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Introdução à F́ısica Quântica
Lista de Problemas 1.4

Prof. Marco Polo

Questão 01: Poço Quadrado Infinito

Uma part́ıcula se encontra em um poço quadrado infinito de largura L. Calcule a
energia do estado fundamental

(a) se a part́ıcula é um próton e L = 0, 1 nm, o tamanho aproximado de uma
molécula.

(b) se a part́ıcula é um próton e L = 1 fm, o tamanho aproximado de um núcleo.

Resp: (a) 0,021 eV (b) 205 MeV

Questão 02: Poço Quadrado Infinito

Uma part́ıcula se encontra no estado fundamental em um poço quadrado infinito
que se estende desde x = 0 a x = L. Determine a probabilidade de encontrar a
part́ıcula no intervalo ∆x = 0, 002L em

(a) x = L/2

(b) x = 2L/3

(b) x = L

Resp: (a) 0,004 (b) 0,0035 (c) 0.

Questão 03: Poço Quadrado Infinito

Repita a Questão 02 para o caso de uma part́ıcula no segundo estado excitado
(n = 3) em um potencial quadrado infinito.

Resp: (a) 0,004 (b) 0 (c) 0.

Questão 04: Poço Quadrado Infinito

Um corpo com uma massa de 10−6 g está se movendo com uma velocidade de 10−1

cm/s em uma caixa de 1 cm de comprimento. Considerando a caixa como um poço
unidimensional quadrado infinito, calcule o valor aproximado do número quântico
n do estado em que se encontra a part́ıcula.

Resp: 3× 1019.
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Questão 05: Laser de Rubi

O comprimento de onda da luz emitida por um laser de Rubi é 694,3 nm. Supondo
que a emissão de um fóton deste comprimento de onda esteja associada à transição
n = 2 para o ńıvel n = 1 de um poço quadrado infinito, determine a largura L do
poço.

Resp: 0,459 nm.

Questão 06: Poço Quadrado Infinito

Suponha que uma conta macroscópica com uma massa de 2,0 g esteja pendurada
em um fio sem atrito no qual existem dois batentes a 10 cm de distância um do
outro. Se a conta estiver se movendo com uma velocidade de 20 nm/ano (isto é,
uma velocidade extremanente pequena), qual será o valor do seu número quântico?

Resp: 3.8× 1014.

Questão 07: Valores esperados e operadores

Para uma part́ıcula no segundo estado excitado (n = 3) do poço quadrado infinito,
determine:

(a) 〈x〉

(b) 〈x2〉

Resp: (a) L/2 (b) 0, 320L2

Questão 08: Oscilador Harmônico Simples

Para o estado fundamental do escilador harmônico (n = 0), o polinômio de Hermite
Hn(x) é H0(x) = 1. Determine, para esse estado:

(a) a constante de normlização C0.

(b) 〈x2〉

(c) 〈V (x)〉

Resp: (a)
(

mω
πℏ

)1/4
(b) ℏ

2mω
(c) ℏω

4
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Questão 09: Oscilador Harmônico Simples

Para o primeiro estado excitado do escilador harmônico (n = 1), o polinômio de
Hermite Hn(x) é H1(x) = x. Determine, para esse estado:

(a) a constante de normlização C1.

(b) 〈x〉

(c) 〈x2〉

(d) 〈V (x)〉

Resp:(a)
(

4m3ω3

πℏ3

)1/4

(b) 0 (c) 3ℏ

2mω
(d) 3ℏω

4

Questão 10: Oscilador Harmônico Simples

O peŕıodo de um pêndulo macroscópico constitúıdo por uma esfera de 10 g suspensa
por um fio de massa insignificante com 50 cm de comprimento é 1,42 s.

(a) Calcule a energia do estado fundmental do sistema (energia de ponto zero).

(b) Se o pêndulo é colocado em um estado no qual a massa atinge uma altura 0,1
mm acima da altura mı́nima, qual é o número quântico desse estado?

(c) Qual é a frequência de oscilação do pêndulo quando ele se encontra no estado
do item (b)?

Resp: (a) 2, 33× 10−34 J (b) 2, 1× 1028 (c) 0, 7 Hz
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