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1. Lê atentamente o seguinte texto: 

Big Bang a Grande Explosão 

Ao investigar a abundância cósmica dos elementos mais pesados do que o hidrogénio, os 

cosmólogos reconheceram que a nucleossíntese nas estrelas poderia explicar a abundância dos 

elementos mais pesados do que o hélio. Portanto, o hélio deveria ter sido formado num outro 

acontecimento, numa grande explosão primordial. 

A síntese da quantidade de hélio capaz de justificar a abundância presente exige que a 

explosão tenha ocorrido a uma temperatura inicial extremamente elevada, capaz de assegurar 

uma velocidade de reação muito grande, antes de a fusão se tornar impossível pela rápida 

diminuição da densidade na expansão inicial. 

A temperatura inicial está associada a um campo de radiação térmica que iria arrefecer à 

medida que a expansão fosse avançando. A análise teórica prevê que, desde o instante da 

explosão inicial até ao presente, os remanescentes do campo de radiação inicial deveriam ter 

arrefecido até uma temperatura da ordem de 3 K, o que corresponderia a um espetro de radiação 

com o máximo na região das microondas. 

Em 1965, a radiação cósmica de funda foi detetada por Arno Penzias e Robert Wilson, do 

Laboratório Bell. 

Adaptado de Tipler (1991) – Física Moderna Volume 4 

1.1. De acordo com o texto, seleciona a alternativa correta. 

(A) A abundância cósmica do hélio deve-se à sua nucleossíntese em estrelas da sequência 

principal. 

(B) A abundância cósmica do hélio é inferior à que é prevista com base na nucleossíntese nas 

estrelas. 

(C) A abundância cósmica do hélio é superior à que é prevista com base na nucleossíntese nas 

estrelas. 

(D) Só os elementos mais pesados do que o hélio são sintetizados nas estrelas. 
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1.2. De acordo com o texto, seleciona a alternativa correta. 

(A) A temperatura inicial do Universo teria de ser extremamente elevada, uma vez que permitiu a 

fusão do hélio. 

(B) A temperatura média do Universo diminui ao longo da sua expansão. 

(C) A temperatura média do Universo tem-se mantido constante ao longo da sua evolução. 

(D) Um espectro de radiação com o máximo na região das microondas corresponde à emissão de 

um corpo a uma temperatura extremamente elevada. 

 

1.3. O texto refere que houve um arrefecimento até aos 3 K. Converte esse valor de temperatura 

para graus Celsius e Fahrenheit. 

1.4. Quais os factos apontados no texto que corroboram a teoria do Big Bang? 

1.5. A teoria do Big-Bang apresenta possibilidades para os diferentes momentos de 

nucleossíntese dos elementos existentes no universo. Indica quais os momentos de 

nucleossíntese defendidos pela teoria do Big-Bang. 

1.6. As estrelas são fábricas nucleares onde são forjados os elementos.  

As estrelas e as centrais nucleares apesar de ambas realizarem reações nucleares não realizam 

exatamente as mesmas reações. Comenta a frase. 

 

2. Os elementos forjados nos diferentes momentos de nucleossíntese estão organizados na 

Tabela Periódica dos Elementos.  

2.1. Seleciona a opção incorreta. 

(A) A carga nuclear de um dado elemento equivale à subtração A+Z. 

(B) Os iões 20 Ca 2+ podem captar os dois protões cedidos pelo átomo de oxigénio quando forma o 

ião 8 O 2-. 

(C) O número total de eletrões presente em NO3
- é 32.  

(D) Nas colunas da Tabela Periódica localizam-se os elementos com propriedades químicas 

semelhantes. 

(E) Se os elementos sódio e enxofre pertencem ao mesmo período, o sódio localiza-se do lado 

esquerdo da Tabela Periódica e é um metal enquanto o enxofre se localiza do lado direito e é 

um não-metal. 
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2.2. Tendo em conta o que sabemos sobre o átomo, classifica as afirmações seguintes como 

verdadeiras ou falsas. 

(A) A diferentes números atómicos correspondem diferentes elementos. 

(B) A diferentes números atómicos correspondem diferentes átomos. 

(C) A diferentes números de massa correspondem diferentes elementos. 

(D) A diferentes números de massa correspondem diferentes átomos. 

(E) A iguais números atómicos correspondem isótopos do mesmo elemento. 

(F) Átomos do mesmo elemento podem apresentar diferentes números de massa. 

(G) Átomos de diferentes elementos podem apresentar iguais números de massa. 

 

2.3. O número atómico do elemento X é 9. Os iões X- e Y 3+ têm igual número de eletrões. O 

número atómico de Y é: 

(A) 9 

(B) 10 

(C) 11 

(D) 12 

(E) 13 

 

2.4. A massa atómica relativa de cada um dos elementos é uma das características apresentadas 

na Tabela Periódica que tem em consideração os nucleões presentes em cada átomo.  

A massa atómica relativa do elemento cobre, 29 Cu, é 63,546. Sabendo que este elemento tem 

dois isótopos naturais, o Cu-63 e o Cu-65, de massas isotópicas, respetivamente, 62,9296 e 

64,9278, calcula as respetivas abundâncias relativas de cada um dos isótopos do elemento 

cobre. 

3. O átomo é a base da matéria que constitui o universo, desde a gigantesca estrela ao pequeno 

grão de poeira, formando substâncias e misturas de substâncias.  

Considera as seguintes substâncias e os seus respetivos pontos de fusão e de ebulição indicados 

na tabela seguinte. 

Substância Ponto de fusão (ºC) Ponto de ebulição (ºC) 

Amoníaco - 75 - 33,4 

Etanol (C2H5OH) - 118 79 

Cloreto de sódio 808 1413 
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Substância Ponto de fusão (ºC) Ponto de ebulição (ºC) 

Gálio (Ga) 30 2205 

Metano - 183 - 162 

 

3.1. Escreve a fórmula química do amoníaco, do cloreto de sódio e do metano. 

3.2. Indica as unidades estruturais de cada uma das substâncias referidas na tabela. 

3.3. O que acontece às unidades estruturais  do etanol à medida que a temperatura  aumenta  de 

-20ºC para 90ºC? 

3.4. Calcula a massa relativa do amoníaco, do etanol e do metano. 

3.5. Considera uma mistura, a 25ºC, de 200 cm3 de amoníaco com 200 cm3 de metano. Indica, 

justificando, qual o solvente e qual o soluto da solução formada. 

3.6. Qual ou quais as substâncias da tabela que se encontram no estado sólido a 25ºC? 

3.7. Qual ou quais as substâncias da tabela que se encontram no estado gasoso a 25ºC? 

 

4. As soluções aquosas são das misturas homogéneas mais comuns e muitas de grande 

interesse para a humanidade, como o são os mares e oceanos.  

Para comparar a composição da água de três mares: mar Báltico, mar do Norte e mar Morto, um 

grupo de cientistas recolheu amostras de água em garrafas de 33 cl. No laboratório procederam à 

análise química e registaram os resultados no quadro seguinte: 

Amostra  Concentração mássica de NaCl (g/dm3) 

Mar Báltico 9,0 

Mar do Norte 26,0 

Mar Morto 80,0 

 

Num gobelé adicionaram-se 20 mL da água do mar Báltico com 10 mL de água do Mar Morto. 

Verifica se a concentração mássica da mistura obtida corresponde à concentração da água do 

mar Mediterrâneo que é de 31,0 g/dm3. 
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5. Num laboratório de Biologia pretendia-se cultivar bactérias em atmosferas ricas em enxofre. A 

concentração máxima de dióxido de enxofre que as bactérias podem suportar é de 1 mg/dm3.  

Foi retirada uma amostra de ar da cápsula de cultura das bactérias e verificou-se que em 5 dm3 

existiam 10 mg de dióxido de enxofre.  

Indica, justificando, se a atmosfera existente na cápsula é propícia à cultura das bactérias. 

6. Na tabela seguinte as letras A e B e C representam três elementos diferentes. Comenta a 

afirmação. 

Átomos Número atómico Número de massa Número de neutrões 

A 4x 7x+2 11 

B 2y+3 6y-1 12 

C 7w-2 9w+6 12 

 

7. Para tratar as suas árvores, um agricultor comprou uma embalagem de sulfato de cobre (II), a 

qual indicava que deveria ser preparada uma solução aquosa de 200 g/dm3 de modo a garantir a 

eficácia do produto. 

Num pequeno texto explica como deve proceder o agricultor para obter a solução que precisa 

sabendo que cada árvore necessita de 1 L desta solução e o agricultor tem 20 árvores. 

8. No nosso quotidiano usufruímos de várias aplicações tecnológicas da radiação, quer seja nos 

raios laser, raios X ou nos radares utilizados no controlo da velocidade e da navegação aérea. 

Seleciona a opção correta. 

(A) A luz vermelha é menos energética do que a luz azul. 

(B) A radiação raios X apresenta maior comprimento de onda e maior frequência do que a 

radiação visível. 

(C) A radiação utilizada nos microondas é muito eficaz a aquecer os alimentos por ser muito 

energética. 

(D) O nosso organismo emite radiação visível. 

(E) O espectro eletromagnético é constituído apenas pelas radiações infravermelha, visível e 

ultravioleta que colocadas por ordem decrescente de energia obedece a EUV>EVísivel>EIV. 
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9. A informação resultante da interação da radiação com 

a matéria permite conhecer a constituição dos materiais. 

Observe a figura que representa os diferentes espetros 

do átomo de hélio. 

9.1. Classifica cada um dos espectros observados. 

9.2. Explica o facto da localização das riscas de ambos os espetros coincidirem. 

9.3. De que modo o estudo dos espetros permite determinar a composição das estrelas? 

 

10. Observa atentamente o diagrama que representa possíveis transições do eletrão do átomo de 

Hidrogénio entre estados estacionários diferentes e o respetivo espectro atómico. 

 

10.1. Qual o nome da série a que pertencem as transições eletrónicas que deram origem ao 

espetro representado? 

10.2. Indica, pela respetiva letra, X, Y ou Z, a risca que poderá ser uma risca vermelha. 

10.3. Refere o tipo de radiação envolvida na transição eletrónica assinalada pela letra A. 

10.4. Identifica, pela respetiva letra, um processo que corresponda a uma emissão de energia e a 

uma absorção de energia. 

E1=-2,18×10
-18

J 

E2=-5,45×10
-19

J 

E3=-2,42×10
-19

J 

E4=-1,36×10
-19

J 

E5=-8,72×10
-20

J 

Energia (J) 

A 

B 

C 

D 

X Y Z 

Espetros A (cima) e B (baixo) 
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10.5. Calcula a variação de energia envolvida na transição eletrónica representada por A. 

10.6. Verifique se uma radiação de energia 1,8×10-18 J é capaz de provocar a excitação do 

eletrão, no estado fundamental. 

10.7. Relativamente às transições possíveis no átomo de hidrogénio pode dizer-se que:  

Seleciona a(s) opção(ões) correta(s). 

(A) O espectro de hidrogénio apresenta riscas na zona ultravioleta. 

(B) Um eletrão excitado para o nível 4 quando regressa ao estado fundamental pode emitir 

radiação ultravioleta seguida de radiação visível. 

(C) Quanto mais energético é um eletrão, menor é a energia necessária fornecer para o remover. 

(D) Quando um eletrão regressa ao estado fundamental pode emitir maior quantidade de energia 

do que a absorvida na transição para um estado excitado. 

(E) A energia da radiação emitida na transição do eletrão do átomo de hidrogénio do nível 3 para 

o nível 2 é maior do que a energia da radiação emitida na transição do eletrão do átomo de 

hidrogénio do nível 2 para o nível 1. 

 

10.8. A figura representa o espectro de emissão do átomo de hidrogénio. 

 

Escreve um texto no qual analises o espetro de emissão do átomo de hidrogénio, abordando os 

seguintes tópicos: 

• descrição sucinta do espetro; 

• relação entre o aparecimento de uma qualquer risca do espetro e o fenómeno ocorrido no átomo 

de hidrogénio; 

• razão pela qual esse espectro é descontínuo. 
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11. Leia atentamente o seguinte texto. 

Os cientistas não têm dúvidas: o Sol morrerá. Mas podemos estar descansados – só daqui a 

cerca de cinco mil milhões de anos é que a nossa estrela se transformará numa imensa nebulosa 

planetária. Antes disso, irá expandir-se, com diminuição da temperatura da sua parte mais 

superficial, dando origem a uma gigante vermelha. Neste processo, a temperatura no interior da 

estrela aumentará de tal modo que permitirá que, a partir da fusão nuclear de átomos de hélio, se 

produza carbono e oxigénio. No final das suas vidas, as estrelas gigantes vermelhas tornam-se 

instáveis e ejetam as suas camadas exteriores de gás, formando então as chamadas nebulosas 

planetárias. Visão, n.º 729, 2006, p.81 (adaptado) 

11.1. O texto resume o ciclo de vida da estrela mais próxima da Terra, o Sol. Indica, 

sucintamente, quais as diferenças entre o ciclo de vida do Sol e o de uma estrela com massa 10 

vezes superior. 

11.2. A cor de uma estrela indica-nos a sua temperatura superficial, existindo uma relação de 

proporcionalidade inversa entre a temperatura de um corpo e o comprimento de onda para o qual 

esse corpo emite radiação de máxima intensidade. Selecione a opção que contém os termos que 

devem substituir as letras (a), (b) e (c), respetivamente, de modo a tornar verdadeira a afirmação 

seguinte. 

Se, no espetro contínuo de uma estrela predominar a cor __(_a_) _ e, no espectro de uma outra 

estrela predominar a cor __(_b_) _ , então a primeira terá uma __(c_)__temperatura superficial. 

(A) ... vermelha… azul… maior… 

(B) … amarela… vermelha… menor… 

(C) … azul… vermelha… maior… 

(D) … violeta… vermelha… menor… 

 

11.3. Selecione a alternativa que permite substituir corretamente a letra A, de forma que a 

seguinte equação traduza a fusão de um núcleo de deutério com um protão, com libertação de 

radiação gama. 

𝐻+ + 𝐻+ → 𝐴 + 𝛾1
1

1
2  

(A) 𝐻𝑒2+2
4  

(B) 𝐻𝑒+2
3  

(C) 𝐻𝑒2+2
3  

(D) 𝐻𝑒+2
4  
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11.4. No núcleo das estrelas de grande massa como as supergigantes vermelhas ocorre a 

formação de carbono e de elementos com massa sucessivamente maior como o oxigénio, o 

néon, o magnésio, o silício, o enxofre, etc. A equação que traduz a reação de formação do 

enxofre é 

 

11.4.1. Escreve a configuração eletrónica do átomo de enxofre no estado fundamental. 

11.4.2. Escreve os conjuntos de números quânticos que caracterizam as orbitais de valência mais 

energéticas para o átomo de enxofre. 

11.5. Classifica como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações: 

(A) Os números quânticos: principal e secundário referem-se, respetivamente, ao tamanho e à 

forma da orbital. 

(B) As orbitais 3px, 3py e 3pz diferem na orientação espacial mas não no número quântico 

magnético. 

(C) O átomo com a distribuição eletrónica 1s2 2s2 2p6 3s2 possuiu quatro orbitais, uma das quais é 

uma orbital de valência. 

(D) É necessário fornecer mais energia para remover um eletrão caracterizado pelo seguinte 

conjunto de números quânticos (2,1,-1,1/2) do que para remover um eletrão caracterizado por 

(3,0,-1,-1/2). 

(E) A distribuição eletrónica 1s2 2s2 2px
1 2py

3 2pz
1 3s2 não obedece apenas ao princípio da energia 

mínima. 

 

Boa Sorte Jovens Cientistas! 

 

 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4

5 5 6 6 6 6 5 5 5 10 2 2 2 2 6 3 3 10

5 6 7 8 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10,6 10,7 10,8 11.1 11.2 11.3 11.4.1 11.4.2 11.5 TOTAL

10 12 10 5 2 6 6 2 2 2 2 5 6 5 8 6 5 5 2 5 5 200


