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Programa de Pós-Graduação 
Processo de Seleção – 2º Semestre de 2018 

Exame de Conhecimentos em Física 
 

 
 
 
 
Candidato(a): ___________________________________________________ 
 
 
Curso: (   ) Mestrado 

 (   ) Doutorado  
 
 
 
 
 
Observações:  
 
 

• O Exame de Conhecimentos em Física consiste em 20 questões 
objetivas.  

• O nome completo e a modalidade (Mestrado ou Doutorado) do(a) 
candidato(a) devem ser  assinalados nos campos correspondentes, na 
capa e na Folha de Respostas do Exame.  

• As respostas devem ser transcritas, à caneta, para a Folha de 
Respostas, sem rasuras.   

• Em cada questão, apenas uma alternativa é correta. Portanto, marque 
apenas uma alternativa para cada questão na Folha de Respostas. 
Questões com mais de uma alternativa assinalada serão consideradas 
nulas. 
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EXAME DE FÍSICA 
 
 
Questão 01) Suponha que um corpo na extremidade de um pêndulo tenha 
carga 𝑞 e massa 𝑚. Se, além do campo gravitacional, for aplicado um campo 
elétrico horizontal constante, 𝑬 =  𝐸!𝑦, a força aplicada total será dada por 
𝑭 =  𝑚𝑔𝑥  + 𝑞𝐸!𝑦. Com isto, podemos afirmar que a condição de equilíbrio é 
satisfeita quando: (Considere 𝜃 sendo o ângulo do pêndulo com a vertical)  
 

(a) tan𝜃 = 𝑞𝐸!/𝑚𝑔 

(b) tan𝜃 = 𝑚𝑔/𝑞𝐸! 

(c) sin𝜃 = 𝑞𝐸!/𝑚𝑔 

(d) sin𝜃 = 𝑚𝑔/𝑞𝐸! 

(e) cos𝜃 = 𝑚𝑔/𝑞𝐸! 

 
Questão 02) Sabendo que a Lei de Stefan-Boltzmann é dada por RT=σT4 e que 
a radiância total é definida como a potência irradiada por unidade de área, 
determine a ordem de grandeza da taxa de variação da massa de repouso 
perdida por segundo pelo Sol sob a forma de radiação.  
(Dados: temperatura na superfície do Sol 5700 K; diâmetro do Sol: 1,4.109 m; 
constante de Stefan-Boltzmann: σ = 5,67.10-8 W/m2T4; velocidade da luz no 
vácuo: 3,0.108 m/s; Massa do sol 2,0.1030kg) 
 

(a) 106 kg/s; 
(b) 107 kg/s; 
(c) 108 kg/s; 
(d) 109 kg/s; 
(e) 1010 kg/s. 

 
Questão 03) Sobre os postulados da mecânica quântica e correto afirmar que: 
 

I. Um sistema físico pode se encontrar em vários estados 
simultaneamente. 

II. A função de onda de Schrödinger não pode adotar valores destituídos 
de interpretação física imediata. 

III. Na mecânica quântica descrevemos grandezas físicas observáveis por 
operadores agindo sobre o espaço de Hilbert das funções de onda que 
descrevem os sistemas quânticos. 
 

(a) Somente I é correta; 
(b) Somente I e II são corretas; 
(c) Somente I e III são corretas; 
(d) Somente II e III são corretas; 
(e) Somente II é correta. 
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Questão 04) A figura abaixo mostra o campo elétrico produzido por um dipolo 
elétrico. Podemos afirmar que o fluxo elétrico: 

 
 

I. Através da superfície A é q/ε0 
II. Através da superfície B é -q/ε0 
III. Através da superfície C é nulo 
IV. Através da superfície D é nulo 
 

(a) Somente I é correta; 
(b) Somente II é correta; 
(c) Somente III é correta; 
(d) Somente IV é correta; 
(e) Todas são corretas. 

 
Questão 05) Um campo magnético variante no tempo é dado por 𝐵 =
20 cos 10!𝑡 𝑥. O valor do campo elétrico induzido em uma espira de raio igual 
a 2×10!!𝑚 no instante 𝑡 = (0.5×10!!𝜋)𝑠 é da ordem de: 

 
(a) 104; 
(b) 10-2; 
(c) 103; 
(d) 105; 
(e) 10-3. 

 
Questão 06) Considere as seguintes afirmações referentes aos postulados 
elaborados por Niels Bohr ao conceber o seu modelo atômico: 
 

I. As possíveis órbitas descritas por elétrons em torno do núcleo atômico 
são múltiplos inteiros de h/2π. 

II. A energia emitida por um sistema atômico é estabelecida pelas leis da 
eletrodinâmica. 

III. Um elétron só pode assumir determinados valores de energia, que 
correspondem às órbitas permitidas, assim os átomos possuem 
determinados níveis de energia ou camadas energéticas; 

IV. Um elétron pode absorver energia de uma fonte externa somente em 
unidades discretas e iguais a diferença entre a energia de duas órbitas. 
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Indique a alternativa correta: 
 

(a) Todas estão corretas; 
(b) somente I e III estão corretas; 
(c) somente II e III estão corretas.  
(d) somente I, III e IV estão corretas; 
(e) somente I e IV estão corretas. 

 
 
Questão 07) Em 1890, Rydberg escreveu uma forma generalizada, a partir da 
qual era possível calcular o comprimento de onda das raias do espectro de 
emissão do átomo de hidrogênio em outras regiões do espectro. Essa equação 
ficou conhecida como equação de Rydberg. Com base nisto, determine o 
comprimento de onda da radiação emitida por um átomo de hidrogênio quando 
um elétron faz uma transição entre os níveis n2=3 e n1=2. Por fim, a linha 
espectral produzida por essa transição é aproximadamente representada por: 
Dado:  Constante de Rydberg ~ 1,1×107m−1. 
 

 
 

(a) Hα; 
(b) Hβ; 
(c) Hγ; 
(d) Hδ; 
(e) Nenhuma das indicadas. 

 
 
Questão 08) O Hamiltoniano pode ser derivado a partir da Equação de 
Lagrange usando a fórmula: 
 

(a) 𝐻 = 𝑝!𝑞! − 𝐿; 
(b) 𝐻 = 𝑝!𝑞! − 𝐿; 
(c) 𝐻 = !"

!!!
; 

(d) 𝐻 = !
!
; 

(e) 𝐻 = 𝐿 + 𝑑𝐹(𝑞, 𝑡)/𝑑𝑡. 
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Questão 09) A expressão geral para o momento conjugado é 𝑝! =
!"
!!!

. Dada a 

Lagrangeana 𝐿 = !!!

!
− 𝑉(𝑋) qual é o momento conjugado em 𝑥? 

 
(a) !!

!

!
; 

(b) 𝑚𝑥;  
(c) 𝑚𝑥;  
(d) – (!"

!"
); 

(e) – (!"
!!
). 

 
 
Questão 10) A probabilidade de se encontrar uma partícula em uma região 
infinitesimal 𝑑𝑥 é dada por 
 

(a) Ψ 𝑥, 𝑡 𝑑𝑥; 
(b) Ψ 𝑥, 𝑡 ∗𝑑𝑥; 
(c) [Ψ(𝑥, 𝑡)/Ψ 𝑥, 𝑡 ∗]𝑑𝑥; 
(d) Ψ(𝑥, 𝑡)²𝑑𝑥; 
(e) Ψ 𝑥, 𝑡 ∗Ψ(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥. 

 
 
Questão 11) A função de onda Ψ 𝑥 = 𝐴𝑒!!"² descreve um estado de um 
oscilador harmônico desde que a constante 𝛼 seja escolhida apropriadamente. 
Usando Equação de Schrödinger determine uma expressão para a constante 𝛼 
em termos de um oscilador de massa 𝑚 e frequência clássica de oscilação 𝜔. 
 

(a) 𝛼 = !"
!ℏ

; 
(b) 𝛼 = !"

ℏ
; 

(c) 𝛼 = !"
!"

; 
(d) 𝛼 = !"

!
; 

(e) 𝛼 = !"
!

. 
 
 
Questão 12) Uma distribuição de carga (estática) produz um campo elétrico 
dado por 𝐸 = 𝐴 !!!"

!²
𝑟, onde 𝐴 e 𝑏 são constantes. Qual é a densidade de 

carga? 
 

(a) 𝜌 = 4𝜋𝜀!𝐴𝛿(𝑟); 
(b) 𝜌 = !!!"

!²
𝑒!!"; 

(c) 𝜌 = !!!"
!²

𝑒!!"² + 4𝜋𝜀!𝐴𝛿(𝑟); 

(d) 𝜌 = !!!"
!²

𝑒!!"²; 

(e) 𝜌 = !!!"
!²

𝑒!!" + 4𝜋𝜀!𝐴𝛿(𝑟). 
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Questão 13) A velocidade da luz 𝑐, e as constantes 𝜇! e  𝜀! estão relacionados 
por: 

(a) 𝑐 = !!
 !!

; 

(b) 𝑐 =  !!
!!

; 

(c) 𝑐 = 𝜇!𝜀!; 
(d) 𝑐 = 1/𝜇!𝜀!; 
(e) nenhuma das anteriores. 

 
Questão 14) Um inventor diz ter construído um dispositivo que absorve 2500 
Btus de calor e produz 2000 Btus de trabalho. Se o dissipador de calor do 
dispositivo for água gelada a 0ºC, a temperatura da fonte quente do sistema 
será da ordem de: 
 

(a) 0 K; 
(b) 10 K; 
(c) 100 K; 
(d) 1000 K; 
(e) 10000 K. 

 
Questão 15) Uma máquina de Carnot tem um ciclo conforme a figura abaixo. 
Sobre este ciclo podemos afirmar que: 
 

 
 
 

(a) AB e CD são isotermas; BC e DA representam os passos onde o 
trabalho é extraído; 

(b) BC e DA são isotermas; AB e CD representam os passos onde o 
trabalho é extraído; 

(c) AB e CD são adiabatas; BC e DA representam os passos onde o 
trabalho é fornecido; 

(d) BC e DA são adiabatas; AB e CD representam os passos onde o 
trabalho é fornecido; 

(e) AB e CD são isotermas; CD e DA representam os passos onde o 
trabalho é fornecido; 
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Questão 16) Considere uma cadeia unidimensional consistindo de 𝑛 ≫
1 segmentos como ilustrado abaixo. Deixe o comprimento de cada segmento 
ser 𝑎 quando a dimensão longa do segmento for paralela à cadeia e zero 
quando for vertical. Cada segmento tem apenas dois estados, uma orientação 
vertical e outra horizontal, e não são degenerados. A distância entre as 
extremidades da corrente é nx. Encontre a entropia da cadeia como uma 
função de x. 
 

 
 

(a) 𝑆 = 𝑘 ln !!
!"
! ! !!!"! !

; 

(b) 𝑆 = 𝑘 ln
!"
! ! !!!"! !

!!
; 

(c) 𝑆 = 𝑘 ln
!! !"! !

!!!"! !
; 

(d) 𝑆 = 𝑘 ln
!! !!!"! !

!"
! !

; 

(e) 𝑆 = 𝑘 ln
!!!"! !
!"
! !!!

; 

Questão 17) Em mecânica quântica, um poço unidimensional “função delta” é 
definido pelo potencial 𝑉 = −𝛼𝛿(𝑥), ao qual possui solução estacionária dada 
por 

𝜓 𝑥 = !"
ℏ
exp −!"|!|

ℏ!
. 

Neste caso, o valor esperado de 𝑥! será: 
 

(a) 0; 
(b) 4ℎ!/(𝑚𝛼)!/!; 
(c) ℎ!/2(𝑚𝛼)!; 
(d) 2𝜋ℎ/8 𝑚𝛼; 
(e) 𝜋ℎ!/2𝑚𝛼. 

 
Questão 18) Dois cilindros longos (de raios 𝑎 e 𝑏, com 𝑎 < 𝑏) estão separados 
por um material com condutividade 𝜎. Se eles forem mantidos a uma diferença 
de potencial V, que corrente passa entre um e outro, em um comprimento L? 
 

(a) 0; 
(b) 𝜎𝜆/𝜖!; 
(c) 𝜎𝜆/𝜖!𝐿. 
(d) 𝜎𝜆𝐿/𝜖!; 
(e) 𝜎𝜆𝐿!/𝜖!.  
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Questão 19) Uma fonte de luz move-se com velocidade constante 𝑢 em 
relação a uma pessoa que se encontra em repouso em um referencial inercial 
𝐴. No sistema de referência da própria fonte, a fonte emite luz com frequência 
𝑓!. Qual é a frequência 𝑓 dessas ondas medias pela pessoa no referencial 𝐴 
sabendo que a fonte está se afastando do observador? Obs: 𝑐 é o valor da 
velocidade da luz no vácuo. 
 

(a) (𝑐 + 𝑢)𝑓!/(𝑐 − 𝑢);  
(b) (𝑐 − 𝑢)𝑓!/(𝑐 + 𝑢); 
(c) 𝑐 + 𝑢𝑓!/ 𝑐 − 𝑢; 
(d) 𝑐 − 𝑢𝑓!/ 𝑐 + 𝑢; 
(e) (𝑐 + 𝑢!)𝑓!/(𝑐 − 𝑢!). 

 
Questão 20) Considere um tubo rígido de tamanho 𝐿 cujas extremidades 
estejam abertas. Supondo a existência de ondas sonoras estacionárias dentro 
desse tubo, sabe-se que os comprimentos de onda correspondentes serão 
dados por: 
 

(a) λn=2L/n; 
(b) λn=2nL; 
(c) λn=2L/𝑛!; 
(d) λn=2n/L; 
(e) λn=2𝑛!L. 
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