
 
 

Lista de exercícios – 2ª Série 
 

Física – Professor Augusto  

 
 
QUESTÃO 01  

 
(Disponível em: <http://tirinhasdefisica.blogspot.com.br/>. 

Acesso em: 27 abr. 2016.) 
 
Considere que as lâmpadas descritas na charge emitem luz amarela que incide na superfície de uma placa metálica colocada 
próxima a elas. 
 
Com base nos conhecimentos sobre o efeito fotoelétrico, assinale a alternativa correta. 
 
a) A quantidade de energia absorvida por um elétron que escapa da superfície metálica é denominada de fótons e tem o mesmo 
valor para qualquer metal. 
b) Se a intensidade luminosa for alta e a frequência da luz incidente for menor que a frequência-limite, ou de corte, o efeito 
fotoelétrico deve ocorrer na placa metálica. 
c) Se a frequência da luz incidente for menor do que a frequência-limite, ou de corte, nenhum elétron da superfície metálica será 
emitido. 
d) Quando a luz incide sobre a superfície metálica, os núcleos atômicos próximos da superfície absorvem energia suficiente e 
escapam para o espaço. 
e) Quanto maior for a função trabalho da superfície metálica, menor deverá ser a frequência-limite, ou de corte, necessária para a 
emissão de elétrons. 
 
QUESTÃO 02 
Os primeiros astronautas a pousar na Lua observaram a existência de finas camadas de poeira pairando acima da superfície lunar. 
Como não há vento na Lua, foi entendido que esse fenômeno estava ligado ao efeito fotoelétrico causado pela luz solar: elétrons são 
extraídos dos grãos de poeira do solo lunar ao receberem energia da radiação eletromagnética proveniente do Sol e, assim, os grãos 
tornam-se positivamente carregados. O mesmo processo também arranca elétrons da superfície lunar, contribuindo para a carga 
positiva do lado iluminado da superfície da Lua. A altura de equilíbrio acima da superfície lunar dessas camadas depende da massa e 
da carga dos grãos. A partir dessas informações, determine 
 
a) o módulo Fe da força eletrostática que age sobre cada grão em equilíbrio da camada, sabendo que um grão de poeira tem massa 
m = 1,2× 10–14 kg e que a aceleração da gravidade nas proximidades da superfície da Lua é gL = 1,6m/s2; 
b) o módulo E do campo elétrico na posição dessa camada de poeira, sabendo que a carga adquirida por um grão é Q = 1,9× 10–15 
C. 
Uma característica do efeito fotoelétrico é a necessidade de os fótons da luz incidente terem uma energia mínima, abaixo da qual 
nenhum elétron é arrancado do material. Essa energia mínima está relacionada à estrutura do material e, no caso dos grãos de 
poeira da superfície lunar, é igual a 8× 10–19 J. 
c) Determine a frequência mínima f dos fótons da luz solar capazes de extrair elétrons dos grãos de poeira. 
Na superfície da Lua, 5× 105 é o número de fótons por segundo incidindo sobre cada grão de poeira e produzindo emissão de 
elétrons. 
d) Determine a carga q emitida em 2 s por um grão de poeira, devido ao efeito fotoelétrico, considerando que cada fóton arranque 
apenas um elétron do grão. 
Note e adote: 
Carga do elétron: –1,6× 10–19 C 
Energia do fóton: ε  = hf; f é a frequência e h ≈  6× 1034 J.s é a constante de Planck. 
Desconsidere as interações entre os grãos e a influência eletrostática dos elétrons liberados. 
 
QUESTÃO 03  
Utilize as partículas +β  (beta-mais), −β  (beta-menos) e α  (alfa) para completar as lacunas dos decaimentos radioativos abaixo: 
 

 
 

Considerando que  e  são, respectivamente, as representações do anti-neutrino do elétron e do neutrino do elétron, o correto 
preenchimento das lacunas, de cima para baixo, é 
 
 
 



a) +− βαβ  

b) αββ −+  

c) −+ βαβ  

d) αββ +−  

e) +− ββα  
 
QUESTÃO 04  
O diagrama da figura mostra os níveis de energia para um elétron em um determinado átomo. 
 

 
 
Das transições entre os níveis de energia mostradas na figura, assinale a alternativa que representa a emissão de um fóton com 
maior energia. 
 
a) de n = 4 para n = 3 
b) de n = 1 para n = 3 
c) de n = 2 para n = 1 
d) de n = 1 para n = 2 
e) de n = 4 para n = 2 
 
QUESTÃO 05  
Entre os vários trabalhos científicos desenvolvidos por Albert Einstein, destaca-se o efeito fotoelétrico, que lhe rendeu o Prêmio 
Nobel de Física de 1921. Sobre esse efeito, amplamente utilizado em nossos dias, é correto afirmar: 
 
a) Trata-se da possibilidade de a luz incidir em um material e torná-lo condutor, desde que a intensidade da energia da radiação 
luminosa seja superior a um valor limite. 
b) É o princípio de funcionamento das lâmpadas incandescentes, nas quais, por ação da corrente elétrica que percorre o seu 
filamento, é produzida luz. 
c) Ocorre quando a luz atinge um metal e a carga elétrica do fóton é absorvida pelo metal, produzindo corrente elétrica. 
d) É o efeito que explica o fenômeno da faísca observado quando existe uma diferença de potencial elétrico suficientemente grande 
entre dois fios metálicos próximos. 
e) Corresponde à ocorrência da emissão de elétrons quando a frequência da radiação luminosa incidente no metal for maior que um 
determinado valor, o qual depende do tipo de metal em que a luz incidiu. 
 
QUESTÃO 06  
O gráfico abaixo mostra a energia cinética Ec de elétrons emitidos por duas placas metálicas, I e II, em função da frequência f da 
radiação eletromagnética incidente. 
 

 
 
Sobre essa situação, são feitas três afirmações. 
 
I. Para f > fII, a Ec dos elétrons emitidos pelo material II é maior do que a dos elétrons emitidos pelo material I. 
II. O trabalho realizado para liberar elétrons da placa II é maior do que o realizado na placa I. 
III. A inclinação de cada reta é igual ao valor da constante universal de Planck, h. 
 
Quais estão corretas? 
 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 
 
QUESTÃO 07  
Os seres, quando vivos, possuem aproximadamente a mesma fração de carbono-14 (14C), isótopo radioativo do carbono, que a 
atmosfera. Essa fração, que é de 10 ppb (isto é, 10 átomos de 14C para cada bilhão de átomos de C), decai com meia-vida de 5.730 
anos, a partir do instante em que o organismo morre. Assim, o 14C pode ser usado para se estimar o tempo decorrido desde a morte 
do organismo. 



 
Aplicando essa técnica a um objeto de madeira achado em um sítio arqueológico, a concentração de 14C nele encontrada foi de 
0,625 ppb. Esse valor indica que a idade aproximada do objeto é, em anos, de 
 
a) 1.432. 
b) 3.581. 
c) 9.168. 
d) 15.280. 
e) 22.920. 
 
QUESTÃO 08  
Uma técnica muito conhecida para se estimar a idade de um fóssil é através da quantidade de Carbono-14 contida nele. Este isótopo 
radioativo decai espontaneamente para o elemento Nitrogênio-14 através da emissão de uma partícula beta. Uma curva típica de 
decaimento do Carbono-14 é mostrada na figura abaixo. Pesquisadores desejam estimar a idade de uma concha marinha encontrada 
em um sítio arqueológico. Se eles determinam que ela contém aproximadamente 3,13% de Carbono-14 em relação à quantidade 
presente em um organismo vivo do mesmo tipo, assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a idade estimada para o fóssil. 
 

 
 
a) 5700 anos. 
b) 11400 anos. 
c) 17100 anos. 
d) 22800 anos. 
e) 28500 anos. 
 
QUESTÃO 09  
O Efeito Fotoelétrico foi descoberto por Heinrich Rudolf Hertz (1857 – 1894), nos anos de 1886 e 1887. Hertz percebeu que uma 
descarga elétrica entre dois eletrodos, dentro de uma ampola de vidro, era facilitada pela incidência de radiação luminosa no 
eletrodo negativo, provocando a emissão de elétrons de sua superfície. A explicação satisfatória para esse efeito foi dada em 1905, 
por Albert Einstein, e em 1921 deu ao cientista alemão o prêmio Nobel de Física. Analisando o efeito fotoelétrico, quantitativamente, 
Einstein propôs que a energia do fóton incidente é igual à energia necessária para remover um elétron mais a energia cinética do 
elétron emitido. Com base nestas informações, calcule os itens abaixo. 
 
a) Considerando que a energia de um fóton incidente é definida por E = h.f , onde h = 6,6× 10–34 Js é a constante de Planck e que o 
comprimento de onda de um fóton é dado por λ = 396nm, obtenha a energia do fóton. 
b) Sabendo que a massa de um elétron é de aproximadamente 9,1× 10–31kg e que a velocidade dos elétrons emitidos de uma placa 
metálica incidente por uma radiação com λ = 396nm é de 900,00km/s, CALCULE o valor da energia necessária para remover o 
elétron da placa. 
 
QUESTÃO 10  
Considere as informações constantes na tabela. 
 

 
 
Com base na tabela e no princípio da conservação da energia para o efeito fotoelétrico, analise as proposições. 
 
I. Quatro placas metálicas, cada uma composta por um dos metais relacionados na tabela, são iluminadas por uma luz de 
frequência f. Nesta situação, a energia cinética mínima dos elétrons ejetados de cada placa possui o mesmo valor. 
II. Quatro placas metálicas, cada uma composta por um dos metais relacionados na tabela, somente ejetarão elétrons com energia 
cinética maior que zero, quando a energia da luz que as ilumina for maior que o valor da função trabalho de cada metal. 
III. Quatro placas metálicas, cada uma composta por um dos metais relacionados na tabela, são iluminadas por uma luz de energia 
igual a 7,5 eV. Neste caso, os elétrons ejetados da superfície da placa de alumínio terão a maior energia cinética. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
c) Somente a afirmativa III é verdadeira. 
d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 



QUESTÃO 11  
Considere as quatro proposições seguintes: 
 
I. Os isótopos 16O e 18O do oxigênio diferenciam-se por dois neutrons. 
II. Sendo de 24000 anos a meia-vida do 239Pu, sua massa de 600 g reduzir-se-á a 200 g após 72000 anos. 
III. Um núcleo de 27Mg se transmuta em 28Al pela emissão de uma partícula β . 
IV. Um fóton de luz vermelha incide sobre uma placa metálica causando a emissão de um elétron. Se esse fóton fosse de luz azul, 
provavelmente ocorreria a emissão de dois ou mais elétrons. 
 
Então, 
 
a) apenas uma das proposições é correta. 
b) apenas duas das proposições são corretas. 
c) apenas três das proposições são corretas. 
d) todas elas são corretas. 
e) nenhuma delas é correta. 
 
QUESTÃO 12  
Um átomo de hidrogênio gasoso, no seu estado fundamental, tem energia de –13,6eV. Determine a energia necessária, em eV 
(elétron-volt), que ele deve absorver para que sofra uma transição para o próximo estado de excitação permitido pelo modelo 
atômico de Bohr. 
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a) –3,4 
b) –17,0 
c) 17,0 
d) 10,2 
 

GABARITO  
 
1 – C 
2 –  
a) Fe = 1,9 × 10–14 N 
b) E = 10 N/C 

c) Hz10
3
4f 15⋅=  

d) q = 1,6 × 10–13 C 
 
3 – A 
4 – C 
5 – E 
6 – D 
7 – E 
8 – E 
9 –  
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E = 0,05 × 10–17 J 
ou 
E = 5,0 × 10–19 J 
b) do enunciado: “…a energia do fóton incidente é igual à energia necessária para remover um elétron mais a energia cinética do elétron emitido”. 
E = a energia do fóton incidente 
Φ  = energia necessária para remover um elétron 
K = energia cinética do elétron emitido 
 
E = Φ + K 
E = 5,0 × 10–19 J (calculado no item anterior) 
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∴ 
Φ  = E – K = 5,0 ⋅10–19 J – 3,68 ⋅ 10–19 J 
Φ  = 1,35 ⋅ 10–19 J 
 
10 – D 
11 – A 
12 - D 


