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38.23 Uma placa de alumínio é iluminada por luz com um comprimento de onda de 200 nm. No 

alumínio, uma energia de 4,20 eV é necessária para que um elétron seja ejetado. Qual é a 
energia cinética (a) do elétron ejetado de maior velocidade? (b) E do elétron ejetado de 
menor velocidade? (c) Qual é o potencial de corte? (d) Qual é o comprimento de onda de 
corte do alumínio? 

 
 
38.26 A luz solar pode ejetar elétrons da superfície de um satélite em órbita, carregando-o 

eletricamente; os projetistas de satélites procuram minimizar este efeito usando 
revestimentos especiais. Suponha que um satélite seja revestido de platina, um metal com 
uma função trabalho muito elevada (Φ = 5,32 eV). Determine o maior comprimento de onda 
da luz solar incidente que é capaz de ejetar elétrons de uma superfície revestida com platina. 

 
 
38.33 Calcule a variação percentual da energia do fóton em uma colisão com um elétron livre 

inicialmente estacionário (v=0) para  ϕ = 90° e uma radiação (a) na faixa de micro-ondas, 
com λ = 3,0 cm; (b) na faixa da luz visível, com λ = 500 nm; (c) na faixa dos raios X, com λ = 
25 pm; (d) na faixa dos raios gama, com uma energia de 1,0 MeV por fóton. (e) Qual a sua 
conclusão a respeito da possibilidade de detectar o deslocamento de Compton nessas 
regiões do espectro eletromagnético, usando apenas o critério da perda de energia em um 
único espalhamento fóton-elétron? 

 
 
38.51 A resolução de um microscópio depende do comprimento de onda usado; o menor objeto 

que pode ser resolvido tem dimensões da ordem do comprimento de onda. Suponha que 
estamos interessados em “observar” o interior do átomo. Como um átomo tem um diâmetro 
da ordem de 100 pm, isso significa que devemos ser capazes de resolver dimensões da 
ordem de 10 pm. (a) Se um microscópio eletrônico for usado para este fim, qual deverá ser, 
no mínimo, a energia dos elétrons? (b) Se um microscópio ótico for usado, qual deverá ser, 
no mínimo, a energia dos fótons? (c) Qual dos dois microscópios parece ser mais prático? 
Por quê? 

 
 
38.54 Determine (a) a energia de um fóton com comprimento de onda de 1,00 nm, (b) a energia 

cinética de um elétron com comprimento de onda de de Broglie de 1,00 nm, (c) a energia de 
um fóton com comprimento de onda de 1,00 fm e (d) a energia cinética de um elétron com 
comprimento de onda de de Broglie de 1,00 fm. 

 
 
38.55 Se o comprimento de onda de de Broglie de um próton é 100 fm, (a) qual é a velocidade do 

próton? (b) A que diferença de potencial deve ser submetido o próton para chegar a essa 
velocidade? 

 
 
38.64 É sabido que os elétrons não se comportam como os planetas do sistema solar, movendo-

se em órbitas definidas em torno do núcleo. Para compreender por que esse tipo de modelo 
não é realista, imagine que tentamos “observar” um elétron em órbita usando um microscópio 
para determinar a posição do elétron com uma precisão da ordem de 10 pm (um átomo típico 
tem um raio da ordem de 100 pm). Para isso, o comprimento de onda da radiação usada no 
microscópio deve ser da ordem de 10 pm. (a) Qual é a energia dos fótons correspondentes 



a este comprimento de onda? (b) Que energia um desses fótons transfere a um elétron em 
uma colisão frontal? (c) O que o resultado do item (b) revela a respeito da possibilidade de 
“observar” um elétron em dois ou mais pontos de uma possível órbita? (Sugestão: A energia 
de ligação dos elétrons da última camada dos átomos é da ordem de alguns elétrons-volts.) 

 
 
38.66 Considere uma barreira de energia potencial como a da figura cuja altura Ub é 6,0 eV e cuja 

largura L é 0,70 nm. Qual é a energia de elétrons incidentes para os quais o coeficiente de 
transmissão é 0,0010? 

 

 
 
38.67 Prótons de 3,0 MeV incidem em uma barreira de energia potencial de 10 fm de espessura e 

10 MeV de altura. Determine (a) o coeficiente de transmissão T, (b) a energia cinética Kt dos 
prótons que atravessam a barreira por efeito túnel, e (c) a energia cinética Kr dos prótons 
que são refletidos pela barreira. Dêuterons (partículas com a mesma carga que o próton e 
uma massa duas vezes maior) de 3,0 MeV incidem na mesma barreira. Determine os valores 
de (d) T, (e) Kt e (f) Kr nesse caso. 
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