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Física Moderna 
 

 

Efeito Fotoelétrico 
 

1. (Fuvest 2017)  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 eF  da força eletrostática que age sobre cada grão em equilíbrio da camada, sabendo 

que um grão de poeira tem massa 14m 1,2 10 kg   e que a aceleração da gravidade nas 

proximidades da superfície da Lua é 2
Lg 1,6 m s ;  

b) o módulo E  do campo elétrico na posição dessa camada de poeira, sabendo que a carga 

adquirida por um grão é 15Q 1,9 10 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 

198 10 J.  

 
c) Determine a frequência mínima f  dos fótons da luz solar capazes de extrair elétrons dos grãos de 

poeira. 
 

Na superfície da Lua, 55 10  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: 191,6 10 C   

Energia do fóton: hf;ε   f  é a frequência e 34h 6 10 J s    é a constante de Planck. 

Desconsidere as interações entre os grãos e a influência eletrostática dos elétrons liberados.  
   
2. (Ufpr 2017)  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.    

   
3. (Unisc 2017)  A radiação eletromagnética tem uma natureza bastante complexa. Em fenômenos 
de interferência, por exemplo, ela apresenta um comportamento __________. Já em processo de 
emissão e de absorção ela pode apresentar um comportamento __________. Pode também ser 
descrita por “pacotes de energia” (fótons) que se movem no vácuo com velocidade de 
aproximadamente 300.000 km s  e têm massa __________. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.  
a) ondulatório – ondulatório – nula.    
b) ondulatório – corpuscular – nula.    
c) ondulatório – corpuscular – diferente de zero.    
d) corpuscular – ondulatório – diferente de zero.    
e) ondulatório – ondulatório – diferente de zero.    
   
4. (Ufjf-pism 3 2017)  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 34h 6,6 10 Js   é a 

constante de Planck e que o comprimento de onda de um fóton é dado por 396 nm,λ   obtenha a 

energia do fóton. 

b) Sabendo que a massa de um elétron é de aproximadamente 319,1 10 kg  e que a velocidade dos 

elétrons emitidos de uma placa metálica incidente por uma radiação com 396 nmλ   é de 

900,00 km s,  CALCULE o valor da energia necessária para remover o elétron da placa.  

   
5. (Upf 2017)  Denomina-se de efeito fotoelétrico o fenômeno que consiste na liberação de elétrons 
pela superfície de um material quando esse é exposto a uma radiação eletromagnética como a luz. 
O fenômeno foi explicado por Einstein em 1905, quando admitiu que a luz é constituída por quanta 
de luz cuja energia é dada por E h f,   sendo h  a constante de Planck e f  a frequência da luz. Das 

seguintes afirmativas, assinale a correta.  
a) O efeito fotoelétrico acontece independentemente da frequência da luz incidente na superfície 

metálica.    
b) A teoria do efeito fotoelétrico afirma que, aumentando a frequência da luz incidente na superfície 

metálica, é possível arrancar prótons da superfície do metal.    
c) Considerando que, no vácuo, o comprimento de onda da luz vermelha é maior do que o 

comprimento de onda da luz azul, a energia dos quanta de luz vermelha é maior do que a energia 
dos quanta da luz azul.    

d) Quando uma luz monocromática incide sobre uma superfície metálica e não arranca elétrons dela, 
basta aumentar a sua intensidade para que o efeito fotoelétrico ocorra.    

e) O efeito fotoelétrico fornece evidências das naturezas ondulatória e corpuscular da luz.    
   
 



6. (Ufsc 2017)  A natureza da luz é um tema que ocupa os estudiosos desde a antiguidade. As 
teorias corpuscular e ondulatória buscam a preferência de cientistas famosos para explicar 
fenômenos importantes da ciência. No entanto, após o experimento da fenda dupla de Thomas 
Young, em 1802, e da explicação do efeito fotoelétrico realizada por Albert Einstein, em 1905, a ideia 
da dualidade onda/partícula da luz foi aceita pela comunidade científica. A experiência da fenda 
dupla consiste em fazer a luz passar por duas fendas em uma placa e observar o padrão de franjas 
(listras) claras e franjas (listras) escuras. Já o efeito fotoelétrico consiste em incidir luz sobre uma 
placa metálica para arrancar elétrons. 
 

 
 
Considerando o que foi exposto acima, é correto afirmar que:  
01) no experimento de Young, a obtenção do padrão de franjas claras e franjas escuras ocorre por 

meio do fenômeno de interferência construtiva e interferência destrutiva das ondas, logo a 
explicação do fenômeno é ondulatória.    

02) a formação do padrão de franjas claras e franjas escuras no experimento da fenda dupla de 
Young foi explicada pela teoria corpuscular da luz, em que as partículas da luz (fótons) sofrem o 
fenômeno de interferência.    

04) no efeito fotoelétrico, para arrancar os elétrons da placa, a luz deve ser formada por partículas 
(fótons) com uma energia mínima que é proporcional à frequência da luz.    

08) tanto a teoria corpuscular quanto a teoria ondulatória da luz explicam o padrão de franjas claras 
e franjas escuras no experimento da fenda dupla.    

16) o efeito fotoelétrico foi explicado por Einstein pela teoria ondulatória da luz.    
32) os fenômenos de interferência e difração são mais bem representados pela teoria ondulatória da 

luz, enquanto que o fenômeno do efeito fotoelétrico é mais bem representado pela teoria 
corpuscular da luz.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia a charge a seguir e responda à(s) questão(ões). 
 

 
 
 



7. (Uel 2017)  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.    
   
8. (Upf 2016)  A física moderna trata da física desenvolvida no início do século XX e dos 
conhecimentos por ela gerados advêm muitos dos avanços tecnológicos observados nos dias atuais. 
Sobre fenômenos, conceitos e teorias abordados pela física moderna, analise as afirmativas que 
seguem. 
 
I. O efeito fotoelétrico explica como um próton pode ser arrancado de um metal.   
II. As leis da física são idênticas para todos os observadores em qualquer referencial inercial. 
III. Um elétron salta de uma órbita para outra somente quando perde energia.   
IV. A energia de um fóton é diretamente proporcional à sua frequência.   
 
Está correto apenas o que se afirma em:   
a) I e III.     
b) II e III.    
c) II e IV.    
d) I e II.    
e) III e IV.     
   
9. (Feevale 2016)  O efeito fotoelétrico foi descoberto por Hertz no final do século XIX, e a 
explicação do fenômeno foi dada por Einstein no começo do século XX. Com base nessa 
explicação, são feitas três afirmações. 
 
I. A energia contida no fóton depende da frequência da radiação incidente. 
II. A radiação, ao incidir sobre uma superfície, pode arrancar elétrons desta. 
III. A energia cinética do elétron arrancado de uma superfície depende da intensidade da radiação 

incidente. 
 
Marque a alternativa correta.  
a) Apenas a afirmação I está correta.    
b) Apenas a afirmação II está correta.    
c) Apenas a afirmação III está correta.    
d) Apenas as afirmações I e II estão corretas.    
e) Apenas as afirmações I e III estão corretas.    
   
10. (G1 - ifce 2016)  Alguns dispositivos funcionam tendo como base o efeito fotoelétrico, que 
consiste na ejeção de fotoelétrons de uma superfície metálica devido à incidência de radiação 
eletromagnética, atuando como uma chave em diversos circuitos.  
 



 
 
Faz uso dessa tecnologia  
a) a guitarra elétrica, uma vez que o dedilhar do guitarrista produz radiação eletromagnética, 

gerando corrente elétrica que, por fim, produz o som.    
b) os controles remotos que, ao serem pressionados, produzem radiação eletromagnética fazendo 

com que os circuitos internos do aparelho de televisão passem a funcionar.    
c) a porta dos elevadores, sendo que pessoas ou objetos funcionam como uma chave, pois, ao 

entrarem ou saírem, interrompem a radiação eletromagnética fazendo com que a porta fique 
aberta.    

d) as máquinas fotográficas, nas quais, ao apertar o botão para tirar uma fotografia, fecha-se um 
circuito e dispara-se um flash que nada mais é que radiação eletromagnética.    

e) a lâmpada fosforescente na qual, devido à alta temperatura (em torno de 2.000 C ,)  as ondas de 

calor arrancam os elétrons do filamento, produzindo o brilho característico.    
   
11. (Ulbra 2016)  Uma lâmpada de potência de 200 W  emite um feixe de luz de comprimento de 

onda de 600 nm. Esse feixe de luz incide sobre uma superfície metálica, excitando e arrancando da 

mesma um número n  de elétrons.  

Sendo 34h 6,6 10 J s    e 191eV 1,6 10 J   e a função trabalho do metal 1,2 eV,  é correto afirmar que  

a) a energia cinética dos elétrons excitados é de aproximadamente 0,9 eV.     

b) a energia dos fótons é de 1,6 eV.     

c) a função trabalho do metal aumenta com o aumento da potência da lâmpada.    
d) se aumentarmos a frequência da luz diminui a velocidade dos elétrons excitados.    
e) a energia cinética dos elétrons excitados é de aproximadamente 2 eV.     

   
12. (Uema 2015)  “Um dos físicos mais populares do mundo, Stephen Hawking, sugere que os 
buracos negros não são tão vorazes. Eles devoram tudo, mas regurgitam alguma coisa”. O artigo foi 
divulgado numa palestra, durante uma reunião, no Instituto Kavli de Física Teórica, nos Estados 
Unidos, em agosto de 2012. Seu modelo ainda não foi demonstrado matematicamente nem 
aprovado por outros físicos. Por enquanto, sabe-se, apenas, que se sustenta também em equações 
já conhecidas da física moderna.  
 
Fonte: Revista Época. Ed. 818, fevereiro de 2014. Rio de Janeiro: Editora Globo.  
 
 
Com base na equação de energia de Einstein e da energia de um fóton, portanto da equação c f,λ   

demonstre a expressão que determinará o comprimento de onda, ,λ  de uma partícula em função da 

constante de Planck (h),  massa (m),  e velocidade (c)  da mesma.  

   
 
 
 
 



13. (Udesc 2015)  Considere as informações constantes na tabela. 
 

Metais Função Trabalho 
(eV)  

Alumínio  4,08   

Prata  4,73  

Platina  6,35  

Níquel  5,01 

 
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 7,5eV.  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 afirmativas são verdadeiras.    
   
14. (Upe 2015)  Considere as afirmações a seguir com relação ao efeito fotoelétrico. 
 
I. A energia cinética do elétron emitido pelo material depende da intensidade da radiação incidente. 
II. Somente ocorre quando há incidência de elétrons sobre uma superfície metálica. 
III. A quantidade de elétrons emitidos pelo material depende da intensidade da luz incidente. 
IV. A menor energia cinética do elétron emitido pelo material é igual a zero. 
 
Estão CORRETAS apenas  
a) I, II e IV.    
b) II e III.    
c) III e IV.    
d) I e III.    
e) II e IV.    
 
Respostas: 
 
Resposta da questão 1: 
 a) Na situação de equilíbrio, a força eletrostática tem mesma intensidade do peso da partícula. 

14 14
e eF P m g 1,2 10 1,6 F 1,92 10 N.          

 

b) 
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F 1,92 10
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c) Substituindo os dados na expressão fornecida no enunciado:  

19
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34

8 10
h f f f 1,33 10 Hz.

h 6 10
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ε






      


 



 

d) Se cada fóton arranca 1 elétron em 2 s  são arrancados n  elétrons. Assim: 

 

5 6

6 19 13
elét

n 5 10 2 n 10 elétrons.

q n q 10 1,6 10 q 1,6 10 C. 

    

        
   

 
Resposta da questão 2: 
 [E] 
 
Resposta da questão 3: 
 [B] 
 
Resposta da questão 4: 
 a) Teremos: 

fóton 8
34 19

fóton fóton9

E h f
c 3 10

E h 6,6 10 E 5 10 J.c
c f f 396 10λλ

λ

 



 


       
   



 

 

b) Sendo 0E  a energia necessária para arrancar o elétron, de acordo com a equação do efeito fotoelétrico, vem: 

 
2

31 5
2

19
cin fóton 0 0 fóton

19 19 19
0

9,1 10 9 10m v
E E E E E 5 10

2 2

E 5 19 3,7 10 E 1,3 10 J.





  

  
        

      

   

 
Resposta da questão 5: 
 [E] 
 

 
Resposta da questão 6: 
 01 + 04 + 32 = 37. 
 

 
Resposta da questão 7: 
 [C] 
 

 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 

 
Resposta da questão 9: 
 [D] 
 

 
Resposta da questão 10: 
 [C] 
 

 
Resposta da questão 11: 
 [A] 
 

 
Resposta da questão 12: 
 Da equação fornecida no enunciado, 

c fλ    

 
Do estudo do efeito fotoelétrico, a energia de um fóton é dada por: 

E h f

E
f

h

 


  

 



Substituindo, tem-se que, 

E
c

h

c h

E

λ

λ

 




 

 
Sabendo que a quantidade de movimento de um fóton é 

E
Q m v

c
     

 
Pode-se chegar a equação final pedida na questão. 

c h

E

h

Q

h

m v

λ

λ

λ









   

 
Resposta da questão 13: 
 [D] 
 

 
Resposta da questão 14: 
 [C] 
 
 


