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Capitulo 39 
8 Um elétron está confinado em um poço unidimensional infinito e se encontra no primeiro 

estado excitado. A figura mostra os cinco maiores comprimentos de onda que o elétron pode 
absorver de uma única vez: λa = 80,78 nm, λb = 33,66 nm, λc = 19,23 nm, λd = 12,62 nm e 
λe = 8,98 nm. Qual é a largura do poço de potencial? 

 

 
 
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.) 

 
20 A figura a mostra um tubo fino no qual foi montado um poço de potencial finito, com V2 = 0 V. 

Um elétron se move para a direita no interior do poço, em uma região onde a tensão é V1 = 
9,00 V, com uma energia cinética de 2,00 eV. Quando o elétron penetra no poço, ele pode 
ficar confinado se perder energia suficiente emitindo um fóton. Os níveis de energia do elétron 
no interior do poço são E1 = 1,0 eV, E2 = 2,0 eV e E3 = 4,0 eV, e a região não quantizada 
começa em E4 = 9,0 eV, como mostra o diagrama de níveis de energia da Figura b. Qual é a 
menor energia (em eV) que o fóton pode possuir? 

 

 
 
Capitulo 40 
 
10 Um elétron de um átomo se encontra em um estado com n = 3. Determine (a) o número de 

valores possíveis de ℓ, (b) o número de valores possíveis de mℓ, (c) o número de valores 
possíveis de μs, (d) o número de estados da camada n = 3, e (d) o número de subcamadas 
da camada n = 3. 

 
 

23 Uma caixa cúbica de dimensões Lx = Ly = Lz = L contém oito elétrons. Qual é a energia do 
estado fundamental do sistema, em múltiplos de h2/8mL2? Suponha que os elétrons não 
interagem e não se esqueça de levar em conta o spin. 

 
26 Para a situação do Problema 23, qual é a energia, em múltiplos de h2/8mL2, (a) do primeiro 

estado excitado, (b) do segundo estado excitado, e (c) do terceiro estado excitado do sistema 
de oito elétrons? (d) Construa um diagrama de níveis de energia para os primeiros quatro 
níveis de energia do sistema. 
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