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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) Calcule os modos normais de vibração do oscilar harmônico acoplado
abaixo para o caso em que a constante de força de acoplamento κ12 entre as
massas m1 e m2 é quatro vezes menor que a constante de força de acoplamento
das massas com a parede, ou seja κ12 = 0.25κ.

(Q1B) Calcule a força gravitacional experimentada por um astronauta de massa
m0 ao se aproximar a uma distância R de um planeta esférico oco de massa total
M , mas de espessura a− b. Calcule as forças para os casos:

(a) Na situação em que R > a

(b) Na situação em que b < R < a

(c) Na situação em que R < b

(d) Esboçe, em um único gráfico, a força F (R) envolvendo as três situações.



(Q2A) Para o sólido de Einstein, o número de auto-estados acesśıveis é dado por
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Mostre que a energia interna u é dada por
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(Q2B) Para o magneto ideal de spin 1/2, mostre que a magnetização é da forma

m = µ0 tanh

(
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)
.



(Q3A) Calcule o campo magnético dentro e fora de um cilindro infinitamente

longo de raio R que carrega uma magnetização dada por ~M = ksẑ, onde k é uma
constante e s a distância ao eixo do cilindro. Não há corrente livre.

(Q3B) Para medir a corrente de deslocamento, pode-se usar uma voltagem vari-
ando no tempo para carregar e descarregar um capacitor ciĺındrico. Encontre a
densidade de corrente de deslocamento e o campo elétrico como função do tempo
que produziria o campo magnético dado por

~B =
rωV0 cos(ωt)

2dc2
φ̂,

onde r é a distância a partir do centro do capacitor, ω é a frequência angular da
voltagem aplicada (V0 é a máxima voltagem), d é a distância entre as placas e c é
a velocidade da luz.



(Q4A) Uma part́ıcula de massa m está confinada em um poço quadrado infinito,
unidimensional, dado por V (x) = 0 para 0 ≤ x ≤ a e V (x) = ∞ para x < 0 ou
x > a. Resolva a equação de Schrödinger para este sistema f́ısico e determine

(a) Suas autoenergias e suas respectivas autofunções normalizadas.

(b)O valor de 〈(∆p)2〉 quando a part́ıcula está no estado fundamental.

(c) Determine Ψ(x, t) considerando que Ψ(x, 0) = 1/
√

2{ϕ1(x) + ϕ2(x)}, onde
ϕ1(x) e ϕ2(x) são as autofunções do estado fundamental e do primeiro estado
excitado, respectivamente.

(d) Com a part́ıcula no estado fundamental, o poço é subitamente ampliado de
0 ≤ x ≤ a para 0 ≤ x ≤ 4a. Determine a probabilidade da part́ıcula ser encontrada
no terceiro estado excitado nesta nova configuração.

(Q4B) Considere um sistema f́ısico que possui um momento de dipolo
−→
d . Na

presença de um campo elétrico
−→
E o sistema é governado pela Hamiltoniana

H = −−→d .−→E +H0,

onde H0 é independente do campo elétrico. Suponha que o operador momento de
dipolo pode ser escrito como

−→
d = d [|0〉〈1|+ |1〉〈0|] x̂,

onde d é uma constante e x̂ é um vetor unitário no espaço tridimensional. Suponha
ainda que

H0 = E0|1〉〈1|,

com E0 > 0.

(a) Calcule o valor esperado do momento de dipolo no estado fundamental na
ausência de campo elétrico.

(b)Suponha que o campo elétrico é independente do tempo, dado por
−→
E = Ex̂.

Determine a autoenergia e a autofunção do estado fundamental na base {|0〉, |1〉}.

(c)Considerando os dados do item b), e que o sistema se encontra em um estado
inicial |Ψ(0)〉 = |1〉, determine |Ψ(t)〉.

(d)Se o momento de dipolo for medido com o sistema no estado |Ψ(t)〉 calculado
no item c), determine os valores que podem ser encontrados e suas respectivas
probabilidades.


