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Instruções
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uma tabela periódica para consulta.

!



Questão 1

O Ciclo de Carnot consiste de dois processos adiabáticos e dois processos isotérmicos, todos 
reversíveis:

• A → B é uma expansão isotérmica à temperatura Th. Durante a expansão, o gás absorve 
energia Qh e realiza trabalho WAB  enquanto o pistão sobe.

• B → C é uma expansão adiabática, em que a temperatura cai para Tc e o gás realiza trabalho 
WBC.

• C → D é uma compressão isotérmica à temperatura Tc. O gás expele uma energia Qc e o 
trabalho realizado pelo pistão sobre o gás é WCD.

• D → A o gás é comprimido adiabaticamente e a temperatura aumenta até Th. O trabalho 
realizado pelo pistão sobre o gás é WDA .

Mostre que a eficiência de um motor operando num ciclo de Carnot usando um gás ideal é

1− Tc
Th



Dicas da Questão 1:

• a eficiência é dada por 1−Qc /Qh ;

• o trabalho no diagrama pV é dado por W = p
Vi

Vf

∫ dV ;

• o processo adiático é descrito por pV γ = constante, onde γ > 0 ; e

• a equação de estado para um gás ideal é pV = αT , onde α  é uma constante conhecida. 

Questão 2:

Dois capacitores de placas paralelas, com capacitâncias idênticas C1 = C2 = 2 µF, são conectados 
em paralelo aos terminais de uma bateria de 12 V. 

a) Determine a carga em cada capacitor,
b) Determina a energia total armazenada nos capacitores,

A combinação em paralelo é então desconectada da bateria e uma chapa dielétrica de constante 
κ = 2,5 é inserida entre as placas do capacitor C2, preenchendo completamente o espaço entre 
elas. Após o dielétrico ser inserido, determine:

c) a diferença de potencial entre os terminais de cada capacitor,
d) a carga em cada capacitor,
e) a energia potencial armazenada nos capacitores. 

Questão 3

Uma pequena amostra de material magnético está na forma de um disco que tem raio de 1,4 cm, 
espessura de 0,3 cm e magnetização uniforme ao longo do seu eixo e através do seu volume. O 
momento magnético da amostra é 1,5 x 10-2 A.m2.

a)  Qual é a magnetização M da amostra?
b)  Se essa magnetização é devida ao alinhamento de N elétrons, cada um com momento 

de 1 µB, qual é N? 
c) Se a magnetização é ao longo do eixo do disco, qual é o módulo da corrente amperiana 

superficial?

Dados da Questão 3: magneton de Bohr µB = 9,27 x 10-24 A.m2



Questão 4

Calcule o campo magnético no ponto O para o 
segmento de corrente mostrado na figura ao lado. O fio 
consiste de duas porções retas e um arco circular de 
raio R, que subentende um ângulo θ . As setas indicam 
a direção da corrente.

Dicas da Questão 4:

Campo produzido pela Lei de Biot-Savart:

B =
µ0 I
4π

ds × r̂
r2∫ ,

onde r é a distância entre O e o ponto do elemento infinitesimal de corrente e ds  e r̂  estão 
representados na figura.

Questão 5

a)Um tipo de queimadura de sol ocorre com a exposição à luz UV de comprimento de onda 
325nm. 

i) Qual é a freqüência dessa radiação?

ii) Qual é a energia de um fóton com esse comprimento de onda?

iii) Quantos fótons existem em uma rajada de 1,00 mJ dessa radiação?

b)À luz do efeito fotoelétrico de Einstein, explique em detalhes o funcionamento de uma célula 
fotoelétrica utilizada comumente em portas automáticas e elevadores. Use desenhos, esquemas.

c)Uma energia de 4,41 x 10-16 kJ é necessária para fazer com que um átomo de sódio, em uma 
superfície metálica, perca um elétron. Calcule o comprimento de onda mais longo possível da 
radiação que pode ionizar um átomo de sódio. 

Dados da Questão 5:

h = 6,626 x 10-34 J.s
c = 3,00 x 108 m/s
1 mol = 6,02 x 1023



Questão 6

a) Um átomo de lítio movimenta-se numa velocidade de 2,5 x 105 m/s. Calcule o 
comprimento de onda associado a esse movimento.

b) Explique da forma mais completa possível o Princípio da Incerteza de Heinsenberg. Por 
que esse princípio é considerado uma das bases fundamentais na criação da Mecânica 
Quântica?

c) O tecnécio não é encontrado naturalmente na Terra. Ele é sintetizado em laboratório. 
Com relação ao elemento tecnécio pede-se:

i) Os elétrons de valência do tecnécio tem a seguinte configuração: 5s24d5. Qual é o 
conjunto de números quânticos (n, l, ml, ms) possíveis para os elétrons nos orbitas 
5s e 4d.

ii)  O tecnécio emite um raio gama (γ) com energia de 9,65 x 104 J/mol. Calcule o 
comprimento de onda e a freqüência de um fóton de raio γ do tecnécio. 

Dados da Questão 6:

h= 6,626 x 10-34 kg/m2.s
mLi = 6,94 g/mol
c = 3,00 x 108 m/s
1 mol = 6,02 x 1023

Questão 7

Sobre as propriedades dos sólidos, responda:

a) O Ferro metálico forma uma rede cristalina com célula unitária do 
tipo mostrado ao lado. Qual o nome deste tipo de célula?

b) Quantos átomos pertence a cada célula? Explique.

c) Se a aresta do cubo fosse 2,52 x 10-10 m, qual a densidade do 
ferro em g/mL? (massa molar = 55,85 g/mol)

d) Considere a o NaCl, um exemplo clássico de sólido iônico. Com base na afinidade 
eletrônica do Cl e no potencial de ionização do Na, sabe-se que:

Na(g) + Cl(g) → Na+(g) + Cl−(g)    ΔH = 147 kJ/mol



Sendo o ΔH muito positivo, explique como há formação de ligação química entre Na e Cl, 
gerando o composto NaCl?

e) Usando a lei de Coulomb e seu conhecimento sobre raios atômicos, explique por que a 
energia de rede dos sólidos NaCl, NaF e MgO segue a ordem abaixo?

NaCl < NaF < MgO

Questão 8

Considere a molécula de CN−, que possui o seguinte diagrama de orbitais moleculares, 
determinado por cálculos de estrutura eletrônica:

a) Preencha corretamente os orbitais atômicos e moleculares.

b) Qual a ordem de ligação?

c) Qual a estrutura de Lewis para esta molécula?

d) Se a transição eletrônica π2p → σ2p* envolve uma energia de 145 kcal/mol, qual o 
comprimento de onda da radiação envolvida nesta transição?

e) Qual a ordem de ligação do estado eletrônico excitado formado na transição descrita no 
ítem d? Proponha uma estrutura de Lewis razoável para este estado excitado.


