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Introdução à F́ısica Quântica
Lista de Problemas 1.1

Prof. Marco Polo

Questão 01: Quantização da carga elétrica

Um feixe de part́ıculas carregadas, que contém prótons, elétrons e átomos de hélio
monoionizados passa por um seletor de velocidades no qual todas as part́ıculas
emergem com uma velocidade de 2,5 ×106 m/s. Em seguida, o feixe é submetido a
um campo magnético uniforme B = 0, 4 T perpendicular à velocidade das part́ıculas.
Calcule os raios de curvatura das trajetórias para os três tipos de part́ıculas.
Resp: Rproton = 6, 5× 10−2 m; Reletron = 3, 6× 10−5 m; Rhelio = 0, 26 m;

Questão 02: Quantização da carga elétrica

Um elétron com uma energia cinética de 45 keV está se movendo em uma órbita
circular perpendicularmente a um campo magnético de 0,325 T.

(a) Calcule o raio da órbita.

(b) Determine a frequência e o peŕıodo do movimento do elétron.

Resp: (a) 2,2 mm; (b) f = 9, 1× 109 Hz; T = 1, 1× 10−10 s.

Questão 03: Experimento de Thomson

Se os elétrons de um feixe tem 2000 eV, determine

(a) a velocidade dos elétrons.

(b) o tempo que os elétrons levam para percorrer uma distância de 5 cm entre as
placas do experimento de Thomson.

(c) a componente vertical da velocidade dos elétrons depois de passarem entre as
placas, se o campo elétrico é 3,33 ×103 V/m.

Resp: (a) 2, 65× 107 m/s; (b) 1,89 ns; (c) 1, 11× 106 m/s
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Introdução à F́ısica Quântica - 2014.2 - Lista de Problemas 1.1 2

Questão 04: Radiação de Corpo Negro

Determine o valor do comprimento de onda para o qual a radiação emitida é máxima
para um corpo negro a uma temperatura de

(a) 3 K.

(b) 300 K.

(c) 3000 K.

Resp: (a) 0,966 mm; (b) 9, 66µm; (c) 966 nm.

Questão 05: Radiação de Corpo Negro

Mostre que a lei de Planck, expressa em termos de comprimento de onda λ, assume
a forma

ρ(λ)dλ =
8πhc

λ5

dλ

ehc/λkBT
− 1

(1)

Questão 06: Radiação de Corpo Negro

Se a temperatura absoluta de um corpo negro é multiplicada por dois, por qual fator
é multiplicada a potência total emitida pelo corpo negro?

Resp: 16.

Questão 07: Radiação de Corpo Negro

Determine a temperatura de um corpo negro se seu espectro apresenta um máximo
em

(a) λ = 700 nm.

(b) λ = 3 cm (faixa de microondas).

(c) λ = 3 m (faixa de FM).

Resp: (a) 4140 K; (b) 9, 66× 10−2 K; (c) 9, 66× 10−4 K
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Questão 08: Lei de Stefan-Boltzmann

A energia solar que atinge a parte superior da atmosfera terrestre é 1, 36×103 W/m2,
a chamada constante solar. Supondo que a Terra se comporte como um corpo negro
de temperatura uniforme, qual é a temperatura de equiĺıbrio da Terra?

Resp: 5,3 oC.

Questão 09: Efeito Fotoelétrico

A função trabalho do césio é 1,9 eV.

(a) Determine a frequência mı́nima e o comprimento de onda máximo para que o
efeito fotoelétrico possa ser observado no césio.

(b) Calcule o valor do potencial de corte para um comprimento de onda de 300 nm.

(c) Calcule o valor do potencial de corte para um comprimento de onda de 400 nm.

Resp: (a) 653 nm; 4, 59× 1014 Hz; (b) 2,23 V; (c) 1,20 V.

Questão 10: Efeito Fotoelétrico

Em condições normais, o olho humano é capaz de perceber um clarão de aproxi-
madamente 60 fótons que chegam à córnea. Qual é a energia associada a estes 60
fótons se o comprimento de onda for 550 nm?

Resp: 2, 17× 10−17 J
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