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•  Painel Meus cursos PEF103 - MQ - 2021.1 
•   

 
Geral 
 
E s t e é u m c u r s o d e M e c â n i c a Q u â n t i c a d o M e s t r a d o 
Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF) que será dado 
neste Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), moodle. Confira a 
ementa oficial e a bibliografia em https://mnpef.propg.ufabc.edu.br/inf 
academicas/disciplinas/ 

•   
Sala de aula virtual (entre na sala com seu email institucional): https://
meet.google.com/hjk-axvg-cxu 

•  Biblioteca Virtual da UFABC Arquivo 
 
 
Leia este arquivo com as instruções do NETE-UFABC para acessar 
as Referências abaixo em nossa biblioteca virtual. Para acessar 
estas referências, faça uma busca por autor na sua Biblioteca. 

•   
•   

1.  H. M. Nussenzweig, Curso de Física Básica v. 4: Ótica, 
Relatividade e Física Quântica, e v.2: Óptica, Oscilações e 
Calor, São Paulo, Edgard Blücher, 1998. 

2.  Paul A. Tipler e Ralph A. Llewellyn, Fisica Moderna,6a Edição, 
LTC, 2014.  

3.  Serway e Jewett, Física para Cientistas e Engenheiros v. 4: 
Luz, Óptica e Física Moderna, 9a. Edição, Cengage Learning, 
2019. 

4.  Halliday, Resnik e Krane, Física 4, 5a Ed., LTC, 2004. 
5.  W. Bauer, G.D Westfall e H. Dias, Física para Universitários, 

Óptica e Fisica Moderna, McGraw Hill, 2013. 
  

•  PDFs de livros de licenças abertas Pasta 
 
 

https://moodle.ufabc.edu.br/my/
https://moodle.ufabc.edu.br/course/view.php?id=987
https://moodle.ufabc.edu.br/course/view.php?id=987#section-0
https://mnpef.propg.ufabc.edu.br/inf-academicas/disciplinas/
https://mnpef.propg.ufabc.edu.br/inf-academicas/disciplinas/
https://meet.google.com/hjk-axvg-cxu
https://meet.google.com/hjk-axvg-cxu


 
  

•  Tópico da 1a. semana 
 
 
O Corpo Negro e sua Radiação 
 
Nesta seção revisaremos a definição do Corpo Negro e estudaremos seu 
espectro tanto do ponto de vista empírico (experimental) quanto teórico.  

•  Fale sobre você Pesquisa 
 
Essa pesquisa é para o Professor saber quanto você sabe sobre o 
tema desta semana. Responda sem consultar e nem ter lido o texto 
abaixo. Trata-se de uma pesquisa anônima. 
 

•  Texto 1 - Corpo Negro Arquivo 
 
 
Este texto é de leitura obrigatória. No final deste texto você pode 
verificar a lista 1 que deve ser entregue na tarefa abaixo. Esta tarefa 
servirá como 10% da avaliação final. Consulte as referências 
contidas no texto usando a Biblioteca virtual da UFABC e os links 
indicados no texto. Abaixo, o link do simulador dos resultados 
experimentais da radiância R(λ). 
 
https://phet.colorado.edu/sims/html/blackbody-spectrum/latest/
blackbody-spectrum_en.html  

•  Videos de Corpos Negros 
 
Estes videos estão em Inglês. Acione o CC (Closed Caption) para 
facilitar a compreensão. 

•  Lista 1 Tarefa 
 
Por favor, crie um arquivo PDF com a lista 1, coloque seu nome e 
envie por este link. 

https://moodle.ufabc.edu.br/course/view.php?id=987#section-1
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/assign/view.php?id=33217
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/resource/view.php?id=33223
https://phet.colorado.edu/sims/html/blackbody-spectrum/latest/blackbody-spectrum_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/blackbody-spectrum/latest/blackbody-spectrum_en.html


 
  

•  Tópico da 2a. semana 
 
O efeito foto-elétrico 

•  Fale sobre você Pesquisa 
 
Essa pesquisa é para o Professor saber quanto você sabe sobre o 
tema desta semana. Responda sem consultar e nem ter lido o texto 
abaixo. Trata-se de uma pesquisa anônima. 

•  Texto 2 - Efeito Foto-elétrico Arquivo 
 
 
Este texto é de leitura obrigatória. No final deste texto você pode 
verificar a lista 2 que deve ser entregue na tarefa abaixo. Esta tarefa 
servirá como 10% da avaliação final. Consulte as referências 
contidas no texto usando a Biblioteca virtual da UFABC e 
os links indicados no texto. Abaixo, o link do simulador do efeito 
foto-elétrico. 

•   
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/photoelectric/latest/
photoelectric.html?simulation=photoelectric&locale=pt_BR 

•  Videos de Efeitos Foto-elétricos simples Página 
 
Estes videos estão em Inglês. Acione o CC (Closed Caption) para 
facilitar a compreensão. 

•  Lista 2 Tarefa 
 
 
Por favor, crie um arquivo PDF com a lista 2, coloque seu nome e 
envie por aqui. 
  

 
 

https://moodle.ufabc.edu.br/mod/assign/view.php?id=33341
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/resource/view.php?id=33223
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/photoelectric/latest/photoelectric.html?simulation=photoelectric&locale=pt_BR
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/photoelectric/latest/photoelectric.html?simulation=photoelectric&locale=pt_BR


 
  

•  Tópico da 3a. semana 

O efeito Compton, a Dualidade Onda-partícula e o Modelo de Bohr 

•  Fale sobre você Pesquisa 
 
Essa pesquisa é para o Professor saber quanto você sabe sobre o 
tema desta semana. Responda sem consultar e nem ter lido o texto 
abaixo. Trata-se de uma pesquisa anônima. 

•  Texto 3 - O efeito Compton, a Dualidade Onda-partícula e o 
Modelo de Bohr Arquivo 
 
 
Este texto é de leitura obrigatória. No final deste texto você pode 
verificar a lista 3 que deve ser entregue na tarefa abaixo. Esta tarefa 
servirá como 10% da avaliação final. Consulte as referências 
contidas no texto usando a Biblioteca virtual da UFABC e 
os links indicados no texto. Abaixo, os links dos simuladores de 
fenômenos ondulatórios e espectros atômicos. Explore! 
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-
interference_en.html 
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/hydrogen-atom/latest/
hydrogen-atom.html?simulation=hydrogen-atom 

•  Videos de interesse Página 
 
Estes videos estão em Inglês. Acione o CC (Closed Caption) para 
facilitar a compreensão. 

•  Lista 3 Tarefa 
 
Por favor, crie um arquivo PDF com a lista 3, coloque seu nome e 
envie por aqui. 

 

 
  

https://moodle.ufabc.edu.br/course/view.php?id=987#section-3
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/assign/view.php?id=33525
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/resource/view.php?id=33223
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/hydrogen-atom/latest/hydrogen-atom.html?simulation=hydrogen-atom
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/hydrogen-atom/latest/hydrogen-atom.html?simulation=hydrogen-atom


•  Tópico da 4a. semana 

Princípio da Indeterminação (ou Incerteza) 

•  Fale sobre você Pesquisa 
 
Essa pesquisa é para o Professor saber quanto você sabe sobre o 
tema desta semana. Responda sem consultar e nem ter lido o texto 
abaixo. Trata-se de uma pesquisa anônima. 

•  Texto 4 - O Princípio da Incerteza Arquivo 
 
 
Este texto é de leitura obrigatória. No final dele você pode verificar a 
Lista 4 que deve ser entregue na tarefa abaixo. Esta tarefa servirá 
como 10% da avaliação final. Consulte as referências contidas no 
texto usando a Biblioteca virtual da UFABC e os links indicados no 
texto. Abaixo, os links dos simuladores de interesse. Explore! 
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?
simulation=fourier 
https://www.wolframalpha.com/ calculators/integral-calculator/ 

•  Videos de interesse Página 
 
Estes videos estão em Inglês. Acione o CC (Closed Caption) para 
facilitar a compreensão. 

 Lista 4 Tarefa 
 
 Por favor, crie um arquivo PDF com a lista 4, coloque seu nome e    
envie por aqui. 
 
  

 

 

https://moodle.ufabc.edu.br/course/view.php?id=987#section-4
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/assign/view.php?id=34694
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/resource/view.php?id=33223
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?simulation=fourier
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?simulation=fourier
https://www.wolframalpha.com/%20calculators/integral-calculator/


•  Tópico da 5a. semana 

Vetores de Estado e Equação de Schrödinger 

•  Fale sobre você Pesquisa 
 
Essa pesquisa é para o Professor saber quanto você sabe sobre o 
tema desta semana. Responda sem consultar e nem ter lido o texto 
abaixo. Trata-se de uma pesquisa anônima. 

•  Texto 5 - Vetores de Estado e Equação de Schrödinger Arquivo 
 
 
Este texto é de leitura obrigatória. No final dele você pode verificar a 
Lista 5 que deve ser entregue na tarefa abaixo. Esta tarefa servirá 
como 10% da avaliação final. Consulte as referências contidas no 
texto usando a Biblioteca virtual da UFABC e os links indicados no 
texto. Abaixo, os links dos simuladores de interesse. Explore! 
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?
simulation=fourier 
https://www.wolframalpha.com/ calculators/integral-calculator/ 

•  Videos de interesse Página 
 
Estes videos estão em Inglês. Acione o CC (Closed Caption) para 
facilitar a compreensão. 

 Lista 5 Tarefa 
 
 
Por favor, crie um arquivo PDF com a lista 5, coloque seu nome e envie 
por aqui. 

  

https://moodle.ufabc.edu.br/course/view.php?id=987#section-5
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/assign/view.php?id=41193
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/resource/view.php?id=33223
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?simulation=fourier
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?simulation=fourier
https://www.wolframalpha.com/%20calculators/integral-calculator/
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/assign/view.php?id=34694


• Tópico da 6a. semana 

Aplicações I: A partícula livre 

•  Fale sobre você Pesquisa 
 
Essa pesquisa é para o Professor saber quanto você sabe sobre o 
tema desta semana. Responda sem consultar e nem ter lido o texto 
abaixo. Trata-se de uma pesquisa anônima. 

•  Texto 6 - A partícula livre 
 
Este texto é de leitura obrigatória. No final dele você pode verificar a 
Lista 6 que deve ser entregue na tarefa abaixo. Esta tarefa servirá 
como 10% da avaliação final. Consulte as referências contidas no 
texto usando a Biblioteca virtual da UFABC e os links indicados no 
texto. Abaixo, os links dos simuladores de interesse. Explore! 

•  
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?
simulation=fourier 
https://www.wolframalpha.com/ calculators/integral-calculator/ 

•  Videos de interesse Página 
 
Estes videos estão em Inglês. Acione o CC (Closed Caption) para 
facilitar a compreensão. 

 Lista 6 Tarefa 
 
 
Por favor, crie um arquivo PDF com a lista 6, coloque seu nome e envie 
por aqui. 

   

https://moodle.ufabc.edu.br/course/view.php?id=987#section-6
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/resource/view.php?id=33223
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?simulation=fourier
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?simulation=fourier
https://www.wolframalpha.com/%20calculators/integral-calculator/
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/assign/view.php?id=34694


  
Tópico da 7a. semana 

Aplicações I: O Poço Quântico e Potenciais quadrados 

•  Fale sobre você Pesquisa 
 
Essa pesquisa é para o Professor saber quanto você sabe sobre o 
tema desta semana. Responda sem consultar e nem ter lido o texto 
abaixo. Trata-se de uma pesquisa anônima. 

•  Texto 7 - O Poço Quântico e Potenciais Quadrados 
 
Este texto é de leitura obrigatória. No final dele você pode verificar a 
Lista 7 que deve ser entregue na tarefa abaixo. Esta tarefa servirá 
como 10% da avaliação final. Consulte as referências contidas no 
texto usando a Biblioteca virtual da UFABC e os links indicados no 
texto. Abaixo, os links dos simuladores de interesse. Explore! 

•  
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?
simulation=fourier 
https://www.wolframalpha.com/ calculators/integral-calculator/ 

•  Videos de interesse Página 
 
Estes videos estão em Inglês. Acione o CC (Closed Caption) para 
facilitar a compreensão. 

 Lista 6 Tarefa 
 
 
Por favor, crie um arquivo PDF com a lista 7, coloque seu nome e envie 
por aqui. 
 

 
 
  

https://moodle.ufabc.edu.br/course/view.php?id=987#section-7
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/resource/view.php?id=33223
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?simulation=fourier
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?simulation=fourier
https://www.wolframalpha.com/%20calculators/integral-calculator/
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/assign/view.php?id=34694


Tópico da 8a. semana 

Aplicações II: O oscilador harmônico 
 

•  Fale sobre você Pesquisa 
 
Essa pesquisa é para o Professor saber quanto você sabe sobre o 
tema desta semana. Responda sem consultar e nem ter lido o texto 
abaixo. Trata-se de uma pesquisa anônima. 

•  Texto 8 - O oscilador Harmônico 
 
Este texto é de leitura obrigatória. No final dele você pode verificar a 
Lista 8 que deve ser entregue na tarefa abaixo. Esta tarefa servirá 
como 10% da avaliação final. Consulte as referências contidas no 
texto usando a Biblioteca virtual da UFABC e os links indicados no 
texto. Abaixo, os links dos simuladores de interesse. Explore! 

•  
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?
simulation=fourier 
https://www.wolframalpha.com/ calculators/integral-calculator/ 

•  Videos de interesse Página 
 
Estes videos estão em Inglês. Acione o CC (Closed Caption) para 
facilitar a compreensão. 

 Lista 6 Tarefa 
 
 
Por favor, crie um arquivo PDF com a lista 8, coloque seu nome e envie 
por aqui. 
 
 
 

https://moodle.ufabc.edu.br/course/view.php?id=987#section-8
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/resource/view.php?id=33223
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?simulation=fourier
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?simulation=fourier
https://www.wolframalpha.com/%20calculators/integral-calculator/
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/assign/view.php?id=34694


Tópico da 9a. semana 
  
 
Aplicações III: O átomo de Hidrogênio 
 

•  Fale sobre você Pesquisa 
 
Essa pesquisa é para o Professor saber quanto você sabe sobre o 
tema desta semana. Responda sem consultar e nem ter lido o texto 
abaixo. Trata-se de uma pesquisa anônima. 

•  Texto 9 - O átomo de Hidrogênio 
 
Este texto é de leitura obrigatória. No final dele você pode verificar a 
Lista 9 que deve ser entregue na tarefa abaixo. Esta tarefa servirá 
como 10% da avaliação final. Consulte as referências contidas no 
texto usando a Biblioteca virtual da UFABC e os links indicados no 
texto. Abaixo, os links dos simuladores de interesse. Explore! 

•  
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?
simulation=fourier 
https://www.wolframalpha.com/ calculators/integral-calculator/ 

•  Videos de interesse Página 
 
Estes videos estão em Inglês. Acione o CC (Closed Caption) para 
facilitar a compreensão. 

 Lista 6 Tarefa 
 
 
Por favor, crie um arquivo PDF com a lista 9, coloque seu nome e envie 
por aqui. 

 

 

https://moodle.ufabc.edu.br/course/view.php?id=987#section-9
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/resource/view.php?id=33223
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?simulation=fourier
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?simulation=fourier
https://www.wolframalpha.com/%20calculators/integral-calculator/
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/assign/view.php?id=34694


Tópico da 10a. semana 
  
Aplicações IV: Sistemas de 2 níveis - o Spin 1/2 
 

•  Fale sobre você Pesquisa 
 
Essa pesquisa é para o Professor saber quanto você sabe sobre o 
tema desta semana. Responda sem consultar e nem ter lido o texto 
abaixo. Trata-se de uma pesquisa anônima. 

•  Texto 10 - Sistemas de 2 níveis e o Spin 1/2 
 
Este texto é de leitura obrigatória. No final dele você pode verificar a 
Lista 9 que deve ser entregue na tarefa abaixo. Esta tarefa servirá 
como 10% da avaliação final. Consulte as referências contidas no 
texto usando a Biblioteca virtual da UFABC e os links indicados no 
texto. Abaixo, os links dos simuladores de interesse. Explore! 

•  
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?
simulation=fourier 
https://www.wolframalpha.com/ calculators/integral-calculator/ 

•  Videos de interesse Página 
 
Estes videos estão em Inglês. Acione o CC (Closed Caption) para 
facilitar a compreensão. 

• Lista 10 Tarefa 
 
Por favor, crie um arquivo PDF com a Lista 10, coloque seu nome e 
envie por aqui. 
 

https://moodle.ufabc.edu.br/course/view.php?id=987#section-10
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/resource/view.php?id=33223
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?simulation=fourier
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?simulation=fourier
https://www.wolframalpha.com/%20calculators/integral-calculator/
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/assign/view.php?id=34694


Tópico da 11a. semana 
  
Avançado I: Não localidade 
 

•  Fale sobre você Pesquisa 
 
Essa pesquisa é para o Professor saber quanto você sabe sobre o 
tema desta semana. Responda sem consultar e nem ter lido o texto 
abaixo. Trata-se de uma pesquisa anônima. 

•  Texto 11 - Não localidade na Mecânica Quântica 
 
Este texto é de leitura obrigatória. No final dele você pode verificar a 
Lista 9 que deve ser entregue na tarefa abaixo. Esta tarefa servirá 
como 10% da avaliação final. Consulte as referências contidas no 
texto usando a Biblioteca virtual da UFABC e os links indicados no 
texto. Abaixo, os links dos simuladores de interesse. Explore! 

•  
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?
simulation=fourier 
https://www.wolframalpha.com/ calculators/integral-calculator/ 

•  Videos de interesse Página 
 
Estes videos estão em Inglês. Acione o CC (Closed Caption) para 
facilitar a compreensão. 

Lista 10 Tarefa 
 
Por favor, crie um arquivo PDF com a lista 11, coloque seu nome e envie 
por aqui. 
 

https://moodle.ufabc.edu.br/course/view.php?id=987#section-11
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/resource/view.php?id=33223
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?simulation=fourier
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?simulation=fourier
https://www.wolframalpha.com/%20calculators/integral-calculator/
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/assign/view.php?id=34694


Tópico da 12a. semana 
  
Avançado II: Descoerência  
 

•  Fale sobre você Pesquisa 
 
Essa pesquisa é para o Professor saber quanto você sabe sobre o 
tema desta semana. Responda sem consultar e nem ter lido o texto 
abaixo. Trata-se de uma pesquisa anônima. 

•  Texto 12 - Decoêrencia na Mecânica Quântica 
 
Este texto é de leitura obrigatória. No final dele você pode verificar a 
Lista 9 que deve ser entregue na tarefa abaixo. Esta tarefa servirá 
como 10% da avaliação final. Consulte as referências contidas no 
texto usando a Biblioteca virtual da UFABC e os links indicados no 
texto. Abaixo, os links dos simuladores de interesse. Explore! 

•  
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?
simulation=fourier 
https://www.wolframalpha.com/ calculators/integral-calculator/ 

•  Videos de interesse Página 
 
Estes videos estão em Inglês. Acione o CC (Closed Caption) para 
facilitar a compreensão. 

Lista 10 Tarefa 
 
Por favor, crie um arquivo PDF com a Lista 12, coloque seu nome e envie 
por aqui. 
 
 
 
 

https://moodle.ufabc.edu.br/course/view.php?id=987#section-12
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/resource/view.php?id=33223
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?simulation=fourier
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?simulation=fourier
https://www.wolframalpha.com/%20calculators/integral-calculator/
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/assign/view.php?id=34694


Tópico da 13a. semana 
  
Avançado III: Computação Quântica 
 

•  Fale sobre você Pesquisa 
 
Essa pesquisa é para o Professor saber quanto você sabe sobre o 
tema desta semana. Responda sem consultar e nem ter lido o texto 
abaixo. Trata-se de uma pesquisa anônima. 

•  Texto 13 - Processamento Quântico da Informação 
 
Este texto é de leitura obrigatória. No final dele você pode verificar a 
Lista 9 que deve ser entregue na tarefa abaixo. Esta tarefa servirá 
como 10% da avaliação final. Consulte as referências contidas no 
texto usando a Biblioteca virtual da UFABC e os links indicados no 
texto. Abaixo, os links dos simuladores de interesse. Explore! 

•  
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?
simulation=fourier 
https://www.wolframalpha.com/ calculators/integral-calculator/ 

•  Videos de interesse Página 
 
Estes videos estão em Inglês. Acione o CC (Closed Caption) para 
facilitar a compreensão. 

Lista 13 Tarefa 
 
Por favor, crie um arquivo PDF com a lista 13, coloque seu nome e envie 
por aqui. 
  
 

https://moodle.ufabc.edu.br/course/view.php?id=987#section-13
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/resource/view.php?id=33223
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?simulation=fourier
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fourier/latest/fourier.html?simulation=fourier
https://www.wolframalpha.com/%20calculators/integral-calculator/
https://moodle.ufabc.edu.br/mod/assign/view.php?id=34694

