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1. Leia o texto seguinte. 

A água não é mais do que um prato simples: a receita diz-nos para fazer reagir hidrogénio e 

oxigénio. O primeiro ingrediente veio directamente do Big Bang logo que a matéria arrefeceu o 

suficiente. Ou seja, os protões – os núcleos dos átomos de hidrogénio – condensaram-se dentro 

da bola de fogo cerca de um milionésimo de segundo após o nascimento do tempo e do espaço. O 

oxigénio é o terceiro elemento mais abundante do Universo – embora muito menos abundante do 

que o hidrogénio e o hélio, os quais, por terem nascido do Big Bang, constituem quase todo o tecido 

do Universo. Contudo o hélio não é reativo, é um solitário cósmico. Assim, a água é a combinação 

dos dois elementos reativos mais abundantes do Universo. 

 Ball, P., H2O Uma biografia da água, Temas e Debates, 1999 (adaptado) 

1.1. Selecione a única alternativa que corresponde a uma afirmação correcta, de acordo com o 

texto. 

(A) Os primeiros elementos que se formaram foram o hidrogénio e o oxigénio. 

(B) Há um instante inicial para a contagem do tempo e a criação do espaço.  

(C) A formação do Universo resultou da explosão de uma estrela maciça. 

(D) Após o Big Bang, a temperatura do Universo tem vindo a aumentar. 

1.2. A Teoria do Big Bang pode ser evidenciada por alguns fenómenos detetados no Universo. 

Indique um desses fenómenos. 

1.3. O oxigénio é o terceiro elemento mais abundante no Universo. 

Selecione a única alternativa que apresenta a configuração eletrónica correta de um possível 

estado excitado do átomo de oxigénio. 

(A) 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝𝑥
2 2𝑝𝑦

1 2𝑝𝑧
1 

(B) 1𝑠2 2𝑠3 2𝑝𝑥
1 2𝑝𝑦

1 2𝑝𝑧
1 

(C) 1𝑠2 2𝑠1 2𝑝𝑥
2 2𝑝𝑦

2 2𝑝𝑧
1 

(D) 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝𝑥
1 2𝑝𝑦

1 2𝑝𝑧
2 
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1.4. O enxofre e o oxigénio situam-se no mesmo grupo da Tabela Periódica. 

Selecione a única alternativa que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os espaços 

seguintes, de modo a obter uma afirmação correta. 

O átomo de enxofre tem ____ raio atómico e ____ energia de ionização do que o átomo de oxigénio. 

(A) maior ... maior 

(B) menor ... maior 

(C) menor ... menor 

(D) maior ... menor 

1.5. O gráfico representa as abundâncias relativas de alguns elementos no Universo, tomando 

como referência o hidrogénio. 

 

Selecione a alternativa correta, com base neste gráfico.  

(A) O carbono é o terceiro elemento mais abundante no Universo.  

(B) O lítio é o metal alcalino mais abundante no Universo.  

(C) O oxigénio é cerca de dez vezes menos abundante do que o azoto.  

(D) O flúor e o cloro têm aproximadamente a mesma abundância. 

1.6. Selecione a afirmação correta. 

(A) A configuração eletrónica do átomo de carbono, no estado de energia mínima, é 1s2 2s2 3s2. 

(B) Os eletrões do átomo de cloro, no estado de energia mínima, estão distribuídos por três 

orbitais. 

(C) A configuração eletrónica 1s2 2s2 2p1 3s1 pode corresponder ao átomo de carbono. 

(D) O conjunto de números quânticos (3, 0, 1, ) pode caracterizar um dos eletrões mais 

energéticos do átomo de cloro, no estado de energia mínima. 
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1.7. No Sol, o hidrogénio também é o elemento predominante, sendo o combustível que permite a 

sua (e nossa) existência. 

Selecione a alternativa correta, relativamente ao átomo de hidrogénio.  

(A) Nas transições eletrónicas entre estados excitados, não há emissão de radiações na zona 

do ultravioleta.  

(B) Nas transições eletrónicas entre estados excitados, ocorre sempre emissão de radiação.  

(C) O conjunto de todas as radiações emitidas na desexcitação do átomo de hidrogénio constitui 

um espetro contínuo.  

(D) O átomo de hidrogénio, no estado de menor energia, pode ser excitado por radiações na 

zona do visível. 

1.8. O Sol emite radiações que atingem a Terra, sendo a radiação verde a mais intensa. Considere 

que um feixe monocromático de luz verde, ao incidir numa placa metálica, origina a ejeção de 

eletrões, com uma determinada energia cinética. 

Selecione a alternativa correta, relativamente a este fenómeno.  

(A) Utilizando um feixe de luz vermelha, a energia cinética de cada um dos eletrões ejetados é 

maior.  

(B) Utilizando um feixe de luz violeta, a energia de remoção de cada um dos eletrões ejetados 

é menor.  

(C) Utilizando um feixe de luz violeta, a energia cinética de cada um dos eletrões ejetados é 

maior.  

(D) Utilizando um feixe de luz vermelha, a energia de remoção de cada um dos eletrões ejetados 

é menor.  

1.9. A estrela Alfa A da constelação do Centauro encontra-se a uma distância de 1,32 parsec da 

Terra, ou seja, a 4,3 anos-luz do nosso planeta. A estrela Altair, da constelação da Águia, encontra-

se a 17 anos-luz da Terra. 

Selecione a única opção que permite calcular corretamente a distância da estrela Altair à Terra, em 

parsec (pc). 

(A) 
1,32

17×4,3
𝑝𝑐 

(B) 
17×4,3

1,32
𝑝𝑐 

(C) 
4,3

17×1,32
𝑝𝑐 

(D) 
17×1,32

4,3
𝑝𝑐 
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1.10. As estrelas não apresentam todas a mesma cor. A estrela Rigel é azul, enquanto a estrela 

Antares é vermelha, o que permite concluir que, das duas estrelas, a estrela Rigel está: 

(A) a uma temperatura superior.  

(B) a uma temperatura inferior.  

(C) mais afastada da Terra.  

(D) mais próxima da Terra. 

1.11. A Tabela Periódica dos Elementos é um instrumento organizador de conhecimentos sobre os 

elementos químicos. Após várias tentativas de organização desses conhecimentos, é com Dimitri 

Mendeleev (1834-1898) que surge, embora com imprecisões, uma tabela muito semelhante à atual. 

Escreva um texto sobre a localização dos elementos representativos na Tabela Periódica e o modo 

como variam algumas das suas propriedades, abordando os seguintes tópicos: 

 Relação entre a configuração eletrónica dos átomos dos elementos e o período e o grupo 

aos quais esses elementos pertencem; 

 O raio atómico, em função do aumento do número atómico, para elementos de um mesmo 

período, assim como para elementos de um mesmo grupo; 

 A energia de ionização, em função do aumento do número atómico, para elementos de um 

mesmo período, assim como para elementos de um mesmo grupo. 

2. Leia o seguinte texto. 

As potencialidades da espetroscopia, como método de análise utilizado para detetar e identificar 

diferentes elementos químicos, foram descobertas no século XIX, e desenvolvidas depois por 

vários investigadores, nomeadamente por Gustav Kirchoff que, a partir de estudos iniciados em 

1859, provou a existência do sódio na atmosfera solar. Nas lâmpadas de vapor de sódio, muito 

usadas nos candeeiros de iluminação pública, ocorre emissão de luz de cor amarela. A corrente 

elétrica, que passa através do vapor de sódio, faz deslocar os eletrões dos átomos de sódio para 

níveis energéticos mais elevados. Quando aqueles eletrões descem pela escada energética, ocorre 

a emissão de radiação de frequências bem definidas, originando, entre outras riscas em zonas 

diferenciadas do espectro eletromagnético, duas riscas brilhantes na zona do amarelo, que são 

características do sódio, permitindo identificá-lo. Cada elemento químico possui, de facto, o seu 

próprio padrão de riscas espetrais, que funciona como uma impressão digital. Não há dois 

elementos com o mesmo espetro, tal como não há duas pessoas com as mesmas impressões 

digitais. Fazendo a análise espetral da luz que nos chega das estrelas, captada pelos telescópios, 

é possível determinar as suas composições químicas. Descobriu-se, assim, que os elementos 

constituintes das estrelas são os mesmos que existem na Terra. 

John Gribbin, Um Guia de Ciência para quase toda a gente, Edições Século XXI, 2002 (adaptado) Máximo Ferreira e Guilherme de Almeida, 

Introdução à Astronomia e às Observações Astronómicas, Plátano Edições Técnicas, 6.ª edição, 2001 (adaptado) 
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2.1. Selecione a única alternativa que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os 

espaços seguintes, de modo a obter uma afirmação equivalente à expressão «(...) aqueles eletrões 

descem pela escada energética (…)».  

Aqueles eletrões transitam de níveis energéticos _____ para níveis energéticos _____, assumindo 

valores _____ de energia. 

(A) inferiores … superiores … contínuos 

(B) inferiores … superiores … discretos 

(C) superiores … inferiores … contínuos 

(D) superiores … inferiores ... discretos 

2.2. Indique, com base no texto, o que se deverá observar no espetro de absorção do sódio, na 

região do visível. 

2.3. Descreva como é possível tirar conclusões sobre a composição química das estrelas, a partir 

dos seus espetros, tendo em conta a informação dada no texto.  

2.4. Selecione a única alternativa que refere a substituição correcta de X, de modo que a equação 

seguinte represente uma reação de fusão nuclear que ocorre nas estrelas. 𝐶 +  𝐶6
12 →  𝑁𝑎 + 𝑋11

23
6

12  

(A) 𝐻1
1  

(B) 𝐻1
2  

(C) 𝐻𝑒2
3  

(D) 𝑛0
1  

2.5. Consideremos os elementos sódio e magnésio. 

2.5.1. Selecione a única alternativa que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os 

espaços seguintes, de modo a obter uma afirmação correta. 

A energia de ionização do magnésio é _____ à energia de ionização do sódio, uma vez que, dado 

o _____ da carga nuclear ao longo do período, o raio atómico tem tendência a _____. 

(A) superior … aumento … diminuir 

(B) inferior … decréscimo … aumentar 

(C) superior … decréscimo … aumentar 

(D) inferior … aumento … diminuir 

2.5.2. Selecione a única alternativa que permite obter uma afirmação correta. Átomos 

representados por 𝑁𝑎11
23  e 𝑀𝑔12

24 , no estado de energia mínima, têm o mesmo número de... 

(A) orbitais completamente preenchidas. 

(B) protões nos respetivos núcleos. 

(C) neutrões nos respetivos núcleos. 

(D) eletrões em orbitais s. 
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3. Considere o átomo mais abundante no universo, o hidrogénio. Os esquemas representam 

diagramas de níveis de energia. No primeiro estão indicadas algumas transições eletrónicas 

possíveis no átomo de hidrogénio. No segundo os valores de energia dos diferentes níveis no átomo 

de hidrogénio. 

 

3.1. Selecione a afirmação correta, relativamente às transições assinaladas no diagrama com as 

letras X, Y, Z e T.  

(A) A transição Z corresponde a uma risca, na região do infravermelho, do espetro de absorção 

do hidrogénio. 

(B) A transição Y está associada à emissão da radiação menos energética pelo átomo de 

hidrogénio. 

(C) A transição X está associada à absorção de radiação ultravioleta pelo átomo de hidrogénio. 

(D) A transição T corresponde à risca azul do espectro de emissão do hidrogénio. 

3.2. Considere o valor de energia do eletrão no átomo de hidrogénio, no estado fundamental. 

Selecione a alternativa que completa corretamente a frase seguinte. 

Se, sobre um átomo de hidrogénio no estado fundamental, incidir radiação cujos fotões têm energia 

igual a 2,18 × 10–18 J… 

(A) ... o eletrão não é removido do átomo e transita para um nível energético superior. 

(B) ... o eletrão não é removido do átomo e permanece no mesmo nível energético. 

(C) ... o eletrão é removido do átomo e fica com um valor nulo de energia cinética. 

(D) ... o eletrão é removido do átomo e fica com um valor não nulo de energia cinética. 

3.3. No átomo de hidrogénio, a variação de energia associada à transição do eletrão do nível 2 para 

o nível 1 pode ser traduzida pela expressão: 

(A) (−2,18 × 10−18 + 0,54 × 10−18) 𝐽 

(B) (−2,18 × 10−18 − 0,54 × 10−18) 𝐽 

(C) (0,54 × 10−18 + 2,18 × 10−18) 𝐽 

(D) (−0,54 × 10−18 + 2,18 × 10−18) 𝐽 
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3.4. No átomo de hidrogénio, qualquer transição do eletrão para o nível 1 envolve:  

(A) emissão de radiação visível.  

(B) absorção de radiação visível.  

(C) emissão de radiação ultravioleta.  

(D) absorção de radiação ultravioleta. 

3.5. Selecione a única opção que apresenta o valor da energia da radiação envolvida na transição 

do eletrão, do nível energético correspondente ao primeiro estado excitado do átomo de hidrogénio, 

para o nível energético correspondente ao estado fundamental do mesmo átomo. 

(A) 0,14 × 10−18𝐽 

(B) 1,64 × 10−18𝐽 

(C) 2,18 × 10−18𝐽 

(D) 0,30 × 10−18𝐽 

3.6. A figura representa parte do espetro de emissão do átomo de hidrogénio, na região do visível. 

 

3.6.1.  De que tipo é o espetro de emissão do átomo de hidrogénio na região do visível? 

3.6.2. Calcule, para a transição eletrónica que origina a risca assinalada pela letra R na figura 

acima, a energia do nível em que o eletrão se encontrava inicialmente. Apresente todas as etapas 

de resolução. 

4. Leia o seguinte texto 

Um átomo é formado quase completamente por espaço vazio. Toda a sua massa se deve ao 

diminuto núcleo central. O espaço que o rodeia estende-se até uma distância de cerca de 10 mil 

vezes o diâmetro do núcleo e é ocupado por uma mão-cheia de eletrões – seis, por exemplo, no 

caso do átomo de carbono. O vazio extranuclear é, porém, a sede da personalidade de um 

elemento – o núcleo é um observador passivo, responsável por dirigir o conjunto de eletrões em 

seu redor, dos quais apenas alguns participam nas reações químicas. Os cientistas não puderam 

resistir à tentação de supor que os eletrões eram como planetas para o núcleo-estrela. No entanto, 

este modelo planetário, adotado, entre outros, por Niels Bohr, estava errado. A verificação de que 

os eletrões não são apenas partículas no sentido comum, mas possuem também um carácter 

ondulatório intrínseco, permite atribuir-lhes um carácter duplo, que implica que seja totalmente 

inapropriado visualizar os eletrões como partículas em órbitas bem definidas. Por volta de 1926, 

Erwin Schrödinger desenvolveu uma equação que, quando resolvida, permite obter informação 
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acerca do comportamento dos eletrões nos átomos. As soluções desta equação permitem calcular 

a probabilidade de encontrar o eletrão numa dada região do espaço e não a sua localização precisa 

em cada instante, como na física clássica. 

P. Atkins, O Dedo de Galileu – As dez grandes ideias da Ciência, Gradiva, 1.ª ed., 2007 (adaptado)  

4.1. Como se designam os eletrões que participam nas reações químicas? 

4.2. Como se designa uma região do espaço onde, em torno do núcleo de um átomo, existe uma 

elevada probabilidade de encontrar um eletrão desse átomo? 

4.3. No átomo de carbono no estado fundamental, os eletrões encontram-se distribuídos por: 

(A) duas orbitais.  

(B) três orbitais.  

(C) quatro orbitais.  

(D) seis orbitais. 

4.4. Um dos eletrões de valência do átomo de carbono no estado fundamental pode ser 

caracterizado pelo conjunto de números quânticos: 

(A) (1,1,0, +
1

2
) 

(B) (2,0,0, +
1

2
) 

(C) (2,1,2, −
1

2
) 

(D) (1,0,0, −
1

2
) 

4.5. Selecione a única opção que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os espaços 

seguintes, de modo a obter uma afirmação correta. O carbono e o oxigénio são elementos que 

pertencem ao mesmo ____________ da Tabela Periódica, sendo a energia de ionização do 

carbono ____________ à energia de ionização do oxigénio. 

(A) período ... superior  

(B) período ... inferior  

(C) grupo ... superior  

(D) grupo ... inferior 

4.6. Selecione a única opção que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os espaços 

seguintes, de modo a obter uma afirmação correta. Os átomos de carbono (C), no estado 

fundamental, apresentam______eletrões de valência, distribuídos por  _______ . 

(A) dois … uma orbital 

(B) dois … duas orbitais 

(C) quatro … duas orbitais 

(D) quatro … três orbitais 
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4.7. Os eletrões de valência dos átomos de oxigénio e de enxofre, no estado fundamental, 

distribuem-se: 

(A) apenas por orbitais com l = 1. 

(B) pelo mesmo número de orbitais.  

(C) por orbitais com o mesmo número quântico principal.  

(D) por orbitais com l = 1 e com l = 2. 

4.8. Selecione a única opção que contém o conjunto de números quânticos que pode caracterizar 

um dos eletrões mais energéticos do átomo de enxofre, no estado fundamental. 

(A) (3,2,1, +
1

2
) 

(B) (3,2,0, +
1

2
) 

(C) (3,1,1, +
1

2
) 

(D) (3,1,2, +
1

2
) 

4.9. Considere a configuração eletrónica do átomo de azoto, no estado fundamental. Quantos 

eletrões se encontram em orbitais caracterizadas pelo número quântico secundário l = 1? 

(A) 2  

(B) 3  

(C) 4  

(D) 5 

4.10. Justifique a afirmação seguinte, com base nas posições relativas dos elementos sódio e 

enxofre na Tabela Periódica. 

O raio atómico do sódio é superior ao raio atómico do enxofre. 

4.11. Preveja, justificando, qual dessas partículas, ião fluoreto, F- e o ião sódio, Na+, deverá 

apresentar maior raio. 

 

5. Os metais são usados em células fotoelétricas. O césio é um metal alcalino bastante utilizado 

em células fotoelétricas. Fazendo incidir, sobre uma placa de césio, quer radiação verde, quer 

radiação violeta, ocorre efeito fotoelétrico. 

5.1. Justifique a afirmação seguinte: Considerando eletrões com a mesma energia de remoção do 

átomo de césio, a radiação violeta provoca ejeção de eletrões com maior energia cinética do que a 

radiação verde.  

5.2. Justifique a afirmação seguinte, com base na configuração eletrónica de valência dos átomos 

dos elementos considerados, no estado fundamental. A energia de ionização do césio (Cs) é inferior 

à energia de ionização do potássio (K). 
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5.3. Verifica-se que os sais de potássio conferem uma cor violeta à chama de um bico de Bunsen, 

pelo que o teste de chama pode ser utilizado para averiguar a presença desse elemento, em 

amostras sólidas. 

Selecione a única opção que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os espaços 

seguintes, de modo a obter uma afirmação correta. 

A cor observada deve-se à ___________ de radiação, quando eletrões do ião potássio transitam 

de níveis energéticos __________ para níveis energéticos __________. 

(A) emissão … inferiores … superiores 

(B) emissão … superiores … inferiores 

(C) absorção … inferiores … superiores 

(D) absorção … superiores … inferiores 

6. Para preparar uma solução diluída de cloreto de sódio a partir de uma já existente, com a 

concentração mássica de 5,85 g/dm3, procedeu-se do seguinte modo: 

 retirou-se 100 mL dessa solução e verteu-se até perfazer o volume de 500 mL; 

 adicionou-se água desionozada até perfazer o volume de 500 mL. 

Qual a concentração mássica da nova solução? 

 

 

Questão 1.1 1.2 
1.3 a 
1.10 

1.11 2.1 2.2 2.3 
2.4 a 
2.5.2 

3.1 a 
3.5 

3.6.1 3.6.2 
4.1 a 
4.2 

4.3 
a 

4.9 

4.10 
a 

5.2 
5.3 6 

Cotação 5 2 5 12 5 2 6 5 5 2 12 2 5 6 5 6 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas! 

 

 


