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Exercício 1.1 Uma partícula de massa m é livre para se mover numa dimensão. Denote a sua
coordenada de posição por x e o seu momento por p. Suponha que essa partícula esteja confinada
dentro de uma caixa de modo a estar localizada entre x = 0 e x = L, e suponha que sua energia
esteja no intervalo (E,E+δE). Desenhe o espaço de fase desta partícula, indicando as regiões deste
espaço que são acessíveis à partícula.

Exercício 1.2 Considere um sistema formado por duas partículas que apenas interagem entre
si. Cada partícula tem uma massa m e é livre para se mover em uma dimensão. Denote as respetivas
coordenadas de posição das duas partículas por x1 e x2 e os seus respetivos momentos por p1 e p2.
As partículas estão confinadas dentro de uma caixa com paredes localizadas em x = 0 e x = L.
Sabe-se que a energia total do sistema está entre E e E + δE. Desenhe separadamente a parte do
espaço de fase correspondente a x1 e x2 e aquele correspondente a p1 e p2. Nos diagramas, indique
o espaço de fases acessível ao sistema.

Exercício 1.3 Considere um conjunto de osciladores harmônicos unidimensionais clássicos.

a) Seja o deslocamento x de um oscilador em função do tempo t dado por x = A cos(ωt + ϕ).
Suponha que o ângulo de fase ϕ tenha a mesma probabilidade de assumir qualquer valor no seu
intervalo 0 < ϕ < 2π. A probabilidade w(ϕ)dϕ de que ϕ esteja no intervalo entre ϕ e ϕ + δϕ é
então simplesmente w(ϕ)dϕ = (2π)−1dϕ. Para qualquer tempo fixo t, encontre a probabilidade
P (x)dx de que x esteja entre x e x+ dx. Expresse P (x) em termos de A e x.

b) Considere o espaço de fase clássico para tal conjunto de osciladores, sabendo-se que sua energia
está entre E e E+ δE. Calcule P (x)dx tomando a razão entre o volume do espaço de fase nessa
faixa de energia e com x no intervalo [x, x+ δx] com respeito ao volume total do espaço de fase
situado na faixa de energia entre E e E + δE. Expresse P (x) em termos de E e x. Mostre que
o resultado é o mesmo obtido na alínea a).

Lembre que a energia de um oscilador clássico está dada por E =
p2

2m
+

1

2
kx2, onde k = ω2m é a

constante do oscilador.

Exercício 1.4 Considere um sistema isolado formado por um grande número N de partículas
localizadas de spin 1/2 que interagem muito fracamente. Cada partícula tem um momento magné-
tico µ. que pode apontar paralelo ou antiparalelo a um campo magnético externo H. A energia E
do sistema é então E = −(n1 − n2)µH, onde n1 é o número de spins alinhados paralelamente a H
e n2 o número de spins alinhados antiparalelos a H.

a) Considere a faixa de energia entre E e E + δE onde δE é muito pequeno comparado a E mas
é microscopicamente grande de modo que δE ≫ µH. Qual é o número total de estados Ω(E)
nesta faixa de energia? Exprima o resultado em função de N, E, H e µ.



b) Escreva uma expressão para lnΩ(E) em função de E. Simplifique esta expressão aplicando a

fórmula de Stirling (lnN ! = ln
N∏

n=1

n ≃ NlnN −N , para N muito grande).

c) Assuma que a energia E está em uma região onde Ω(E) é apreciável, ou seja, que não está
próxima dos valores extremos ±NµH. Neste caso, expanda o resultado da alínea b) em série de
Taylor até o termo quadrático para obter uma expressão simples para Ω(E) em função de E.

Exercício 1.5 Considere a quantidade infinitesimal Adx + Bdy ≡ d̄F onde A e B são ambas
funções de x e y.

a) Suponha que d̄F seja uma diferencial exata tal que F = F (x, y). Mostre que A e B devem então
satisfazer a condição
∂A

∂y
=

∂B

∂x

b) Se d̄F é uma diferencial exata, mostre que a integral
∫

d̄F avaliada ao longo de qualquer caminho

fechado no plano xy deve-se anular.

Exercício 1.6 Um sistema sofre um processo quasiestático que aparece em um diagrama de
pressão média p em função do volume V como uma curva fechada. Tal processo é chamado de
"cíclico", pois o sistema termina em um macroestado final que é idêntico ao seu macroestado inicial.
Mostre que o trabalho realizado pelo sistema é dado pela área contida dentro da curva.

Exercício 1.7 A tensão aplicada a um fio aumenta de forma quasiestática de F1 para F2. Se
o fio tem comprimento L, área da seção transversal A e módulo de Young Y , calcule o trabalho
realizado. Lembre que o módulo de Young é uma propriedade mecânica que mede a rigidez de um

material sólido e está dado pela expressão Y =
F/A

∆L/L

Exercício 1.8 A pressão média p de uma quantidade de gás termicamente isolada varia com
seu volume V de acordo com a relação

p̄V γ = K
onde γ e K são constantes. Encontre o trabalho realizado por este gás em um processo quase

estático que vai de um macroestado com pressão p̄i e volume Vi para outro com pressão p̄f e volume
Vf . Expresse sua resposta em termos de p̄i, Vi, p̄f , Vf , γ.

Exercício 1.9 Em um processo quase estático A → B (veja o diagrama) no qual não há troca
de calor com o ambiente, a pressão média p̄ de uma certa quantidade de gás varia com seu volume
V de acordo com a relação

p̄ = αV −5/3

em que α é uma constante. Encontre o trabalho quase-estático realizado e o calor total absorvido
por esse sistema em cada um dos três processos a seguir, todos levando o sistema do macroestado
A ao macroestado B.



a) O sistema expande do seu volume original para seu volume final, sendo adicionado calor para
manter a pressão constante. O volume é depois mantido constante em quanto que se extrai calor
para reduzir a pressão até 106 Dynes/cm2. (Nota: 1 Dyna = 10−5 N).

b) O volume aumenta em quanto que se fornece calor para fazer com que a pressão diminua linear-
mente com o volume.

c) As duas etapas do processo (a) são realizadas na ordem oposta.

Exercício 1.10 Uma caixa tem uma divisória que divide seu volume na razão 3:1. A porção
maior da caixa contém 1.000 moléculas de gás Ne, em quanto que a porção menor contém 100
moléculas de gás He. Perfura-se um pequeno orifício na divisória e espera-se até que o equilíbrio
seja atingido.

a) Encontre o número médio de moléculas de cada tipo em cada lado da partição na situação de
equilíbrio.

b) Qual é a probabilidade de encontrar as 1.000 moléculas de gás Ne na porção maior e 100 moléculas
de He na porção menor?

Exercício 1.11 Considere um sistema de N partículas localizadas, que interagem de forma
fraca, cada uma com spin 1/2 e momento magnético µ, submetidas a campo magnético externo H.
Este sistema já foi discutido no Problema 1.4.

a) Usando a expressão para lnΩ(E) calculada no Problema 1.4b, encontre a relação entre a tem-
peratura absoluta T e a energia total E deste sistema.

b) Em que circunstâncias T é negativo?

c) O momento magnético total M deste sistema está relacionado à sua energia E. Use o resultado
da parte (a) para encontrar M em função de H e da temperatura absoluta T.

Exercício 1.12 Considere dois sistemas de spin A e A′ colocados em um campo externo H. O
sistema A consiste em N partículas localizadas de spin e momento magnético µ que apenas inte-
ragem. Da mesma forma, o sistema A′ consiste em N ′ partículas localizadas de spin e momento
magnético µ′ que interagem fracamente. Os dois sistemas estão inicialmente isolados com as respe-
tivas energias totais bNµH e b′N ′µ′H. Ambos sistemas são então colocados em contacto térmico



um com o outro. Suponha que b ≪ 1 e b′ ≪ 1 de modo que possa usar os resultados do Problema
1.4c para as densidades de estados dos dois sistemas.

a) Na situação mais provável correspondente ao equilíbrio térmico final, como se relaciona a energia
E do sistema A com a energia E′ do sistema A′?

b) Qual é o valor da energia E do sistema A?

c) Qual é o calor Q absorvido pelo sistema A ao passar da situação inicial para a situação final de
equilíbrio com A′?

d) Qual é a probabilidade P (E)dE de que A tenha sua energia final no intervalo entre E e E+dE?

e) Qual é a dispersão (∆∗E)2 ≡ (E − Ē)2 da energia E do sistema A na situação de equilíbrio
final?

f) Qual é o valor de |∆∗E/Ẽ| no caso em que N ′ ≫ N?

Exercício 1.13 Suponha que um sistema A é colocado em contacto térmico com um reservatório
de calor A′ que está a uma temperatura absoluta T ′ e que A absorve uma quantidade de calor Q
nesse processo. Mostre que o aumento de entropia ∆S de A neste processo satisfaz a desigualdade
∆S ≥ Q/T ′, onde o sinal de igual só é válido se a temperatura inicial de A difere infinitesimalmente
da temperatura T ′ de A′.

Exercício 1.14 Um sistema consiste em N1 moléculas do tipo 1 e N2 moléculas do tipo 2
confinadas dentro de uma caixa de volume V . As moléculas interagem muito fracamente de modo
que constituem uma mistura de gás ideal.

a) Como é que o número total de estados com energia no intervalo [E,E + dE], Ω(E), depende do
volume V desse sistema?

b) Use este resultado para encontrar a equação de estado deste sistema, ou seja, para encontrar sua
pressão média p̄ em função de V e T .

Exercício 1.15 Considere um sistema composto por um número muito grande de átomos dis-
tinguíveis, que não se movem (estão fixos numa estrutura cristalina) e não interagem. Cada um de
estes átomos tem dois possíveis níveis de energia: 0, ϵ , com ϵ > 0. Considere que Ē/N é a energia
média por átomo no limite N → ∞.

a) Qual será o maior valor possível para Ē/N se o sistema não estiver necessariamente em equilíbrio?

b) Qual é o valor máximo de Ē/N se o sistema estiver em equilíbrio?

c) Para uma situação de equilíbrio termodinâmico (não necessariamente igual ao da alínea b),
calcule a entropia por átomo, S/N , em função de Ē/N , através da expressão S = k lnΩ(E).

Exercício 1.16 Uma banda de borracha pode ser descrita em termos de um modelo unidimen-
sional de polímeros, que envolve N moléculas ligadas entre si. O ângulo entre moléculas pode ser
0◦ ou 180P◦ e a separação entre moléculas é d, como indicado na figura.



a) Demonstre que o número de possíveis estados que dão um cumprimento L = 2md está dado por

Ω(N,m) =
2N !

(N2 +m)!(N2 −m)!

onde m é um número inteiro positivo.

b) Para N ≪ N esta expressão fica Ω(N,m) = g(N, 0)e−2m2/N . Encontre a entropia do sistema
em função de L para N ≫ 1 e L ≪ Nd.

c) Encontre a força requerida para manter o cumprimento L para L ≪ Nd.

d) Encontre a relação entre a força e o cumprimento para qualquer valor de L (é dizer, sem ficar
restringido às condições das alíneas b e c).

Assuma que quando a banda de borracha está submetida a uma força externa f , a energia de uma
ligação a 0◦ corresponde a ϵ0 = −fa, e para 180◦ é de ϵ1 = fa, onde a é uma constante.

Exercício 1.17 Considere um sistema formado por N partículas, sendo N um número muito
elevado. As partículas podem distribuir-se em três possíveis estados de energia, E1, E2, E3.

a) Calcule o número total de estados possíveis do sistema, Ωtot.

b) Exprima o número de estados do sistema, para uma dada energia E, em função do número de
partículas nos estados E2, E3 (é dizer, em função de N2, N3) e do número total de partículas N .

c) Tendo em conta que, para um dado estado macroscópico a entropia tem um valor de S = k ln 2,
calcule a probabilidade de este estado no do conjunto estatístico de estados.

Exercício 1.18
Uma fita de borracha de um certo polímero pode ser aproximada por uma cadeia unidimensional

de N de moléculas. As moléculas tem duas possíveis orientações, vertical ou horizontal, onde a
orientação vertical corresponde ao estado fundamental de energia da molécula. Considerando que a
separação entre moléculas é d = a quando uma molécula está na posição horizontal (e d = 0 quando
está na vertical), e sabendo que o cumprimento da fita é ℓ, calcule

a) A entropia em função das variáveis a, ℓ e N .

b) Tendo em conta que para manter a fita com este cumprimento é preciso efetuar uma força F ,
determine a dependência da temperatura da fita em função da força.


