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Só serão consideradas as respostas que forem devidamente justificadas.
É recomendável o uso de calculadoras. Considere h = 6, 63× 10−34 J.s, c = 3× 108 m/s,

me = 9, 1× 10−31 kg, mp = 1, 67× 10−27 kg, 1 eV = 1, 6× 10−19 J.

Questão 01: (1,5 pontos) Hipótese de de Broglie

Calcule a energia cinética, em eV, de um elétron cujo comprimento de onda é 10 nm.

Questão 02: Prinćıpio da indeterminação de Heisenberg

(a) (1,0 pontos) A energia de um certo estado nuclear pode ser medida com uma indeter-
minação de 1 eV. Qual é o tempo de vida mı́nimo deste estado?

(b) (1,5 pontos) Um corpo com 1 µm de massa está se movendo com uma velocidade de
1 cm/s. Se a velocidade do corpo é conhecida com uma indeterminação de 1%, qual é a
indeterminação mı́nima na sua posição?

Questão 03: Poço Quadrado Infinito

Um elétron se encontra no terceiro estado excitado (n = 4) em um poço quadrado infinito que
se estende desde x = 0 a x = L, sendo L = 0, 1 nm.

(a) (1,0 pontos) Calcule, em eV, a energia do estado fundamental e do terceiro estado exci-
tado.

(b) (1,5 pontos) Calcule o comprimento de onda de um fóton emitido quando o elétron sofre
uma transição do terceiro estado excitado para o estado fundamental.

(c) (1,5 pontos) Determine a probabilidade de encontrar o elétron entre as posições x = 0, 25L
e x = 0, 75L, lembrando que o elétron se encontra no terceiro estado excitado.

Questão 04: Oscilador harmônico quântico

Um próton se encontra no estado fundamental de um oscilador harmônico quântico de frequência
angular ω = 5× 1014 rad/s.

(a) (1,0 pontos) Calcule, em eV, a energia do estado fundamental.

(b) (1,0 pontos) Calcule o valor esperado para a posição do próton, 〈x〉. Lembre-se de que a
função de onda se estende desde −∞ até +∞.
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(

mω
πℏ

)1/4
e−mωx2/2ℏ

sin2 x = 1

2
(1− cos 2x)

∫

∞

−∞
e−αx2

dx =
√

π
α
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