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Introdução à F́ısica Quântica
Lista de Problemas 1.3

Prof. Marco Polo

Questão 01: Hipótese de de Broglie

(a) Qual é o comprimento de onda de um corpo de 1 g que se move com uma
velocidade de 1 m por ano?

(b) Qual deveria ser a velocidade do corpo para que o comprimento de onda fosse
igual a 1 cm?

Resp: (a) 2, 1× 10−23 m (b) 6, 6× 10−29 m/s.

Questão 02: Microscópio eletrônico

Os elétrons de um microscópio eletrônico são acelerados por uma diferença de po-
tencial V0 que faz com que seu comprimento de onda seja 0,04 nm. Qual é o valor
de V0?

Resp: 940 V.

Questão 03: Hipótese de de Broglie

Calcule o comprimento de onda de uma part́ıcula com uma energia cinética de 4,5
keV supondo que se trata

(a) de um elétron

(b) de um próton

(c) de uma part́ıcula alfa.

Resp: (a) 0,0183 nm, (b) 4, 27× 10−4 nm, (c) 2, 14× 10−4 nm

Questão 04: Mecânica Estat́ıstica

De acordo com a mecânica estat́ıstica, a energia cinética média de uma part́ıcula
a uma temperatura T é 3kBT/2, onde kB é a constante de Boltzmann. Qual é o
comprimento de onda das moléculas de nitrogênio à temperatura ambiente?

Resp: 0,0276 nm.

Questão 05: Difração de nêutrons

Um certo cristal tem um conjunto de planos cujo espaçamento é 0,30 nm. Um
feixe de nêutrons incide normalmente no cristal e o primeiro máximo de difração é
observado em φ = 42o. Determine o comprimento de onda e a energia cinética dos
nêutrons.
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Questão 06: Função de onda

A função de onda que descreve o estado de um elétron confinado ao eixo dos x é
dada, no instante t = 0, por

Ψ(x, 0) = Ae−x2/4σ2

. (1)

Determine a probabilidade de o elétron ser encontrado em uma região dx com centro
em

(a) x = 0

(b) x = σ

(c) x = 2σ

(d) Qual é a posição mais provável do elétron?

Resp: (a) A2dx, (b) 0, 61A2dx, (c) 0, 14A2dx, (d) O elétron será mais facilmente
encontrado em x = 0.

Questão 07: Batimentos

Duas ondas harmônicas viajam simultaneamente ao longo de um fio comprido.
As ondas podem ser descritas pelas funções y1 = 0, 002 cos (8, 0x− 400t) e y2 =
0, 002 cos (7, 6x− 380t), onde x e y são expressos em metros e t em segundos.

(a) Escreva a função de onda resultante.

(b) Qual é a velocidade de fase da onda resultante?

(c) Qual é a velocidade de grupo?

(d) Calcule a distância ∆x entre dois zeros sucessivos do pacote de ondas e deter-
mine seu valor em função de ∆k.

Resp: (a) 0, 004 cos (0, 2x− 10t) cos (7, 8x− 390t), (b) 50 m/s, (c) 50 m/s, (d)
∆x = 5π m; ∆k = 0, 4 m−1

Questão 08: Prinćıpio da indeterminação

Se uma linha telefônica pode transmitir uma faixa de frequências de ∆f = 5000 Hz,
qual é a duração aproximada do pulso mais curto que a linha é capaz de transmitir?

Resp: 3, 2× 10−5 s

Questão 09: Prinćıpio da indeterminação

Se o estado excitado de um átomo tem um tempo de vida de 100 ns, qual é a
indeterminação da energia dos fótons emitidos por este átomo em uma transição
espontânea para o estado fundamental?

Resp: 6, 6× 10−9 eV
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Questão 10: Prinćıpio da indeterminação

Se a indeterminação da posição de uma part́ıcula é igual ao seu comprimento de
onda, qual é a relação entre a indeterminação do momento e o valor do momento?

Resp: ∆p = p

Questão 11: Prinćıpio da indeterminação

A energia de um certo estado nuclear pode ser medida com uma indeterminação de
1 eV. Qual é o tempo de vida mı́nimo deste estado?

Resp: 0,66 fs.
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