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CQ832 – Química Inorgânica Avançada I

Lista de Exercícios 1 – Mecânica Quântica e Átomos

1. Quais das seguintes funções são autofunções do operador p x : f = kx2; f = sen kx; f = cos kx2; f = ekx; 
f = e-kx²? Calcule, quando for o caso, os respectivos autovalores.

2. O operador inversão (î) inverte o sinal das coordenadas cartesianas  x,  y e  z. Por exemplo,  ao se 
aplicar o operador inversão sobre a função f = xyz, obtém-se: îf = î(xyz) = (–x)(–y)(–z) = –(xyz). Se 
uma função f for autofunção do operador  î, podemos classificá-la em par se o autovalor for +1; e 
ímpar se o autovalor for –1. a) Diga quais das seguintes funções são pares e quais ímpares, aplicando 
sobre elas o operador  î:  x,  x2,  x3,  r  = (x2+y2+z2)1/2, orbitais s, p, d e f  do átomo de hidrogênio.  b) 
Mostre que os orbitais híbridos sp [ψsp = 2-1/2(ψs±ψp)] não são autofunções de î.

3. A operação de reflexão (σxy) no plano xy tem como efeito a manutenção do sinal das coordenadas x e 
y (σxyx = +x e σxyy = +y), e a inversão de sinal de z (σxyz = –z). a) Verifique quais orbitais d na forma 
real  são simétricos  e  quais  são anti-simétricos,  através  da resolução da equação de autofunção-
autovalor σxyψd = kψd. b) Idem para os orbitais s e p. 

4. Mostre  que o  orbital  do  átomo de  hidrogênio  especificado pelo  professor  não  é  autofunção do 
operador T, nem do operador V. 

5. Aplique o operador  Lz (vide LEVINE, p. 92) sobre o orbital do átomo de hidrogênio especificado 
pelo professor, e obtenha o valor da componente no eixo z do momento angular orbital do elétron (o 
autovalor do operador). 

6. Aplique o operador  L2 (vide LEVINE, p. 92) sobre o orbital do átomo de hidrogênio especificado 
pelo  professor.  Calcule  o  módulo  do  momento  angular  orbital  do  elétron  (a  raiz  quadrada  do 
autovalor do operador). 

7. Mostre que orbitais dxz e dyz não são autofunções do operador  Lz.  Dica: não é necessário calcular 
nenhuma derivada, use o conhecimento prévio de que os orbitais  d+1 e d–1 são autofunções desse 
operador.

8. Sem fazer cálculos, mostre que cada orbital híbrido sp é uma autofunção do operador  Lz (diga qual é 
o autovalor), mas não do operador L2. 

9. Para cada um dos orbitais híbridos sp2, diga quais seriam as probabilidades de se encontrar numa 
medida, os valores  L2=0 e L2=ħ, respectivamente.

10.Mostre que os orbitais híbridos sp2 são ortogonais entre si. Dica: não é necessário calcular nenhuma 
derivada, use a propriedade da ortonormalidade dos orbitais atômicos s e p. 


