
 

 

 

 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
1. Leia a prova com muita atenção. 

2. Escreva as palavras corretamente e com letra legível. 

3. Responda as questões  sempre observando o que se pede. 

4. Ao terminar a prova releia as questões e as respostas dadas.                                                        Nota 

5. Verifique se realizou tudo que foi solicitado.     

6. Testes sem resolução serão considerados errados.  

                                                                                                         

São Paulo, _____/_____/2016. 

Trabalho  – Valor: 

NOME:      N.º  

PROFESSOR: Márcio César da Rocha     A   A ANO: 3º A/ B  

DISCIPLINA:  Física     BIMESTRE:   

DADOS: 

M (mega) = 106                  k (quilo) = 103            m (mili) = 10-3          1Å (Angstrom) = 10-10m 

n (nano) = 10 -9                1 eV.  = 1,6 x 10-19 J 

v = λ f       [velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo= 3 x 108m/s] 

E = h f     [constante de Planck:    h = 4,1 × 10-15 eV.s        ou        h = 6,6 × 10-34 J.s] 

___________________________________________________ 

1) O que significa: Energia Quantizada? 

 2) O que é um fóton de luz visível? 

 3). Determine a energia de um fóton de uma onda eletromagnética na faixa de rádio FM de frequência 102,1 MHz: 

 a) Em Joule (J). 

b) Em Elétron-Volts (eV.). 

 4) Qual a frequência e o comprimento de onda dos fótons com energia: 

 a) 120 KeV 

b) 5 MeV 

c) 5 x 10 -20 J 

  

 

 

     



 

 

 

 
 

5). Determine a energia em Joule (J) e em Elétron-Volts (eV) de um fóton de: 

 a) Raio X com comprimento de onda de 2Å. 

b) Luz visível com comprimento de onda de 400 nm. 

 

6) (UFC) A função trabalho de um dado metal é 2,5 eV. 

 a). Verifique se ocorre emissão fotoelétrica quando sobre esse metal incide luz de comprimento de onda 6 x 107m. 

b). Qual é a frequência mais baixa da luz incidente capaz de arrancar elétrons do metal? 

  

7) (UFPE) Para liberar elétrons da superfície de um metal, é necessário iluminá-lo com luz de comprimento de onda igual 

500nm. Qual a "função trabalho" deste metal, em eV (elétron-volts)? 

                                                                                                                                         

8) A função trabalho do Ferro é de 4,5 eV. 

 a) Qual o significado desse valor? 

b) Determine a frequência da energia mínima da radiação que deve incidir no Ferro para que ocorra o efeito 

fotoelétrico. 

c) O que ocorre com esse elétron ao absorver essa energia? 

  

9) O Alumínio possui função trabalho de 4,08 eV. Explique o que ocorrerá com um elétron desse metal ao absorver uma 

radiação de frequência: 

 a) 1250 MHz. 

b)  9951 x 1011 Hz. 

c)  3 x 1015 Hz. 


