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ATENÇÃO: Leia atentamente as instruções abaixo.

(1) Durante a prova �ca proibido o uso de Celular, Notebook, Tablet ou quaisquer outro

equipamento eletrônico que não tenha tido o uso previamente autorizado pelo aplicador.

(2) Prova sem consulta. Não se permite o uso de material auxiliar.

(3) Nos itens (1) e (2) caso haja descumprimento, a prova será recolhida pelo aplicador e o

candidato não terá mais o direito de prosseguir a realização da prova. No item (2) o material

auxiliar também será recolhido a anexado ao corpo da prova. Nestes casos será atribuída nota 0,0

(zero) à avaliação.

(5) Rascunho não será considerado.

(6) Usar caneta esferográ�ca azul ou preta. Respostas a lápis serão desconsideradas.

(7) Prova individual. Qualquer candidato que for pego colando ou conversando com outro

candidato na prova obterá nota 0,0 na prova.

(8) Fundamente-se bem nas suas respostas, pois respostas ambíguas e sem sentido físico serão

desconsideradas.

(9) As folhas para rascunho serão fornecidas pelo aplicador da prova.

(10) Você deve escolher apenas 4 (quatro) problemas para resolver.
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1. Uma bola de beisebol é lançada do telhado de um edifício muito alto. A medida que a bola cai,

o ar exerce uma força de arraste proporcional ao quadrado da velocidade da bola (f = Dv2).
Mostre que o tempo necessário para esta bola alcançar uma velocidade v é dado por:
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2g
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vt − v

)
onde vt é a velocidade terminal da bola, que surge quando a=0. (25)

2. Mostre que o período de oscilação τp para pequenas oscilações em um pêndulo simples é dado

por:

τp = 2π

√
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g
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Você também deve mostrar que a energia total da partícula é:

E =
1

2
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dθ
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)2 +mgl(1− cosθ).

(25)

3. Considere uma massa de gás monoatômico, não-interagente e rarefeito (gás perfeito). Este

gás sofre uma compressão isotérmica, indo de um volume inicial V1 até um volume �nal V2.

Obtenha o trabalho exercido sobre o sistema devido à compressão. (25)

4. Uma onda plana monocromática de frequência f = 1GHz propaga-se no vácuo e é descrita

pelo seguinte campo elétrico:

E⃗ = Exu⃗x + Eyu⃗y.

Ex = E0cos(ωt− kz).

Ey = E0sen(ωt− kz).

Determine para esta onda:

a) o comprimento de onda e o período;

b) a direção de propagação;

c) a polarização da onda;

d) o campo magnético;

e) a densidade de energia transportada;

f) o vector de Pointing. (25)
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5. Considere o poço de potencial in�nito abaixo.

Neste caso, o potencial está de�nido para as regiões delimitadas da seguinte forma:

V (x) = +∞, x < −a/2

V (x) = 0, −a/2 < x < a/2

V (x) = +∞, x > a/2

Então, mostre que diferente do caso clássico, em que uma partícula pode se mover dentro do

poço com qualquer valor da energia, vemos que no problema quântico a energia está quantizada,

tendo apenas os seguintes valores possíveis:

En =
h̄2π2n2

2ma2
, com n = 1, 2, 3, ...

(25)

Nº INSCRIÇÃO: �Na natureza nada é exato, mas provável�


