
Exerćıcios Sugeridos do Livro Texto

Fótons, Elétrons e Átomos

A numeração corresponde ao livro texto.

28.2 O raio no nosso Sol é de 6, 96 × 108 m e ele emite uma potência total de 3, 77 × 1026 W.

a) Supondo que a superf́ıcie do Sol emite como um corpo negro, calcule a sua temperatura.

b) Usando o resultado do ı́tem anterior, encontre λmax para o Sol.

28.3 Calcule a energia, em eV, de fótons com freqüências (a) 620THz, (b) 3, 10GHz, (c) 46, 0MHz. (d)
Determine os comprimentos de onda correspondentes e informe a classificação de cada fóton no espectro
eletromagnético.

28.4 O limiar da visão no escuro (escotópica) é de 4, 00 × 10−11 W/m2 no comprimento de onda central de
500 nm. Se luz com esta intensidade e este comprimento de onda penetra no olho e a pupila está aberta
com seu diâmetro máximo de 8, 50 mm, quantos fótons por segundo entram no olho?

28.6 Um pêndulo simples tem um comprimento de 1, 00m uma massa de 1, 00Kg. Estime o seu número
quântico quando ele oscila com amplitude de 3, 00cm.

28.7 O molibdênio tem uma função trabalho de 4, 20 eV.

a) Encontre o comprimento de onda de corte e a freqüência de corte para o efeito fotoelétrico.

b) Qual é o potencial frenador se a luz incidente tem um comprimento de onda de 180 nm?

28.9 Em uma experiência fotoelétrica para determinar a função trabalho de uma superf́ıcie metálica par-
ticular, são usadas duas fontes de luz. Quando é usada luz verde de uma lâmpada de mercúrio
(λ = 546, 1 nm), um potencial frenador de 0, 376 V reduz a fotocorrente a zero.

a) Com base nesta medida, qual é a função trabalho para esse metal?

b) Qual potencial frenador é observado ao se usar a luz amarela de um tubo de descarga de hélio
(λ = 587, 5 nm)?

28.13 Raios X tendo uma energia de 300 keV sofrem espalhamento Compton a partir de um alvo. Os raios
espalhados são detectados a 37, 0◦ em relação ao raio incidente. Encontre

a) o deslocamento Compton neste ângulo,

b) a energia do raio X espalhado e

c) a energia do elétron que recua.
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28.15 Um fóton de 0, 00160 nm é espalhado por um elétron livre. Para qual ângulo de espalhamento do fóton
o elétron que recua tem energia cinética igual à energia do fóton espalhado?

28.16 Após espalhar um fóton de raio X de 0, 800 nm, um elétron livre recua a 1, 40 × 106 m/s.

a) Qual foi o deslocamento Compton no comprimento de onda do fóton?

b) Sob que ângulo o fóton foi espalhado?

28.17 Calcule o comprimento de onda de de Broglie para um próton se deslocando com uma velocidade de
1, 00 ∗ 106m/s.

28.18 (a) Um elétron tem energia cinética de 3, 00eV . Encontre seu comprimento de onda. (b) Um fóton tem
energia cinética de 3, 00eV . Encontre seu comprimento de onda.

28.19 Na experiência de Davisson-Germer, elétrons de 54, 0eV foram difratados por uma rede de ńıquel. Se o
primeiro máximo no padrão de difração foi observado no ângulo φ = 50, 00 (Figura P28.19), qual era o
espaçamento da rede a?

Figura P28.19
Serway/Jewett c©2002 by Harcourt, Inc.

28.20 Após aprender sobre a hipótese de de Broglie de que as part́ıculas de momento p têm caracteŕısticas
ondulatórias com comprimento de onda λ = h/p, um estudante de 80, 0Kg fica preocupado sobre
ser difratado ao atravessar uma entrada de porta que tem 75, 0cm de largura. Suponha que difração
significativa ocorra quando a largura da abertura de difração é menor que 10 vezes o comprimento de
onda da onda sendo difratada.

a) Determine a velocidade máxima com que o estudante pode atravessar a entrada de forma a ser
significativamente difratado.

b) Com tal velocidade, quanto tempo o estudante levará para atravessar a entrada se ela tem 15, 0cm
de espessura? Compara o resultado com a idade do universo aceita atualmente que é de 4×1017s.

c) Esse estudante deve preocupar-se quanto a ser difratado?

P.1 A radiação emitida por um corpo negro que se encontra à temperatura T=2898 K passa por um filtro
monocromador que só permite a passagem de fótons de comprimento de onda λ=0, 2λmax.

a) Calcule o comprimento de onda λ dos fótons.

b) Qual é a energia dos fótons? Estes fótons são de luz viśıvel? Explique.

Estes fótons atingem uma célula fotoelétrica. Determine o potencial de freamento mı́nimo que
anula a corrente fotoelétrica nos seguintes casos:

c) o emissor é um cristal de sódio (φ=2, 28 eV);
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d) o emissor é um cristal de platina (φ=6, 35 eV).

P.2 Um fóton é espalhado por um elétron estacionário, emergindo a um ângulo de 90◦ em relação à direção
original de propagação. O comprimento de onda do fóton original é λ0=λC , onde λC=h/mec é o
comprimento de onda Compton do elétron. Expresse seus resultados em função de λC .

a) Calcule o comprimento de onda λ′ do fóton depois do espalhamento.

b) Determine a energia cinética do elétron depois do espalhamento.

c) Determine o ângulo φ, com relação à direção original do fóton, em que se move o elétron depois
do espalhamento.

E.1 A seguinte equação representa as series das linhas espectrais do Hidrogênio:

1

λ
= RH

(
1

n2
0

− 1

n2

)
.

Nestas expressões, RH = 1, 0973732×10−7m−1 é a constante de Rydberg. O parâmetro n0 assume os
valores 1, 2, 3, e 4, respectivamente para as séries de Lyman, Balmer, Paschen e Brackett. Para cada
série n pode ser qualquer inteiro n > n0 (n = n0 + 1, n0 + 2, n0 + 3, etc.)

a) Calcular o comprimento de onda mais curto em cada uma das séries espectrais.

b) Calcular a energia (em eV) do fóton de maior energia emitido em cada uma destas séries.

c) Qual o valor de n associado à raia da série de Lyman do hidrogênio que tem comprimento de onda
de 94, 96ηm? Este comprimento de onda poderia ser associado à serie de Paschen ou à série de
Brackett?

E.3 Use o modelo de Bohr para calcular no estado fundamental do átomo de hidrogênio:

a) a velocidade orbital do elétron;

b) a energia cinética (em eV) do elétron;

c) a energia potencial (em eV) do átomo.

E.4 Considere os ı́ons He+ e Li2+. Utilize o modelo atômico de Bohr para:

a) construir os diagramas de ńıveis de energia;

b) obter as energias de ionização;

c) calcular o raio da primeira órbita, para cada ı́on.

E.5 Um átomo de hidrogênio está no seu primeiro estado excitado (n=2). Use o modelo de Bohr para
calcular: (a) o raio da órbita; (b) o momento linear do elétron; (c) o momento angular do elétron; (d)
a energia cinética; (e) a energia potencial; (f) a energia total.

3


