
Física Moderna 2 — Lista de exercícios 6 
2008 

Professora Márcia Rizzutto 
 

Eisberg & Resnick, Cap. 11. Questões: 13, 17, 24. Problemas: 23 e 24. 
 
1. A energia média por partícula para um sistema de gás pode ser escrita como 
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, deduza esta expressão e interprete o sinal negativo e 

positivo que podemos ter nesta equação. Quais são as distribuições envolvidas? 
2. Átomos de He têm spin 0 e portanto são bósons. a) Devemos usar a distribuição de Bose-
Einstein para descrever o gás He em CNPT, ou a de Boltzmann é suficiente? b) o He torna-se 
líquido, com uma densidade de 0,145 g/cm3, a 4,2 K e pressão atmosférica. E nesse caso, 
precisamos da distribuição de Bose-Einstein ou não? 
3. No Hg, a diferença de energia entre o primeiro estado excitado e o fundamental é 4,86 eV. 
Se uma amostra de Hg vaporizado em uma chama contém 1020 átomos em equilíbrio térmico a 
1600 K, calcule: a) o número de átomos nos estados n = 1 (fundamental) e n = 2 (primeiro 
excitado), usando o fator de Boltzmann e assumindo o mesmo peso estatístico para ambos; b) a 
potência emitida pelos fótons emitidos na transição 2 → 1, se a meia-vida, T1/2, do estado n = 2 é 
100 ns. Lembre-se: Ptransição = 1/T1/2 e o número de fótons emitidos por unidade de tempo é 
nPtransição. 
4. Por que um material, para poder ser usado como laser, deve ter pelo menos 3 níveis de 
energia? 
5. Por que é necessário o uso de uma fonte luminosa para bombear energia em um laser? 
6. Descreva o funcionamento de um laser explicando cada característica importante deste 
para o seu funcionamento. 
7. Quais vantagens que um laser de 4 níveis possui em relação a um laser de 3 níveis. 
Detalhe todo o esquema de níveis de laser He-Ne, explicando as etapas de importantes para a 
produção da luz laser de 632, 8nm. 
8. Considere um laser pulsado que usa um cristal de rubi como elemento ativo. O cristal 
(Al2O3) contém impurezas de Cr3+, que dão ao rubi sua cor vermelha. Suponha que essas 
impurezas configurem um sistema de 3 níveis cuja população é invertida e que a luz laser seja 
emitida em pulsos de 50 ns. O cristal de rubi contém 3x1019 íons de Cr3+. Se o comprimento de 
onda da luz emitida é 694,4 nm, determine: a) a energia dos fótons em eV; b) a energia total 
disponível em cada pulso, assumindo todos os íons Cr3+ no estado excitado; c) a potência por 
pulso; d) explique porque a potência obtida na prática é muito inferior à obtida em c).  
9. Descreva as características importantes do 4He em relação ao seu ponto de ebulição. 
Explique o ponto λ e quais características o He possui antes e após o ponto λ. Porque outros 
átomos não possuem características semelhantes ao He? Justifique. 
10. No caso dos sólidos o calor específico molar tende para o valor clássico de 3R. Esta 
afirmação é verdadeira? Discuta as curvas de Cv para os diferentes sólidos explicando o modelo 
de Einstein e de Debey para explicar estas curvas. 
 



11. A energia de Fermi do cobre a 300 K é 7,05 eV. Determine: a) a energia média de um 
elétron de condução do cobre; b) a temperatura na qual a energia média de uma molécula de gás 
ideal seria a mesma que a obtida em a). 
12. A energia de Fermi do alumínio é 11,63 eV. Assumindo que o modelo de gás de elétrons 
livres seja aplicável ao alumínio, determine: a) o número de elétrons livres por unidade de 
volume a temperaturas muito baixas; b) a valência do alumínio, dividindo a resposta de a) pelo 
número de átomos de Al por unidade de volume (ρAl = 2,7 g/cm3 e MAl = 27 g). 
 


