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1. F́ısica 4 - Young & Freedman - 12ª edição - Cápitulo 39: 39.1, 39.2, 39.3, 39.5, 39.23,

39.24.

2. (a) O experimento de espalhamento de Compton provou que um campo de radiação se

comporta como part́ıcula. Neste experimento, verificou-se que quando fótons de com-

primento de onda λ0 incidentem em elétrons livres (nuvem de elétrons), são gerados

fótons de comprimento de onda deslocado. Assumindo fótons e elétrons como part́ıculas

pontuais, escreva as equações de conservação do momento e conservação da energia para

a colisão de um fóton com um elétron e, assim, mostre que os novos comprimentos de

onda são gerados em torno de λ1 com ∆λ = λ1 − λ0 = λc(1 − cosθ). Aqui θ é o

ângulo no qual os fótons se dispersam em relação à direção de incidência e λc = h̄
m0c

é

o comprimento de onda de Compton, onde m0 é a massa de repouso do elétron.

(b) Em termos do comprimento de onda do fóton incidente e espalhado, encontre uma

expressão para a energia cinética com a qual o elétron é recuado.

(c) Qual é o deslocamento de Compton ∆λ em θ = π/2 com (i) λ0 = 1,88×102Å (raios-γ

de fótons); (ii) λ0 = 1Å(raios-X de fótons) e (iii) λ0 = 5000 A (fótons viśıveis).

(d) Comente se o deslocamento de Compton pode realmente ser observado experimental-

mente com os três fótons acima. Se não, discuta quais são as limitações?

3. No efeito fotoelétrico, a energia cinética máxima de um fotoelétron é independente da in-

tensidade da luz. Pela definição, sabemos que intensidade é a energia por unidade de área

por unidade de tempo. Portanto, se a intensidade aumentar, a energia por unidade de área

aumenta. Explique por que esse aumento de energia por unidade de área não é suficiente

para aumentar a energia cinética dos fotoelétrons?

4. No experimento de Young de fenda dupla com fótons únicos, se cada fóton passa por uma

das duas fendas sem se dividir entre as fendas, então o que interfere para que o padrão de

interferência seja observado experimentalmente?

5. (a) No experimento de Davission-Germer, os elétrons se comportam como ondas, pois sat-

isfazem a condição de reflexão de Bragg para planos atômicos em um cristal (figura 1).

Considerando que os elétrons têm um comprimento de onda de-Broglie e, assumindo a

distância entre os planos atômicos é d, mostre que os elétrons interferem construtiva-

mente em certa direção dada por 2dsinφ = n, onde φ é o ângulo entre a direção incidente

dos elétrons e o plano cristalino.
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Figure 1: Figura do exerćıcio 5a

(b) Supondo que a energia cinética dos elétrons seja 60 eV, encontre seu comprimento de

onda de-Broglie.

(c) Considerando a distância entre os planos atômicos d de 0,91Å e usando o comprimento

de onda de-Broglie do elétron de acima, encontre o ângulo em que a primeira difração

máxima ocorre?

(d) Para que a terceira difração máxima ocorra no ângulo calculado no item (c), qual deve

ser a energia cinética dos elétrons recebidos? Considere d = 0,91Å.

6. Qual é o comprimento de onda de de Broglie de (a) um elétron acelerado do repouso por

uma diferença de potencial de 54 V, e (b) 10 g de bala, ambos movendo-se a 400m/s?

7. Um elétron e um fóton têm a mesma energia. A que valor de energia (em eV) o comprimento

de onda do fóton será 10 vezes maior do que o elétron? (R: E = mc2

50
)

8. Calcule o comprimento de onda de Broglie para um elétron com energia cinética de 1

eV.(R : 1, 23 × 10−9m)

9. A incerteza na posição é 12Å para uma part́ıcula de massa 5 × 10−29kg. Determine a

incerteza mı́nima no momento da part́ıcula. (R : 8, 78 × 10−26kg m/s)

10. Explique a proposta de Bohr utilizado seus postulados e encontre rn, vn e En.

11. Mostre que o comprimento de onda de de Broglie de uma part́ıcula de carga e, massa de

repouso m0, se movendo com velocidades relativ́ısticas é dada como uma função do potencial

acelerador V como

λ =
h

2m0eV

(
1 +

eV

2m0c2

)− 1
2

(1)

12. A energia de um oscilador harmônico linear é

E =
p2
x

2m
+
Cx2

2
(2)
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(a) Usando a relação de incerteza, mostre que:

E =
h2

32π2mx2
+
Cx2

2
(3)

(b) Mostre então que a energia mı́nima do oscilador é hf
2

, onde

f =
1

2π

√
C

m
(4)

13. Um elétron livre, com energia cinética insignificante, é capturado por um próton estacionário

para formar um estado excitado do átomo de hidrogênio. Durante este processo, um fóton de

energia Ea é emitido, seguido logo por outro fóton de energia de 10, 2eV . Não são emitidos

outros fótons. A energia de ionização do hidrogênio é de 13, 6eV .

(a) Determine o comprimento de onda do fóton 10, 2eV .

Determine o seguinte para o primeiro fóton emitido.

(b) A energia Ea do fóton.

(c) A frequência que corresponde a esta energia.

(d) O diagrama abaixo (figura 2) mostra alguns dos ńıveis de energia do átomo de hidrogênio,

incluindo aqueles que estão envolvidos nos processos descritos acima. Desenhe setas

no diagrama mostrando apenas as transições envolvidas nesses processos.

Figure 2: Figura do exerćıcio 13

14. Um fóton com um comprimento de onda de 1, 5×10−8m é emitido de uma fonte ultravioleta

para um vácuo.
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(a) Calcule a energia do fóton.

(b) Calcule o comprimento de onda de Broglie de um elétron com energia cinética igual à

energia do fóton.

(c) Descreva um experimento que ilustra as propriedades da onda deste elétron.

15. Se um átomo de hidrogênio tiver seu elétron no estado n = 4, quanto de energia em eV é

necessária para ionizar este sistema?

16. Um comprimento de onda de 4,653 µm é observado em um espectro de hidrogênio para uma

transição que termina no ńıvel nf = 5. Qual era o estado inicial ni do elétron?

17. As primeiras 4 linhas na região viśıvel do espectro da linha atômica do átomo de hidrogênio

ocorrem em comprimentos de onda de 656,2, 486,1, 434,0 e 410,2 nm (isto é conhecido como

a série Balmer). Usando a teoria de Bohr, mostre que estes correspondem a transições nas

quais o inteiro mais pequeno na equação é sempre n = 2.

18. Determine a frequência de absorção em números de ondas (cm−1) para um elétron no átomo

de hidrogênio passando por uma transição do ńıvel n = 2 para o ńıvel n = 5.

19. Mostre que a condição de Bohr para a quantização do momento angular no átomo de

hidrogênio, nh̄ = mvr, pode ser obtido exigindo um número inteiro de ondas estacionárias

ao redor de uma órbita eletrônica de raio r. (Sugestão: você também precisa usar a expressão

para o comprimento de onda de de Broglie).

20. Mostre que a frequência do fóton emitido por um átomo de hidrogênio quando ocorre uma

transição do ńıvel n + 1 para o ńıvel n é sempre intermediário entre as freqüências de

revolução do elétron nas respectivas órbitas.
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