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Recomendável o uso de computadores.

Atividade 01: Configuração eletrônica

Determine a configuração eletrônica

(a) do carbono (Z = 6)

(b) do oxigênio (Z = 8)

(c) do argônio (Z = 18)

Atividade 02: Transições de dipolo elétrico

Quais das transições do sódio a seguir não são do tipo dipolo elétrico? (Informe qual a regra
de seleção que está sendo violada.)

4S1/2 → 3S1/2, 4S1/2 → 3P3/2, 4P3/2 → 3S1/2

4D5/2 → 3P1/2, 4D3/2 → 3P1/2, 4D3/2 → 3S1/2

Atividade 03: Momento Angular Total

Em um certo estado de um elétron, o valor de j pode ser 5/2 ou 7/2. Qual é o valor de l?
Trata-se de um estado s, p, d, f ou g?

Atividade 04: Efeito Spin-Órbita

O conhecido dubleto de linhas amarelas do espectro do sódio é causado por transições dos
estados 3P3/2 e 3P1/2 para o estado fundamental. Os comprimentos de onda dessas duas linhas
são 589,6 nm e 589,0 nm.

(a) Calcule as energias em eV dos fótons correspondentes a estes comprimentos de onda.

(b) A diferença de energia destes fótons é igual a diferença e energia, ∆E, entre os estados
3P3/2 e 3P1/2. Esta diferença se deve ao efeito spin-órbita. Calcule o valor de ∆E.

(c) Se o elétron 3p do sódio estiver submetido a um campo magnético interno B, o desdo-
bramento causado pelo efeito spin-órbita será da ordem de ∆E = 2µBB, onde µB =
9, 27 × 10−24 J/T é o magnéton de Bohr. Estime o valor de B a partir do valor de ∆E
encontrado no item (b).

Atividade 05: Diagrama de ńıveis

Faça o diagrama de ńıveis, em separado, da estrutura hiperfina dos isótopos 85Rb e 87Rb,
envolvendo os ńıveis 5s, 5p e 5d. Esses átomos possuem momento angular do núcleo I = 5/2 e
I = 3/2, respectivamente.
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