
4320293. MHT 2013 

43200293 - Exercícios sobre fótons e ondas de matéria: 
refs. Halliday, Resnick, Walker. Fundamentos de Física, 9a Ed. LTC 
 
HRW.38.61. Mostre que o número de onda angular k  de uma partícula livre não 

relativística com massa  m  pode ser escrito como: 
h
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22π
= , onde K é a energia 

cinética da partícula. 
 
HRW.38.64. Suponha que se pretenda construir um “microscópio” que utilize fótons para 
observar elétrons em órbita atômica cujo raio é da ordem de 100 pm com precisão da 
ordem de 10%, ou seja 10pm.   
a) determine a energia desses fótons; 
b) quanta energia um fóton desses transfere ao elétron numa colisão frontal? 
c) nessas condições qual a possibilidade de “observar” um elétron em duas ou mais 
posições ao longo de uma possível “órbita”? (compare com a energia de ligação 
eletrônica da ordem de alguns eV) 
 
HRW.38.66. Considere uma barreira de potencial retangular cuja altura é Ub=6,0 eV e 
largura L = 0,70nm. Qual é a energia dos elétrons incidentes para que o coeficiente de 
transmissão seja 0,0010? 
 
HRW.38.69. Um feixe de elétrons com energia K = 5,1eV incide numa berreira de 
potencial retangular com altura Ub = 6,8eV e largura L = 750pm. Qual é a variação 
porcentual do coeficiente de transmissão T que corresponde a uma variação de 1% em a) 
na altura da barreira Ub; b) na largura da barreira L, c) na energia cinética K dos elétrons?   
 
HRW.39.9. Um elétron confinado num poço de potencial infinito unidimensional com 
250 pm de largura salta do primeiro estado excitado para o terceiro estado excitado: 
a) Qual a a energia fornecida ao elétron? 
Para decair para o estado fundamental há várias alternativas com respectiva emissão de 
um ou mais fótons em cascata:  
b) Quanto vale o menor comprimento de onda dos possíveis fótons emitidos?  
c) Quanto vale o maior comprimento de onda dos possíveis fótons emitidos? 
d) Faça um diagrama de energias e mostre os possíveis ramos de decaimento e a 
diferença de energia (ou a energia do fóton emitido) para cada um deles; 
 
HRW.39.11. Considere um elétron confinado num poço de potencial infinito 
unidimensional com largura L.  
a) Determine os estados n1 e n2, tal que ∆E = E(n2) – E(n1) = E(n=5).  
b) Mostre que não existe ∆E = E(n2) – E(n2-1) = E(n=6).  
 
HRW.39.14. Considere um elétron confinado num poço de potencial infinito 
unidimensional que se estende desde 0 < x < L, com L = 200pm. É sabido que ψ(x=60) = 
ψ(x=80) = 0  e diferente de zero para qualquer outro x≠0 ou x≠L.  
a) Qual é o nível “n” desse elétron? 
 
HRW.39.16. Considere um elétron no estado fundamental confinado num poço de 
potencial infinito unidimensional que se estende desde 0 < x < L. Qual é a probabilidade 
de encontrar esse elétron em: 
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a) 0 < x < 0,25L 
b) 0,75L < x < L 
c) ),25L < x < 0,75L. 
 
HRW.39.20. Um elétron com energia cinética K = 2,0 eV se move ao longo do eixo x 
numa região cujo potencial V1 = -9,0V, passando por uma região delimitada em que o 
potencial é V2 = 0. Ao passar pelo poço poderá ficar confinado se perder energia e emitir 
um fóton. Os níveis de energia no poço são: E1 = 1,0 eV, E2 = 2,0 eV e E3 = 4,0 eV. Uma 
região com níveis de energia contínuos (não quantizada) começa em E4 = 9,0 eV. Qual a 
menor energia do fóton emitido para confinar o elétron?  
 
HRW.39.23. Um elétron é confinado numa caixa retangular 3D, com dimensões Lx = 
800pm, Ly = 1600 pm, Lz = 390 pm. Qual sua energia no estado fundamental? 
 
HRW.39.26. Um elétron foi confinado num curral retangular com Lx = L e Ly = 2L. 
Determine: 
a) A energia do estado fundamental; 
b) a energia do primeiro estado excitado 
c) a energia dos níveis que compreendem os primeiros estados degenerados. 
 
HRW.39.28. Um elétron foi confinado numa caixa cúbica com lados L. Determine:  
a) A energia do estado fundamental; 
b) a energia do segundo estado excitado 
c) a energia dos níveis que compreendem os primeiros estados degenerados. 
 
HRW.39.32. Um átomo (não hidrogênio) absorve um fóton com comprimento de onda de 
375 nm e, na sequência, emite um fóton com com comprimento de onda de 580 nm. 
Quala a energia absorvida pelo átomo no processo? 
 
HRW.39.41. Qula é a probabilidade de que um elétron no estado fundamental do 
Hidrogênio seja encontraqdo na região entre duas cascas esféricas com raios r e ∆r ( a = 
raio de Bohr) 
a) se r = 0,500 a  e ∆r = 0,010 a 
b) se r = 1,00 a  e ∆r = 0,010 a 
sugestão: considere r suficientemente pequeno para que a densidade de probabilidade 
possa ser considerada constante no intervalo.  
 
HRW.39.43.No estado fundamental do átomo de hidrogênioo elétron possui energia total 
(não relativística) de 13,6eV.  
a) Qual é a sua energia cinética? 
b) Qual é a ebnergia potencial do elétron quando sua distância ao núcleo é igual ao raio 
de Bohr? 
 
HRW.39.49. Qual é o trabalho necessário para separar o elétron do próton num átomo de 
hidrogênio se: 
a) o átomo está no estado fundamental; 
b) o ele’tron está no estado n=2 
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HRW.39.54. A função de onda do átomo de hidrogênio para n = 2, l = 0 e ml = 0, vale: 
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onde a é o raio de Bohr. 
a) Faça um gráfico de )(2

200 rψ  e compare com dados na internet. 

b) Mostre analiticamente que )(2
200 rψ  tem um máximo em r=4 a.  

c) Determine a densidade de probabilidade radial P200(r)  

d) mostre que ∫∞ =

0

200 1)( drrP  

 
HRW.39.55. A densidade de probabilidade para o eétron no átomo de hidrogênio no 
estado fundamental é máxima para r = a, onde a é o raio de Bohr. 
a) mostre que o valor médio da posição do elétron <r> = 1,5a 
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