
Física Moderna 2  —  Lista de exercícios 8 
Profa. Márcia A Rizzutto 

 
Eisberg & Resnick, Cap. 15. (15.1 até 15.5) 
Eisberg & Resnick, Cap. 16. (16.1 até 16.3 – 16.9 e 16.10) 
Tipler, Cap. 11. (11.1 até 11.4) 
Tipler, Cap. 12. (12.1 e 12.2) 

 
Problemas 

1. Explique o funcionamento do diodo túnel. Discuta a curva característica corrente x 
tensão deste diodo. E o que é um diodo 

2. Explique o funcionamento de uma célula solar em termos de uma junção pn. Porque 
um processo inverso ocorre na produção de luz nos LEDs.? 

3. Discuta o gráfico de NxZ  para os diferentes nuclídeos conhecidos na natureza. O 
que é alinha de estabilidade. Porque N fica diferente de Z quando A aumenta?  São 
mais comuns os núcleos com N>Z ou o inverso, por quê?  

4. Discuta a forma, o raio e a densidade de carga nuclear. 
5. Nos espectrômetros de massa podemos utilizar detectores extremamente sensíveis 

para determinar com precisão as massas nucleares. Descreva o funcionamento de 
um espectrômetro de massa. 

6. O modelo da gota líquida fornece uma boa estimativa para o comportamento médio 
dos núcleos com relação a massa ou a energia de ligação. Discuta cada termo usado 
no modelo e que considerações foram feitas em cada caso. 

7. Uma fonte radioativa tem meia vida de 1 minuto. No instante t=0 a fonte e colocada 
nas proximidades de um detector e verifica-se que a taxa de contagem de 20000 
contagens por segundo (a) determine o tempo médio de vida e a constante de 
decaimento desta fonte (b) determine a taxa de contagem nos instantes t=1min, 
2min e 10 min. 

8. Discuta os processos de decaimento α, β- e β+ e captura eletrônica. 
9. Determine quais são os modos permitidos para o decaimento do 215Bi. Lembre-se de 

calcular o Q para o decaimento α,β-,β+ e captura eletrônica. 
10. Determine as energias de excitação do 239Pu e do 233Pa quando estes nuclídeos 

absorvem um nêutron térmico. Compare os valores obtidos com as energias críticas 
para fissão e verifique se os resultados estão de acordo com os valores das seções de 
choque dadas na tabela na aula. 

11. Determine o Q da reação para o decaimento do nêutron livre (que é o decaimento β 
mais simples):                 n       p+e- + eν  

12. Mostre que o 196
79Au pode decair por emissão β+,β- e captura eletrônica. Calcule a 

energia de transição em cada um dos três processos. 
13. Determine o valor do Q da reação 3He+3He             4He+2p 
14. Determine o valor do Q da reação: p+ 7Li       4He+4He, e verifique se a reação é 

exotérmica ou endotérmica. A massa atômica do 7Li é 7,016004u. 
15. Determine as energias de excitação do 239Pu e do 233Pa quando estes nuclídeos 

absorvem um nêutron térmico. Compare os valores obtidos com as energias críticas 
para fissão (tabela 12.2 do Tipler).  


