
Física Moderna 2 — Lista 4 
 

Profa. Márcia de Almeida Rizzutto 
 
Eisberg & Resnick  Cap. 9, questões: 1, 4, 9, 11-15, 18-20. Problemas: 23 
 
Questões elaboradas: 
 
1) Para um sistema de 2 elétrons temos duas autofunções correspondentes ao mesmo 
autovalor E dadas por: 
 

ΨS = (1/2)1/2 [Ψα(1)Ψβ(2) + Ψβ(1)Ψα (2)] 
 

ΨA = (1/2)1/2 [Ψα(1)Ψβ(2) - Ψβ(1)Ψα (2)] 
onde α e β representam estados de spin e os índices S (simétrica) e A (anti-simétrica) são 
relativos à simetria das autofunções. 
a) Mostre a simetria das autofunções com permutações das partículas. 
b) Mostre, para ambas as funções, que a densidade de probabilidade não se altera com a 
permutação das partículas. 
 
2) Enuncie o princípio de exclusão de Pauli. Utilizando esse princípio, faça um diagrama 
com as possíveis configurações de “spins” para um átomo de 2 elétrons (use a notação 
↑ → 1/2 e ↓ → -1/2). 
 
3) Descreva sucintamente as aproximações feitas na Teoria de Hartree para resolver 
sistemas de átomos multieletrônicos. 
 
4)  Porque o Lítio, o Potássio e o Sódio exibem propriedades químicas semelhantes? 
 
5) Uma energia de 21 eV é necessária para excitar um elétron de um átomo de He do estado 
1s para o 2s. A mesma transição, no íon He+, requer aproximadamente o dobro de energia. 
Explique. 
 
6) Escreva as configurações para os estados fundamentais do 28Ni, 29Cu, 30Zn, e 31Ga. 
Discuta essas configurações em termos da troca 4s3d observada no diagrama de níveis 
energéticos, figura 9.14 do Eisberg. 
 
7) Explique o gráfico de energia de ionização por número atômico dos elementos. Porque 
existem os picos e vales. Qual a correlação entre eles. 
 
8) Explique um espectro típico de raio-X. Quais os processos que acontecem para gerar o 
fundo contínuo e os picos característicos no espectro?  
 
9) A separação entre o acoplamento spin órbita para os estados 3P1/2 e 3P3/2 do sódio (Na) é 
0,002 eV. Qual é o valor do campo magnético interno que causa esta separação? 
 
10) Discuta e explique os dados de Moseley que mostra a relação entre o número atômico Z 
e as freqüências (ou comprimentos de onda) característicos dos Raios-X.  


