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39.15 Um elétron está confinado em um poço de potencial unidimensional infinito com 100 pm de 

largura; o elétron se encontra no estado fundamental. Qual é a probabilidade de o elétron 
ser detectado em uma região de largura Δx = 5,0 pm no entorno do ponto (a) x = 25 pm, (b) 
x = 50 pm, e (c) x = 90 pm? (Sugestão: A largura Δx da região é tão pequena que a densidade 
de probabilidade pode ser considerada constante no interior da região.) 

 

 
 
  



39.27 Um elétron está confinado em um curral retangular, de dimensões Lx = L e Ly = 2L. (a) 
Quantas frequências diferentes o elétron é capaz de emitir ou absorver ao sofrer uma 
transição entre dois níveis que estão entre os cinco de menor energia? Que múltiplo de 
h2/8mL2, em que m é a massa do elétron, corresponde (b) à menor, (c) à segunda menor, 
(d) à terceira menor, (e) à maior, (f) à segunda maior e (g) à terceira maior frequência? 

 

 

 
  



39.53 A equação de Schrödinger para os estados do átomo de hidrogênio nos quais o número 
quântico orbital ℓ é zero é 

 

 
 

Verifique se a equação abaixo que descreve o estado fundamental do átomo de hidrogênio, 
é uma solução dessa equação. 

 

 
 

 
 

 
  



40.9 Um elétron de um átomo se encontra em um estado com ℓ = 3. Determine (a) o módulo de �⃗⃗�  
(em múltiplos de ħ), (b) o módulo de �⃗⃗�  (em múltiplos de μB), (c) o maior valor possível de mℓ, 
(d) o valor correspondente de Lz (em múltiplos de ħ), (e) o valor correspondente de morb,z (em 

múltiplos de μB); (f) o valor do ângulo semiclássico θ entre as direções de Lz e �⃗⃗� , o valor de 

θ para (g) o segundo maior valor possível de mℓ e (h) o menor valor possível (isto é, o mais 
negativo) de mℓ. 

 

 
 
  



40.27 Dois dos três elétrons de um átomo de lítio têm números quânticos (n, ℓ, mℓ e μs) iguais a (1, 
0, 0, + 1/2) e (1, 0, 0, –1/2). Que números quânticos são possíveis para o terceiro elétron se 
o átomo se encontra (a) no estado fundamental e (b) no primeiro estado excitado? 

 

 


