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Questão 1
Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

Considere o estado fundamental do átomo de hidrogênio. Segundo o modelo de Bohr e segundo os resultados
previstos pela equação de Schrödinger, o módulo do momento angular do elétron é dado, respectivamente, por: 

Escolha uma opção:

a.  e 0.

b. Nenhuma das anteriores. 

c.  e  . 

d. 0 e 0. 

e.  e  . 

ℏ

ℏ ℏ

ℏ ℏ2
–√

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:  e 0. ℏ
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Questão 2
Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Uma partícula de massa  possui energia  e a sua função de onda é dada por .
O potencial  é 

Escolha uma opção:
a. 0.

b. . 

c. . 

d. . 

m E = ( b) / mℏ2 ψ(x) = Ce−bx2

U(x)

bx2

sen(bx)

(2 )/mb2ℏ2x2

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: . (2 )/mb2ℏ2x2



Questão 3
Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Um feixe elétrons não-relativísticos, de energia cinética , atravessa uma fenda estreita. Se a largura da fenda
for , qual será a largura do máximo central, ,  num anteparo situado a uma distância  da fenda? A massa
de repouso dos elétrons é . Admita um máximo central estreito. 

Escolha uma opção:

a. . 

b. 2a
D

h

2m0K
. 

c. \(\frac{2D}{a} \frac{m_0 h}{\sqrt{2 K}}\). 

d. \(\frac{D}{a} \frac{2 h}{\sqrt{m_0 K}}\). 

e. \(\frac{2D}{a} \frac{h}{\sqrt{2 m_0 K}}\). 

K

a Δ D

m0

D
2a

h

2 Km0√

√

Sua resposta está correta.

 

A resposta correta é: \(\frac{2D}{a} \frac{h}{\sqrt{2 m_0 K}}\). 



Questão 4
Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

Um feixe de luz de comprimento de onda \(\lambda = 310 nm\) incide sobre uma placa de metal que possui
função de trabalho \(\phi = 2 eV\). Qual é a energia cinética máxima, em $eV$, dos elétrons ejetados do
material? 

Escolha uma opção:

a. Os fótons não possuem energia suficiente para remover elétrons do material. 

b. 0.

c. 1.

d. 5,5.

e. 2.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 2.



Questão 5
Incorreto

Atingiu 0,00 de 0,50

Em um microscópio eletrônico, um elétron é acelerado do repouso por uma diferença de potencial de 56 Volts.
Esse elétron é difratado por um material policristalino. Qual é, aproximadamente, a distância mínima entre os
planos atômicos deste material possível de ser detectada por esta experiência de difração de elétrons, em \
(nm\)? Utilize 3 casas decimais no seu resultado.

Resposta: 0,164 

A resposta correta é: 0,082



Questão 6
Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Uma partícula de massa \(m\) e energia \(E < U_0\) incide sobre uma barreira de potencial de espessura \
(L\), conforme ilustrado na figura. Considerando que a partícula incide na barreira pelo lado esquerdo, escolha
entre as alternativas abaixo aquela que melhor representa o comportamento da função de onda associada à
partícula em cada região do espaço especificada na figura.

Escolha uma opção:

a.

 

b.

 

c.

 

d. 

e.

 

Sua resposta está correta.



Questão 7
Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

A resposta correta é: 

Um sistema quântico é descrito pela função de onda \(\psi(x)=A(1-x^2 )\) no intervalo\( x \in [-1,1]\) e \(\psi
(x)=0\) fora deste intervalo, onde \(A\) é uma constante definida no plano complexo. Nesse contexto, qual é o
módulo de \(A\)? 

Escolha uma opção:

a. \(15/16\).

b. \(\sqrt{15}/4\). 

c. \(16/15\).

d. \(1\).

e. \(4/\sqrt{15}\)

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: \(\sqrt{15}/4\). 



Questão 8
Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Questão 9
Incorreto

Atingiu 0,00 de 0,50

A energia dos fótons incidentes em um experimento de espalhamento Compton é expressa por 0,96\(m_0
c^2\). Calcule a velocidade máxima dos elétrons espalhados. Utilize 2 casas decimais e expresse sua resposta
em função de \(c\)  (velocidade da luz no vácuo). (Por exemplo, se o resultado for \(3,123 c\), coloque no
campo de resposta apenas \(3,12\)) 

Resposta: 0,79 

A resposta correta é: 0,79

Um átomo de manganês (Mn) possui 25 elétrons. Qual é a máxima projeção de spin possível para este átomo,
em unidades \(\hbar\), obedecendo ao princípio de exclusão de Pauli? Utilize 1 casa decimal. (Por exemplo, se o
resultado for \(3,0 \hbar\), coloque no campo de resposta apenas \(3,0\)) 

Resposta: 0,5 

A resposta correta é: 2,5



Questão 10
Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

Questão 11
Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

Considere a função de onda \(\psi(x)= \sqrt{\frac{2}{L}} sen \left ( \frac{\pi x}{L} \right)\), sendo \(x \in
[0,L]\). O valor médio esperado de \(x\) é: 

Escolha uma opção:

a. 1.

b. L/4.

c. 1/2.

d. L/2.

e. 0.

Sua resposta está correta.

 

A resposta correta é: L/2.

Um átomo de hidrogênio encontra-se num estado excitado, de número quântico principal \(n\). Levando-se
em conta o spin do elétron, qual a máxima projeção no eixo \(z\) do momento angular total (orbital e spin
somados) para esse elétron? 

Escolha uma opção:

a. \(\left ( n+\frac{3}{2} \right ) \hbar\). 

b. \(\left ( 2n-\frac{1}{2} \right ) \hbar\).  

c. \(\left ( n-\frac{3}{2} \right ) \hbar\). 

d. \(\left ( n+\frac{1}{2} \right ) \hbar\). 

e. \(\left ( n-\frac{1}{2} \right ) \hbar\). 

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: \(\left ( n-\frac{1}{2} \right ) \hbar\). 



Questão 12
Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

Determine, em \(eV\), a energia do fóton emitido quando o elétron do átomo de Hidrogênio realiza a transição
do nível energético \(n = 3\) para o nível \(n = 2\). Use uma casa decimal na sua resposta. 

Resposta: 1,9 

A resposta correta é: 1,9



Questão 13
Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

A função de onda de um elétron é dada por \(\psi(r,\theta,\phi)=Ce^{-kr}\), onde \(C\) é uma constante
definida no plano complexo. Quanto vale o módulo de \(C\)? (Dica: \(\int_0 ^\infty x^n e^{-x }dx= n!\))

Escolha uma opção:
a. \(\sqrt{\frac{k}{\pi}}\). 

b. \(\sqrt{\frac{1}{\pi k^3}}\). 

c. \(\sqrt{\pi}\). 

d.  \(\sqrt{\frac{k^3}{\pi}}\). 

e. 1.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:  \(\sqrt{\frac{k^3}{\pi}}\). 



Questão 14
Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Um átomo emite luz de comprimento de onda \(500 nm\). O tempo de vida da transição eletrônica que produz
essa radiação é de 1,33 \(ns\). Qual a incerteza mínima no comprimento de onda da luz emitida? Expresse sua
resposta na unidade \(10^{-5}nm\) e utilize 1 casa decimal. (Por exemplo, se o resultado for \(3,12\times 10^{-5}
nm\), coloque no campo de resposta apenas \(3,1\)) 

Resposta: 10,0 

 

A resposta correta é: 5,0
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