
Exerćıcios Sugeridos do Livro Texto

F́ısica Atômica

A numeração corresponde ao livro texto.

29.3 Uma expressão geral para os ńıveis de energia dos átomos e ı́ons monoeletrônicos é dada por

En = −µk
2q21q

2
2

2h̄2n2
,

onde k = 1/4πε0 no SI, q1 e q2 são as cargas do elétron e do núcleo e µ = m1m2/(m1 + m2) é a massa
reduzida do sistema. O comprimento de onda para a transição de n = 3 para n = 2 do átomo de
hidrogênio é 656, 3nm (luz vermelha). Quais são os comprimentos de onda para esta mesma transição:

a) no positrônio, que consiste em um elétron e um pósitron (anti-elétron, com carga positiva);

b) no hélio monoionizado?

29.5 Um fóton com energia de 2, 28eV é capaz apenas de causar um efeito foto-elétrico quando atinge uma
placa de sódio. Suponha que, em vez disso, o fóton é absorvido pelo hidrogênio. Encontre (a) o mı́nimo
valor de n para um átomo de hidrogênio que pode ser ionizado por este fóton e (b) a velocidade final
do elétron ejetado, por um átomo com este n mı́nimo, quando se encontra longe do núcleo.

29.6 Liste os conjuntos posśıveis de números quânticos para elétrons (a) na subcamada 3d, (b) na subcamada
3p.

29.7 A função de onda do estado fundamental para o elétron de um átomo de hidrogênio é

ψ1s(r) =
1√
πa30

e−r/a0 ,

onde r é a coordenada radial do elétron e a0 é o raio de Bohr.

a) Verifique que esta função de onda está normalizada.

b) Descubra a probabilidade de encontrar o elétron entre r = a0/2 e r = 3a0/2.

29.9 Para um estado do átomo de hidrogênio com simetria esférica, a Equação de Schrödinger em coordenadas
esféricas é

− h̄2

2m

(
∂ψ

∂r
+

2

r

∂ψ

∂r

)
− ke2

r
ψ = Eψ.

Mostre que a função

ψ1s(r) =
1√
πa30

e−r/a0

satisfaz a Equação de Schrödinger. Qual é a energia correspondente?
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29.10 A função de onda para um elétron num dos estados 2p do hidrogênio é descrita pela expressão

ψ2p(r) = Are−r/2a0 ,

onde A é uma constante. Qual é a distância ao núcleo mais provável para se encontrar um elétron neste
estado?

29.14 Um elétron está na camada N . Determine o valor máximo da componente z de seu momento angular
orbital.

29.15 Um átomo de hidrogênio no seu quinto estado excitado (n = 6) emite um fóton com comprimento de
onda de 1090nm. Determine o maior valor posśıvel do momento angular orbital do elétron depois da
emissão.

29.16 Encontre todos os valores posśıveis de L, Lz e θ para um elétron num estado 3d do hidrogênio.

29.17 Quantos conjuntos de números quânticos são posśıveis para um elétron com (a) n = 1, (b) n = 2, (c)
n = 3, (d) n = 4 e (e) n = 5? Confirme seus resultados para mostrar que eles concordam com a regra
geral de que o número de conjuntos de números quânticos para uma camada é 2n2.

29.22 Construa uma tabela similar à tabela mostrada na Figura 29.11 para átomos contendo de 11 a 19
elétrons. Utilize a regra de Hund e a intuição baseada em seus conhecimentos.

Figura P29.11
Serway/Jewett c©2002 by Harcourt, Inc.

29.23 Descendo pela tabela periódica, qual subcamada é preenchida em primeiro lugar, a subcamada 3d ou a
subcamada 4s? Qual configuração eletrônica tem energia mais baixa: [Ar]3d44s2 ou [Ar]3d54s1? Qual
tem o maior número de elétrons desemparelhados? Identifique este elemento e discuta a regra de Hund
neste caso. (Nota: A notação [Ar] representa a configuração eletrônica do argônio.) de mais baixa
energia para o Cr (cromo).

29.24 Dois elétrons no mesmo átomo têm n = 3 e ` = 1. Liste os números quânticos para os estados posśıveis
destes dois elétrons no átomo. (b) Quantos estados seriam posśıveis se o prinćıpio da exclusão não
funcionasse?

29.51 De acordo com a f́ısica clássica, uma carga e deslocando-se com uma aceleração a perde energia na
forma de radiação a uma taxa

dE

dt
= − 1

6πε0

e2a2

c3
.
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a) Mostre que o elétron em um átomo de hidrogênio clássico (veja Figura 29.3) segue uma espiral
para dentro do núcleo a uma taxa de

dr

dt
= − e4

12π2ε20m
2
ec

3

1

r2
.

b) Encontre o tempo necessário para o elétron chegar a r = 0 começando de r0 = 2, 00×10−10m.

Figura P29.3
Serway/Jewett c©2002 by Harcourt, Inc.

29.53 A função de onda para um elétron no estado 2s do átomo de hidrogênio tem a forma,

ψ2s(r) = A

(
2− r

a0

)
e−r/2a0 ,

onde a0 = h̄2/(meke
2) é o raio de Bohr. Mostre que esta função satisfaz à equação de Schrödinger com

simetria esférica:

− h̄2

2m

(
d2ψ

dr2
+

2

r

dψ

dr

)
− ke2

r
ψ = Eψ.

P2.4 O elétron de um átomo de hidrogênio se encontra num estado 2p descrito pela função de onda

ψ2p(~r) = Cre−αr,

onde C=1/
√

96πa50, α=1/(2a0), com a0 sendo o raio de Bohr, e r=|~r| a coordenada radial do elétron.

a) Qual é o resultado mais provável de uma medida de r neste estado?

b) Calcule o valor médio de r, r.

c) Explique porque os dois resultados anteriores são ou não são iguais entre si.

d) Calcule o módulo do momento angular orbital do elétron, L, neste estado.

e) Mostre num esboço como fica a quantização espacial do momento angular neste caso, escrevendo
explicitamente os posśıveis valores de Lz.

P2.4 A função de onda para um elétron de um átomo de hidrogênio no estado 2s tem a forma

ψ2s(~r) = A (2a0 − r) e−r/2a0 ,

onde r é a distância elétron-núcleo, a0 é o raio de Bohr e A uma constante.

a) Qual é a dimensão f́ısica da constante A?

b) Quais são os valores posśıveis para os números quânticos n, `, m`, e ms neste estado?

c) Qual é a energia do átomo neste estado?

d) Qual é o valor mais provável de uma medida da posição do elétron (~r) neste estado?

e) Qual é o valor mais provável de uma medida da distância elétron-núcleo (r) neste estado?
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