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Eisberg & Resnick, Cap. 12. Problemas: 4, 6, 13, 14, 20-22. 
 
1. A distância de equilíbrio entre os íons Rb+ e Cl- no RbCl é 0,279 nm. (a) Calcule a energia 
potencial de atração entre os íons, supondo que se comportam como cargas pontuais. (b) A 
energia de ionização do rubídio é 4,18 eV e a afinidade eletrônica do cloro é 3,62 eV. Determine 
a energia de dissociação do RbC1, desprezando a energia de repulsão. (c) O valor experimental 
da energia de dissociação é 4,37 eV. Qual é a energia de repulsão dos íons na distância de 
equilíbrio? 

2. A distância de equilíbrio da molécula de HF é 0,0917 nm e o valor experimental do momento 
dipolar elétrico da molécula é 6,40 x 10-30 C m. Qual a porcentagem de caráter iônico da ligação? 

3. A distância de equilíbrio da molécula de CsF é 0,2345 nm. Se a ligação é 70% iônica, qual 
deve ser o valor do momento dipolar elétrico da molécula? 

4. O momento dipolar p da molécula de água, representada de forma esquemática na Fig. abaixo, 
é na verdade a soma vetorial de dois dipolos de módulos iguais, p1 e p2, paralelos às retas que 
ligam o átomo de oxigênio aos dois átomos de hidrogênio. O valor experimental do ângulo entre 
os dois átomos de hidrogênio é 104,5°, a distância de equilíbrio entre o átomo de oxigênio e cada 
um dos átomos de hidrogênio é 0,0956 nm e o módulo de p é 6,46 x 10-30 C m. Determine a 
fração de carga que é transferida de cada um dos átomos de hidrogênio para o átomo de oxigênio. 

 
 
 
Representação esquemática de quatro moléculas de H2O. Os momentos dipolares 
permanentes das moléculas de água estão indicados pelos vetores p. 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. A energia rotacional característica Eor da molécula de N2 é 2,48 x 10-4 eV. A partir desta 
informação, calcule a distância de equilíbrio dos átomos de nitrogênio na molécula de N2. 
 
6. Por que os sólidos metálicos são na maioria das vezes opacos, os sólidos covalentes algumas vezes 
opacos e os sólidos iônicos raramente opacos à radiação visível? 
 
7. Entre as ligações: moleculares, iônicas, covalentes e metálicas, qual (ou quais) tem maior chance 
de produzir um isolante? Um condutor? Um semicondutor? 



 8. Quais mecanismos explicam a resistividade elétrica comum dos metais? Quais dentre eles 
dependem da temperatura? 
 
9. Explique por que consideramos o preenchimento sequencial dos buracos por elétrons como 
equivalente a uma corrente positiva. Poderia este processo ser alternativamente considerado como 
uma corrente de elétrons? 
 

10.Além de arsênico e antimônio, que outros elementos podem ser usados como impurezas no 
germânio para formar um semicondutor de tipo n? Além do gálio e índio, que outros elementos 
podem ser usados para formar um semicondutor de tipo p? 

11.A condutividade de um semicondutor pode ser afetada por bombardeio de elétrons? Pelo 
bombardeio de outras partículas? 

12. Qual o efeito de um campo elétrico aplicado num isolante? 

13. Experimentalmente a adição de impurezas num metal aumenta sua resistividade enquanto que a 
adição de impurezas num semicondutor diminui sua resistividade. Explique. Entretanto, muitos 
isolantes não são muito puros. Por que as impurezas não afetam a resistividade dos isolantes? 

 
Problemas 
 
1. Na figura ao lado, ilustramos de forma 

esquemática quatro distribuições de densidade 
de carga de elétrons de valência em função da 
posição dos átomos, íons ou moléculas (que 
aparecem como pontos na parte inferior da 
figura). Para cada distribuição (a), (b), (c) e 
(d) qual tipo de ligação num sólido é mais 
condizente? 

 

 

 

 

 

 
 

Densidades de carga dos elétrons de 
valência em quatro sólidos considerados 
no problema l. 


