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Instruções

• Escolha, por sorteio, um código de dois d́ıgitos, que será sua identificação
nas três provas escritas. Preencha a ficha de identificação com o seu nome,
o seu código, assine-a e coloque-a no envelope a ser lacrado após a entrega
de todas as fichas de identificações.

• 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 cinco (05) questões identificadas com a seguinte notação:
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Você deverá escolher APENAS quatro questões para
responder.

• Todas as questões possuem o mesmo valor: 2,5 (dois v́ırgula cinco) pontos.

• 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!



(Q1) 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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(Q2) Para o magneto ideal de spin 1/2, mostre que a magnetização é da forma

m = µ0 tanh

(
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)
.

(Q3) 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.



(Q4) Considere um sistema deN 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?

(Q5) Considere uma rede unidimensional com constante de rede a, como mostrado
na figura. Um átomo transita de um dado śıtio para um de seus primeiros vizinhos
a cada τ segundos. As probabilidades de transição para a direita e para a esquerda
são p e q = 1 − p, respectivamente.

a) Calcule a posição média x̄ do átomo no instante t = Nτ , onde N � 1;

b) Calcule o valor quadrático médio (x− x̄)2 no instante t.


