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2ª Lista de Exercícios 

Questões: 

1. Por que, ao discutirmos as figuras 8-1 e 8-4 (Eisberg & Resnick, Cap. 8.), falamos em 

pólos magnéticos fictícios? 

2. Por que o torque que atua sobre um dipolo magnético num campo magnético faz o 

dipolo precessionar em torno do campo em vez de alinhá-lo ao campo? 

3. Exatamente por que concluímos que os números quânticos de spin são semi-inteiros? 

4. É justo criticar a mecânica quântica de Schrödinger por não prever o spin do elétron? 

5. Explique em termos simples por que um elétron num átomo de hidrogênio está 

submetido a um campo magnético. Este campo existe em todo e qualquer estado 

quântico? 

6. No estado fundamental do átomo de hidrogênio, as energias cinética e potencial do 

elétron são mal definidas, enquanto a energia total é bem definida (todas as medidas 

dão o mesmo valor). Explique. 

7. Porque a direção do momento angular orbital de um elétron é oposta à de seu momento 

de dipolo magnético? 

8. Porque, no experimento de Stern-Gerlach, é usado um campo magnético não 

homogêneo?  



9. No experimento de Stern-Gerlach poderiam ser usados íons em vez de átomos neutros? 

 

Problemas: 

 

1. A função de onda normalizada para o estado fundamental do átomo de hidrogênio é: 
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=ϕθψ  , onde r é a coordenada radial e a0 o raio de Bohr. a) Esboce 

ψ(r) x r; b) mostre que P(r)dr=|ψ(r)|24πr2dr; c) Esboce P(r) x r e determine o raio em que 

é mais provável encontrar o elétron; d) mostre que a função de onda dada é normalizada; e) 

determine a probabilidade de encontrar o elétron na região a0/2 < r < 3a0/2. 

2. Calcule explicitamente o valor do magnéton de Bohr. Use este valor para calcular a 

diferença de energia entre as componentes do estado 2p do átomo de Hidrogênio colocado 

em um capo externo de 2T. 

3. Qual a probabilidade do elétron no estado 1s do átomo de Hidrogênio ter raio maior 

que o raio de Bohr? 

4. Quantos estados distintos (e consequentemente funções de onda) existem para o 

nível 4d para o átomo de H ? (use spin) 

5. Encontre o raio mais provável para o elétron do átomo de H para o estado 2p?  

 


