
Fı́sica
Aula 11 – Fı́sica Moderna (Exercı́cios)

1.Uma lâmpada de potência de 200 W emite
um feixe de luz de comprimento de onda de 600
nm. Esse feixe de luz incide sobre uma superf́ıcie
metálica, excitando e arrancando da mesma um
número 600 m de elétrons. Sendo h = 6, 6 × 10−34 J
· s e 1 eV =1, 6 × 10−19 J e a função trabalho do
metal 1,2 eV, é correto afirmar que:
a) a energia cinética dos elétrons excitados é de
aproximadamente 0,9 eV.
b) a energia dos fótons é de 1,6 eV.
c) a função trabalho do metal aumenta com o
aumento da potência da lâmpada.
d) se aumentarmos a frequência da luz, diminui a
velocidade dos elétrons excitados.
e) a energia cinética dos elétrons excitados é de
aproximadamente 2 eV.

2.O efeito fotoelétrico foi descoberto por Hertz no
final do século XIX, e a explicação do fenômeno foi
dada por Einstein no começo do século XX. Com
base nessa explicação, são feitas três afirmações:
I. A energia contida no fóton depende da frequência
da radiação incidente.
II. A radiação, ao incidir sobre uma superf́ıcie, pode
arrancar elétrons desta.
III. A energia cinética do elétron arrancado de
uma superf́ıcie depende da intensidade da radiação
incidente.

Marque a alternativa correta.
a) Apenas a afirmação I está correta.
b) Apenas a afirmação II está correta.
c) Apenas a afirmação III está correta.
d) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
e) Apenas as afirmações I e III estão corretas.

3.Analise as afirmações sobre tópicos de F́ısica
Moderna.

I. Um dos postulados da teoria da relatividade
especial é o de que as leis da F́ısica são idênticas em
relação a qualquer referencial inercial.
II. Um segundo postulado da teoria da relatividade
especial é o de que a velocidade da luz no vácuo
é uma constante universal que não depende do
movimento da fonte de luz.
III.Denomina-se de efeito fotoelétrico a emissão de
fótons por um material metálico quando exposto a
radiação eletromagnética.
IV. A F́ısica Moderna destaca que em algumas
situações a luz se comporta como onda e em outras
situações como part́ıcula.

Está correto apenas o que se afirma em:
a) I e II.
b) II e III.
c) I, II e III.
d) II e IV.
e) I, II e IV.

4.Com relação ao efeito fotoelétrico, são feitas as
seguintes afirmações:
I. Pode ser explicado satisfatoriamente com a adoção
do modelo corpuscular da luz.
II. Consiste na emissão de elétrons por uma superf́ıcie
metálica atingida por radiação eletromagnética.
III.Uma superf́ıcie metálica fotossenśıvel somente
emite elétrons quando a frequência da luz incidente
nessa superf́ıcie excede um certo valor mı́nimo, que
depende do metal.
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Está correto o que se afirma em:
a) I, II e III.
b) I e III apenas.
c) I e II apenas.
d) I apenas.
e) II e III apenas.

5.O f́ısico francês Louis de BrogIie (1892-1987),
em analogia ao comportamento dual onda–part́ıcula
da luz, atribuiu propriedades ondulatórias à matéria.
Sendo a constante de Planck h = 6, 6 × 10−34J.s, o
comprimento de onda de Broglie para um elétron
(massa m = 9× 10−31 kg) com velocidade de módulo
v = 2, 2 × 106 m/s aproximadamente:
a) 3,3 ×10−10m.
b) 3,3 × 10−9m.
c) 3,3 × 103m.
d) 3,0 × 109m.
e) 3,0 × 1010m.

6.O ano de 1905 é conhecido como o “ano
miraculoso” de Albert Einstein, devido à publicação
de uma série de trabalhos cient́ıficos revolucionários
de sua autoria. Esses trabalhos, compostos pela
teoria da relatividade especial, teoria do movimento
browniano, efeito fotoelétrico e equivalência massa-
energia tiveram impacto cŕıtico no entendimento da
natureza e no desenvolvimento de novas tecnologias.
O efeito fotoelétrico em particular tem aplicações
importantes, como em fotocélulas, projetores
cinematográficos, etc.
A respeito do efeito fotoelétrico, assinale as afirmati-
vas a seguir com verdadeira (V) ou falsa (F).
( )O efeito fotoelétrico consiste na emissão de
elétrons por uma placa metálica, em decorrência da
incidência de radiação.
( )De acordo com a teoria de Einstein, a radiação
que incide sobre a matéria exibe caracteŕısticas
corpusculares.
( )A radiação é quantizada na forma de fótons,
que transportam uma quantidade de energia
proporcional à amplitude da onda incidente.
A sequência correta é:
a) V – F – V.
b) F – V – V.
c) V – V – F.
d) V – F – F.
e) F – F – V.

7.Para responder à questão, analise o texto e os
dados a seguir. A matéria apresenta um comporta-
mento duaĺıstico, ou seja, pode se comportar como
onda ou como part́ıcula. Uma part́ıcula em movi-

mento apresenta um comprimento de onda associado
a ela, o qual é descrito por λ = h/p onde p é o
módulo do seu momento linear, e h é a constante de
Planck. Considere as seguintes part́ıculas movendo-
-se livremente no espaço e suas respectivas massas e
velocidades:

• Part́ıcula 1 – massa m e velocidade v

• Part́ıcula 2 – massa m e velocidade 2v

• Part́ıcula 3 – massa 2m e velocidade 2v

Os comprimentos de onda associados às part́ıculas
estão relacionados de tal modo que:
a) λ1 = λ2 = λ3.
b) λ1 = λ2 < λ3.
c) λ1 < λ2 = λ3.
d) λ1 < λ2 < λ3.
e) λ1 > λ2 > λ3.

8. Um telefone celular emite ondas eletro-
magnéticas monocromáticas (radiação) através de
sua antena, liberando uma potência de 10,0 mW.
Sabendo que essa antena representa um ponto
material e que o telefone celular emite radiação com
frequência de 880 MHz (tecnologia GSM), determine
a) o comprimento de onda dessa radiação;

b) a energia de um fóton emitida por essa antena
de celular em elétrons-volt;

c) o número de fótons emitidos por essa antena de
celular por segundo;

d) a intensidade da onda que chega a um ponto
distante 2,00 cm do telefone.
Dados: velocidade da luz no ar c = 3, 00 × 108

m/s; constante de Planck h = 6, 60 × 10−34J·s;
1eV = 1, 60 × 10−19 J.

Respostas 1.a); 2.d); 3.e); 4.a); 5.a); 6.c); 7.e); 8.
a) 0,34 m b) 5,81×10−25J, c) 1,72×1021 fótons. d) 2
W/m2.
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