
 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: FÍSICA MODERNA CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA BÁSICA IV 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 6° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Teoria da Relatividade Restrita; A desconstrução do átomo: Algumas evidências do século XIX; 
Os raios catódicos; A radioatividade; A radiação de corpo negro; Os modelos atômicos 
clássicos; Os modelos quânticos do Átomo; A Mecânica Quântica matricial; Mecânica 
Quântica Ondulatória; Aplicações da equação de Schrödinger; Os indivisíveis de hoje. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Estudar a estrutura da matéria com ênfase nos átomos, moléculas e núcleos. Compreender a 
física microscópica e da matéria através de estudo da Teoria Quântica. 

 

Específicos 

Estudar a Teoria da Relatividade Restrita: O experimento de Michelson e Morley; os postulados 
da relatividade restrita, o espaço de Minkowski; a Eletrodinâmica Relativística de Einstein; 
A conservação de energia e de momentum de sistemas de partículas; O impacto da 
relatividade. 

 

Estudar a Mecânica Quântica: A radiação de corpo negro; Os modelos atômicos clássicos; Os 
modelos quânticos do Átomo; A Mecânica Quântica matricial; Mecânica Quântica 
Ondulatória; A equação de Schrödinger e aplicações. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I.  A Eletrodinâmica e a Teoria da Relatividade Restrita de Einstein; 

1. O movimento e o espaço 

2. As duas nuvens de Lord Kelvin 

3. Os experimentos de Michelson e Morley 



4. A covariância das leis da física 

5. A Relatividade Restrita 

6. A Eletrodinâmica relativística de Eisntein 

7. A conservação de energia e de momento de sistemas de partículas 

8. O impacto da relatividade 

 

II. A desconstrução do átomo: Algumas evidências do século XIX 

1. O átomo de eletricidade: Faraday e a eletrólise 

2. A espectroscopia dos elementos químicos 

 

III. Os raios catódicos: a descoberta do elétron e dos raios X 

1. A descoberta do elétron 

2. A descoberta dos raios X 

 

IV. A radioatividade 

1. As primeiras descobertas 

2. Os raios α,β e γ 

3. A teoria da transmutação 

4. O número de Avogadro 

 

V. A radiação de corpo negro e o retorno à concepção corpuscular da luz 

1. A mecânica estatística 

2. A radiação de corpo negro 

3. Einstein e a quantização da luz 

 

VI. Os modelos atômicos clássicos 

1. O átomo de Thompson 

2. O átomo de Nagaoka 

3. Um exemplo do método da observação indireta 

4. O átomo de Rutherford 

5. O espalhamento de partículas α pelos núcleos Atômicos 

 

VII. Os modelos quânticos do Átomo 

1. O átomo de Bohr 

2. A origem da quantização do momento angular 



3. Os níveis de energia de átomos como consequência da quantização do momento angular 

4. A velha Mecânica Quântica 

 

VIII. A Mecânica Quântica matricial 

1. Os novos argumentos probabilísticos de Einstein 

2. A Mecânica Matricial de Heisenberg, Born e Jordan 

 

IX. Mecânica Quântica Ondulatória; 

1. A hipótese de Louis de Broglie 

2. A difração de elétrons 

3. A equação de Schrödinger 

4. A interpretação probabilística de Born 

5. O movimento de partículas em campos conservativos 

6. As relações de incerteza de Heisenberg 

7. As equações de Ehrenfest 

8. Generalizações e sistemas de partículas 

 

X. Aplicações da equação de Schrödinger 

 

XI. Os indivisíveis de hoje 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Procedimentos Didáticos, as formas como serão trabalhado os conteúdos, visando ao alcance 
dos objetivos. São os meios utilizados em sala de aula para facilitar a aprendizagem dos 
estudantes, ou seja, para conduzi-los em direção aos objetivos da aula ou do conjunto de 
aulas da disciplina; 

Indicam-se os tipos de aulas (expositivas, dialogadas, ilustradas com recursos audiovisuais), as 
atividades (leituras e discussões de textos, pesquisas e trabalhos individuais e grupais, 
seminários, laboratórios de vivências, problematizações, dinâmicas de grupos, dentre 
outras), os locais das atividades e os recursos didáticos (meios ou materiais de ensino, 
meios áudios-visuais). 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Avaliações escritas; 



Relatórios de algumas atividades práticas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final; 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 


