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De cada grupo de tópicos será sorteado um ponto totalizanto três quastões . Charater da prova: apresnentação
de topico sorteado (lousa, giz) e a discussão (perguntas complementares referentes ao tópico sorteado). Durante
da prova oral será permitida a utilização das anotações do proprio discente. Nao serão permitidas as notas de
aula do professor nem utilização de livros.

I. RELATIVIDADE, FORMULAÇÃO COVARIANTE

1. Postulados da relatividade restrita, espaço-tempo de
Minkowski, invariância do intervalo, relações causais entre
eventos.

2. Simultaneidade em relatividade restrita, dilatação de tempo e
contração de Lorentz.

3. Grupo de de Lorentz, geardores.

4. Grupo de Poincaré, geradores.

5. Tempo proprio, quadrivelocidade, quadrimoento, quadri-
aceleração .

6. Addição relativistica de velocidades.

7. Forma diferencial covariante das equacoes de Maxwell.

8. Forma integral covariante das equacoes de Maxwell.

9. Transformação de Lorentz para os campos elétrico e mag-
nético, invariantes relativisticos.

10. Campo eletromagnético de uma partícula carregada em movi-
mento uniforme.

II. ELETRODINÂMICA, RADIAÇÃO

1. Lagrangiana para o campo eletromagnético. Equações de
Maxwell como equações de Euler-Lagrange.

2. Equação de movimento de uma partícula carregada em campo
eletromagnético.

3. Hamiltoniana para partícula carregada em campo eletromag-
nético.

4. Simétrias e leis de conservação para o campo eletromag-
nético.

5. Tensor de energia-momento do campo eletromagnético.

6. Conservação de momento linear e angular do campo eletro-
magnético (quantidades integradas).

7. Soluções fundamentais para equação de d’Alembert em (3 +
1), (2 + 1) e (1 + 1) dimensões .

8. Potenciais retardados.

9. Campo retardado de uma particula em movimento acelerado;
tensor retardado de energia momento .

10. Distribução angular de potência irradiada por partícula.

III. SOLUÇÕES ESTÁTICAS, MEIOS CONTINUOS,
ONDAS

1. Solução fundamental para equação de Laplace em três e duas
dimensões .

2. Solução formal da equção de Poisson em eletrostática.
Interpratação de termos na borda da região .

3. Funções de Green para problema de Dirichlet e problema de
Neumann.

4. Método de separação de variaveis. Soluções em coordenadas
cartesianas, cilíndricas e esféricas.

5. Expansão multipolar de potencial eletrostático em coorde-
nadas cartesianas.

6. Expansão multipolar de potencial eletrostático em coorde-
nadas esféricas.

7. Equações de Maxwell em meios continuos. Vetores de
polarização e da magnetização .

8. Condições de contorno na superfície de interfase de dois
meios continuos.

9. Ondas eletromagnéticas, tensor de polarização , parametros
de Stokes.

10. Ondas eletromagnéticas em meios dispersivos.


