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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) Um corpo, de massa m, está preso à extremidade de uma mola, de cons-
tante elástica K, e apoiado sobre uma superf́ıcie horizontal sem atrito. A outra
extremidade da mola se encontra presa em ponto fixo. Afasta-se o corpo da posição
de equiĺıbrio e libera-se o corpo. Determine para esse sistema massa-mola:

a) A equação de movimento do corpo usando a mecânica de Newton e a sua solução.

b) A equação de movimento do corpo usando a equação de Euler-Lagrange.

(Q1B) Um sistema é formado por um corpo de massa m1, suspenso verticalmente,
ligado a um corpo de massa m2, apoiado sobre um plano inclinado de um ângulo
α, que por sua vez estar ligado a um corpo de massa m3, apoiado sobre um
plano inclinado de um ângulo β. A ligação entre os corpos é feita por cordas
inextenśıveis de massas despreźıveis e através de polias ideais sem atrito. Sabendo
que m1 = 2m2, qual deve ser a razão das massas m2 para m3 de tal modo que o
sistema desça com aceleração constante a?



(Q2A) Gás de Boltzmann: Considere o modelo de N part́ıculas distingúıveis de
um gás com energia total E. Mostre o que se pede.

(a) Usando o conceito de “número de ocupação” Nk do ńıvel de energia εk, mostre
que o número de microestados acesśıveis ao sistema é dado por:

Ω(Nk, N,E) =
N !

N1!N2!N3!...
(1)

(b) Através das restrições de N e E, mostre que a maximização dos número de

microestados conduz a:
Nk

N
=

exp(−βεk)∑
k

exp(−βεk)
(2)

onde β é o multiplicador de Lagrange associado à conservação da energia E.

(c) Encontre a distribuição de velocidades f(~v) de Maxwell-Boltzmann.

(Q2B) Bósons, Férmions e part́ıculas distingúıveis: Suponha que haja três part́ıculas
(não interagentes) de mesma massa, em equiĺıbrio térmico, em um potencial do
poço infinito unidimensional de dimensão L, com energia total E = 38E1, onde
E1 = h̄2π2/2mL2. Desconsidere o spin.

(a) Se elas fossem part́ıculas distingúıveis, quais seriam as posśıveis configurações
(número de ocupação Ni em função das energias de uma part́ıcula Ei) do sistema?.
Quantos estados distintos (de três part́ıculas) há para cada configuração?

(b) Se elas forem part́ıculas distingúıveis, qual a configuração mais provável? Se
escolhermos uma part́ıcula aleatoriamente e medir sua energia, quais valores po-
deremos obter e qual será a probabilidade de cada um deles? Qual é a energia
mais provável?

(c) Repita os itens (a) e (b) para bósons idênticos.

(d) Repita os itens (a) e (b) para férmions idênticos.



(Q3A) Duas cargas pontuais +q e −2q são mantidas às distâncias 3d e d, respec-
tivamente, de um plano condutor infinito e aterrado contido no plano xy, como
mostra a figura abaixo.

a) Calcule a densidade superficial de carga σ induzida no plano condutor.

b) Encontre a força a que a carga +q estará submetida.

(Q3B) O potencial elétrico de uma determinada configuração é dado pela ex-
pressão

V (r) = A
e−λr

r
(3)

onde A e λ são constantes. Encontre o campo elétrico E(r), a densidade de carga
ρ(r) e a carga total Q.



(Q4A) Uma part́ıcula de massa m está confinada num poço de potencial infinito
de largura L.

(a) Calcule os autoestados ψn(x) e as autoenergias En.

(b) Verifique a relação de incerteza σx.σp ≥ h̄/2 para o n-ésimo estado ψn(x).

(Q4B) Considere o seguinte pacote de onda Gaussiano:

〈x|α〉 =
1

π1/4σ1/2
eikxe−x

2/2σ2

. (4)

(a) Calcule esse estado quântico na representação do espaço dos momentos 〈p|α〉.

(b) Verifique que esse estado minimiza o prinćıpio da incerteza.


