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Resumo 

Nesse projeto, o nosso objetivo é apresentar os principais elementos da Mecânica Quântica através do seu sistema mais 

simples, o sistema de dois níveis. 
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Introdução 
O que é um Bit Quântico? É um sistema que necessita 

da ideia de superposições para que seus estados sejam 

descritos, para isso precisaremos da Álgebra Linear, que 

é a área da matemática que nos permite tratar 

adequadamente dessas superposições. 

 

Resultados e Discussão 
  • O estado de um qbit é um vetor unitário em seu 

espaço de estados 𝐸 = ℂ2. 
Em geral, utilizamos a base formada pelos vetores   
|0⟩ = (1,0) e |1⟩ = (0,1). Assim, um estado para o Bit 
Quântico pode ser descrito na forma 

|𝜑⟩ = 𝛼|0⟩ + 𝛽|1⟩ 
Em que |𝛼|2 + |𝛽|2 = 1 para que |𝜑⟩ seja um vetor 
unitário. 
Mas também podemos usar a base ortonormal          

|+⟩ =  
1

√2
(|0⟩ + |1⟩) e |−⟩ =

1

√2
(|0⟩ − |1⟩). Dessa forma 

seu estado seria dado por 
|𝜓⟩ = 𝛿|+⟩ + 𝛾|−⟩ 

E para que |𝜓⟩ tenha norma 1, exigimos que |𝛿|2 + |𝛾|2 =
1. 
 
  • Previsões  
Se o estado do sistema é |𝜑⟩ =  𝛼|0⟩ +  𝛽|1⟩, a medição  

{|0⟩, |1⟩} resulta:  

         0 com probabilidade |𝛼|² 

         1 com probabilidade |𝛽|² 
 
  •  Repetibilidade de testes  

                
Se um teste é realizado e dele se obtém um resultado, 
repetições desse mesmo teste no mesmo sistema 
confirmarão a resposta obtida.  
 
  • Testes Compatíveis e Incompatíveis 
      
   → 𝑻𝒆𝒔𝒕𝒆𝒔 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒂𝒕í𝒗𝒆𝒊𝒔 

     

       → 𝑻𝒆𝒔𝒕𝒆𝒔 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒕í𝒗𝒆𝒊𝒔 

         
            Com 𝑀1= {|𝑎⟩, |𝑏⟩}  e 𝑀2= {|𝑐⟩, |𝑑⟩} 
 
Se, independentemente da resposta da aplicação do teste 
𝑀2, a segunda aplicação do teste 𝑀1 for igual a primeira 

dizemos que os testes 𝑀1 e 𝑀2 são compatíveis, mas caso 
haja uma probabilidade diferente de zero de obter um 
resultado diferente na segunda aplicação de 𝑀1, dizemos 
que esses testes são incompatíveis. 
 
Figura 1. O Gato de Schrödinger. 
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Conclusões 
A teoria quântica é uma teoria probabilística, ou seja, ela 
nos dá probabilidades, mas não um resultado exato. 
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