), (Q2A, Q2B), (Q3A, Q3B),
(Q4A, Q4B). Você deverá responder apenas uma questão de cada par, que
será escolhida por você.

• Todas as questões possuem o mesmo valor: 1,25 (um v́ırgula vinte e cinco)
ponto.

• Não responda mais de uma questão por folha. Coloque sempre, em cada
página de resposta o número da questão correspondente no espaço dedicado
para isto: QUESTÃO .

• As folhas de rascunho serão descartadas e quaisquer informações contidas
nelas não serão consideradas.

• Não é permitida consulta a nenhum material além do contido nesta prova.

• Não é permitido o uso de calculadora.

Boa Prova!



(Q1A) Uma massa M , ligada à extremidade de uma corrente muito longa de
massa m por unidade de comprimento, é lançada verticalmente para cima com
velocidade inicial de módulo v0. Mostre que a altura máxima atingida por M é
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e que a velocidade da massa M quando volta ao solo é
√

2gh.

(Q1B) Considere um pêndulo cujo ponto de suspensão desliza sem atrito sobre
uma parábola y = ax2. Escreva a Lagrangiana do sistema e as equações de movi-
mento.



(Q2A) Considere um sistema constitúıdo por N osciladores harmônicos unidimen-
sionais quânticos, localizados e não-interagentes, oscilando com a mesma frequência
fundamental ω. Dada a energia total E, calcule:

a) o número de estados microscópicos acesśıveis ao sistema;

b) a entropia por oscilador;

c) o calor espećıfico em função da temperatura.

(Q2B) Considere um gás ideal monoatômico à temperatura T , onde cada molécula
possui massa m. Determine:

a) a função de distribuição de velocidades das moléculas;

b) o valor médio do módulo v da velocidade de um átomo do gás, 〈v〉;

c) o valor médio de v2, 〈v2〉.



(Q3A) Uma carga pontual q está situada a uma distância a do centro de uma
esfera condutora aterrada de raio R. Encontre o potencial fora da esfera.

(Q3B) Duas placas metálicas infinitas e aterradas (uma em y = 0 e outra em
y = a) são conectadas em x = −a e x = a a duas faixas metálicas mantidas a
um potencial constante V0 (as placas são obviamente isoladas umas das outras).
Encontre o potencial na região interna desse cano quadrangular.



(Q4A) Uma part́ıcula de massa m está confinada num poço de potencial finito de
largura L e profundidade −V0.

a) Calcule os autoestados “ligados” (E < 0) pares e ı́mpares ψ±n (x) em relação ao
centro do poço. Encontre a equação transcedental que fornece as autoenergias E±.

b) Mostre que no limite em que V0 é grande (poço infinitamente profundo), as
soluções são as autoenergias do poço de potencial infinito En = n2E1.

(Q4B) O hamiltoniano de um sistema do tipo oscilador harmônico unidimensional
pode ser escrito como:
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(a) Sabendo que N̂=Â†Â e que [Â, Â†]=1, encontre Â† e Â em função de x̂ e p̂.

(b) Encontre o estado fundamental do oscilador harmônico ψ0(x), sabendo que
Âψ0(x) = 0. Normalize-o.

(c) Encontre o primeiro estado excitado ψ1(x), sabendo que ψ1(x) é proporcional
a Â†ψ0(x). Normalize-o.


