
FÍSICA

Dualidade onda-partícula

01. A dualidade onda-partícula,  também denominada dualidade onda-corpúsculo  ou dualidade 
matéria-energia, constitui uma propriedade básica da mecânica quântica.

02. A mecânica quântica é a teoria física que obtém sucesso no estudo dos sistemas físicos cujas 
dimensões são próximas ou abaixo da escala atômica, tais como moléculas, átomos, elétrons, 
prótons e de outras partículas subatômicas, muito embora também possa descrever fenômenos 
macroscópicos em casos específicos.

03. A Mecânica Quântica é um ramo fundamental da física com vasta aplicação.

04. A  mecânica  ondulatória é  um  ramo  da  física  que  estuda  a  dupla  natureza  da  matéria, 
ondulatória e corpuscular. Ou seja, estuda as diversas formas de onda existentes. 

05. Onda é qualquer e toda perturbação que se propaga.

06. Função de onda é uma ferramenta matemática que a física quântica usa para descrever um 
sistema físico específico.

07. O termo função de onda segundo a mecânica quântica tem um significado bastante diferente 
dependendo do contexto, seja na física clássica, seja no eletromagnetismo clássico.

08. A mecânica quântica também pode ser aplicada a uma gama muito maior de situações do que 
a relatividade geral.

09. O efeito fotoelétrico é a emissão de elétrons por um material, geralmente metálico, quando 
exposto a uma radiação eletromagnéticas (como a luz) de frequência suficientemente alta, que 
não depende do material.

10. Os elétrons que giram à volta do núcleo são aí mantidos por forças de atração. 

GABARITO

01. C
Comentários: Consiste na capacidade das partículas subatômicas de se comportarem ou terem 
propriedades tanto de partículas como de ondas.

02. E
Comentários: O correto é em diversos casos.

03. C
Comentários: A teoria quântica fornece descrições precisas para muitos fenômenos previamente 
inexplicados tais como a radiação de corpo negro e as órbitas estáveis do elétron.



04. C
Comentários:  Como por exemplo o som, a luz ,as ondas do mar e qualquer outro fenômeno 
oscilatório, demonstrando suas formas de propagação, absorção e propriedades.

05. C
Comentários: Há dois tipos de ondas: mecânicas (som) e eletromagnéticas (luz).

06. E
Comentários: O correto é um sistema físico qualquer.

07. C
Comentários: Por causa da relação concreta entre função de onda e localização de uma partícula 
num espaço de posições, muitos textos sobre  mecânica quântica têm um enfoque "ondulatório".

08. C
Comentários: Por exemplo sistemas nos quais a escala é atômica ou menor, e aqueles que têm 
energias muito baixas ou muito altas ou sujeitos às menores temperaturas.

09. E
Comentários: Na verdade, não depende do material.

10. C
Comentários:  Se a estes for fornecida energia suficiente, eles abandonarão as suas órbitas. O 
efeito fotoelétrico implica que, normalmente sobre metais, se faça incidir um feixe de radiação com 
energia superior à energia de remoção dos elétrons do metal, provocando a sua saída das órbitas: 
sem energia cinética (se a energia da radiação for igual à energia de remoção) ou com energia 
cinética, se a energia da radiação exceder a energia de remoção do elétrons.

 


