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As respostas devem ser sempre justificadas por extenso 
 
 

1 Suponha que um corpo de 40g e um nêutron viajassem, ambos, a uma velocidade de 
1000m/s. 

 
a Qual o comprimento de onda de de Broglie associado ao corpo? 
b Discuta a validade da hipótese de de Broglie para objetos macroscópicos. 
c Qual o comprimento de onda de de Broglie associado ao nêutron? 
d Discuta a validade da hipótese de de Broglie para objetos microscópicos. 

 
2 Ao se passar um feixe de elétrons de mesma energia (da ordem de 36 KeV) por uma 

lâmina fina de metal obtém-se uma figura de difração, ou seja, para um feixe de elétrons 
homogêneo incidente perpendicularmente sobre a lâmina, registra-se em um anteparo 
colocado depois da lâmina uma dependência angular precisa da intensidade de elétrons 
recebidos, com um máximo central, e sucessão de mínimos e máximos secundários à 
medida que o ângulo aumenta. 

 
a O que se pode deduzir a partir dessa experiência sobre a natureza do elétron? 
b É possível conciliar esse resultado com a teoria de “órbitas quantizadas” para o 

elétron no átomo de Hidrogênio? 
 

3 O átomo de carbono pode formar ligações covalentes em situações bastante 
diferentes; dizemos que nas moléculas os orbitais formam “hibridizações” do tipo sp3 no 
metano ou etano, e sp2-pz no benzeno. 

 
a O que é um “orbital atômico”? 
b Em uma molécula ou sólido, os elétrons ainda podem ser descritos por “orbitais 

atômicos”?   
c Explique o que é hibridização em termos dos orbitais atômicos do átomo  de 

carbono livre. 
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4 Na figura abaixo representamos a curva de energia de dois estados eletrônicos totais, 

para uma mesma molécula, e uma mesma coordenada normal: o  estado fundamental e 
um estado excitado. 

 
a Explique em termos de estados eletrônicos 

o que é o estado fundamental, e como se forma um 
estado excitado; 
 

b Interprete essas curvas do ponto de vista 
de estados vibracionais; 

c Quando é possível observar, através de 
espectroscopia ótica, a passagem entre os dois estados 
representados? 

 
5 Suponha uma molécula no estado eletrônico fundamental: 

 
a Explique, com palavras e gráficos, o que é “energia de ponto zero”; 
b Explique por que a existência de uma energia de ponto zero está relacionada 

com o princípio da incerteza. 
 

6 Por que, ao misturarmos tinta amarela e azul, vemos a cor verde? 
 

7 Considere uma xícara de água fervente e o oceano. Qual sistema tem maior 
 temperatura e qual tem maior energia interna?  

 
 

8 Suponha que calor está sendo fornecido a uma amostra de gás desconhecido, e ao 
mesmo tempo se mede a temperatura. O calor específico resulta constante até uma 
determinada temperatura, e depois começa a crescer: o que você pode dizer sobre o 
gás? Justifique. 

 
9 Se o ar quente sobe, como se explica que no topo das montanhas o ar é “mais frio” do 

que ao nível do mar? 
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10 Discuta as variações de entropia envolvidas nos seguintes processos:  

 
a mistura de água quente com água fria, 
b expansão livre de um gás, 
c produção de calor pelo atrito mecânico, 
d derretimento de um sundae com uma cobertura de calda quente. 

 
11 Considere os seguintes experimentos:   

 
a em um recipiente contendo água versamos lentamente um parte de óleo: os dois 

líquidos não se misturam; 
b com um misturador, agitamos vigorosamente o conteúdo do recipiente até que 

se forma uma mistura homogênea, muito semelhante à “maionese”. 
c Use a formulação de Boltzmann para a entropia para explicar as diferenças de 

estado final dos dois experimentos. 
 

12 Em uma reação química espontânea a temperatura constante dois reagentes A e B 
resultam em um produto C. Utilizando também o conceito de Energia Livre de Gibbs, 
indique se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas, justificando sua resposta. 
 

a Se a reação A+B →C é endotérmica, a entropia do produto é maior que a dos 
reagentes. 

b Sendo o sentido natural da reação A+B → C, a entropia do produto não pode ser 
menor que a dos reagentes. 

 
13 A água em estado líquido tem uma estrutura dinâmica quase-tetraédrica; 

 
a Descreva essa estrutura em temos de ligações iônicas e/ou covalentes e/ou de 

hidrogênio e/ou de van der Waals. (use um esquema gráfico para auxiliar sua 
resposta) 

b Isso facilita ou dificulta a dispersão de álcoois? 


