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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) Dois corpos pontuais de massas m1 e m2 são soltos a partir do repouso, se-
parados de uma distância inicial r0, movendo-se apenas sob o efeito de sua atração
gravitacional mútua. Calcule as velocidades v1(r) e v2(r) dos dois objetos quando
se aproximam até uma distância r (onde, r < r0) um do outro.

(Q1B) Considere um sistema massa-mola amortecido forçado em repouso no ins-
tante t = 0. Calcule a amplitude de oscilação A(ω) para um oscilador harmônico
de frequência natural ω0, com força de amortecimento dada por F (v) = −bv,
sujeito a uma força periódica externa F(t,ω)=F0sen(ωt)



(Q2A) Um sistema de dois ńıveis de energia E0 e E1 é populado por N part́ıculas
em uma temperatura T . As part́ıculas populam os ńıveis de energias de acordo
com uma lei de distribuição clássica.

(a) Encontre uma expressão para a energia média por part́ıcula.

(b) Encontre uma expressão para o calor espećıfico do sistema de N part́ıculas.

(Q2B) Considere um sistema de N part́ıculas não interagentes fixas em suas
posições e com um momento magnético µ, que é imerso em um campo magnético
H. Cada part́ıcula pode existir em um de dois estados de energia E = 0 ou
E = 2µH. Considere as part́ıculas como distingúıveis.

(a) Encontre a entropia do sistema

(b) Porque é posśıvel existir temperatura negativa aqui, mas não é posśıvel para
um gás em uma caixa?



(Q3A) Um guia de ondas muito usado em laboratórios é o cabo coaxial. Ele
consiste de um fio condutor interno rodeado por um isolante dentro de uma malha
condutora, protegida por um encapamento isolante. Ele pode ser modelado como
um fio metálico interno de raio a dentro de um dielétrico com permissividade
elétrica ε e permeabilidade µ e uma casca metálica ciĺındrica de raio interno b,
como indicado na figura abaixo. A corrente percorre o fio interno numa direção e
a casca ciĺındrica na direção contrária.

(a) Use a simetria do problema e a lei de Gauss para obter a capacitância por
unidade de compriemnto do cabo em termos de ε, µ, a e b.

(b) Use a simetria do problema e a lei de Ampère para obter a auto-indutância por
unidade de comprimento do cabo em termos de ε, µ, a e b. Dica: calcule a energia
armazenada no campo magnético em um comprimento finito do cabo e iguale o
resultado a LI2/2, onde L é a auto-indutância e I é a corrente pelo cabo.

(Q3B) A equação de onda para o campo elétrico em um meio linear, homogêneo e
isotrópico com condutividade elétrica σ, permissividade elétrica ε e permeabilidade
magnética µ, na ausência de fontes de cargas livres (ρF = 0), é dada por

∇2 ~E − µσ∂
~E

∂t
− µε∂

2 ~E

∂t2
= 0.

Considere uma solução do tipo onda plana ~E(x, t) = ~E0 ei(kx−ωt) e obtenha a
relação entre k e ω em termos de σ, ε e µ. Interprete fisicamente a diferença entre
os casos σ 6= 0 e σ = 0.



(Q4A) Considere um sistema de dois ńıveis onde os kets |0〉 e |1〉 definem uma
base ortonormal. A Hamiltoniana do sistema é dada por

H = h̄ωa†a,

onde os operadores a e a† são definidos por

a†|0〉 = |1〉, a|1〉 = |0〉 e a†|1〉 = a|0〉 = 0.

(a) Encontre os autovalores de H.

(b) Escreva H, a e a†, na base {|0〉, |1〉}.

(c) Determine o anticomutador {a, a†}.

(Q4B) Uma part́ıcula de massa m está confinada em um poço quadrado infinito,
de largura 2a, dado por V (x) = 0 para |x| < a e V (x) = ∞ para |x| ≥ a.
Inicialmente a part́ıcula se encontra em um estado descrito pela função de onda
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(a) Determine a constante de normalização C. Se a energia da part́ıcula é medida,
quais resultados são posśıveis e qual a probabilidade de se obter cada energia?

(b) Determine Ψ(x, t).


