
 

P
ág

in
a1

 

 
1. A Tabela periódica (TP) atual é constituída por 118 elementos químicos organizados em 7 linhas 

(períodos) e 18 colunas (grupos), ordenados por ordem crescente de número atómico. Tal como 

aconteceu até aos dias de hoje, a TP é um documento aberto que poderá a qualquer momento 

receber mais informações vindas de novas descobertas científicas. 

1.1. Das afirmações seguintes, selecione a opção correta. (5 pontos) 

(A) Meyer foi o cientista que ordenou os elementos por ordem crescente de número atómico. 

(B) Moseley estabeleceu a periodicidade dos elementos em função do seu volume atómico. 

(C) Mendeleev colocou os elementos por ordem crescente das suas massas atómicas. 

(D) Seaborg descobriu os elementos actinídeos e lantanídeos. 

1.2. Considere os átomos dos elementos, Na, Mg, Al e K. Das opções seguintes selecione a que 

apresenta os átomos destes elementos por ordem decrescente de raio atómico. (5 pontos) 

(A) K, Na, Mg, Al 

(B) Na, Mg, Al, K 

(C) Al, Mg, Na, K 

(D) K, Al, Na, Mg 

1.3. Escreva a configuração eletrónica do átomo do elementos que pertence ao mesmo grupo do 

magnésio e ao período imediatamente a seguir. (5 pontos) 

1.4. Considere as seguintes configurações eletrónicas: 

I. 𝑁𝑎11 −  1𝑠22𝑠22𝑝𝑥
22𝑝𝑦

22𝑝𝑧
13𝑠2 

II. 𝑀𝑔12 −  1𝑠22𝑠22𝑝𝑥
22𝑝𝑦

22𝑝𝑧
24𝑠2 

III. 𝐴ℓ13 −  1𝑠22𝑠22𝑝𝑥
32𝑝𝑦

22𝑝𝑧
23𝑠2 

Selecione a opção correta. (5 pontos) 

(A) A configuração I não obedece à regra de Hund. 

(B) A configuração II obedece ao princípio da construção. 

(C) A configuração III não obedece ao princípio de exclusão de Pauli. 

(D) A configuração III não obedece à regra de Hund. 

1.5. Relativamente ao átomo de potássio, selecione a opção correta. (5 pontos) 

(A) Possui 4 valores de energia de remoção. 

(B) Possui 10 orbitais totalmente preenchidas. 

(C) Possui 10 subníveis de energia. 

(D) Possui 6 energias de remoção. 
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1.6. Considera as informações dadas na tabela seguinte: 

 

 

 

 

Sabendo que os elementos representados por X, Y e Z pertencem ao mesmo período, coloca-os 

por ordem crescente do seu número de eletrões de valência. Justifica. (10 pontos) 

1.7. Selecione a opção que completa corretamente as frases:  

A energia de ionização é a energia mínima necessária para _______ um eletrão de um átomo. A 

energia de ionização diminui ao longo do __________ porque _________ o número de níveis 

ocupados por eletrões, diminuindo a atração _________. (5 pontos) 

(A) Remover… grupo…. Aumenta… núcleo-eletrões 

(B) Remover… período… aumenta… núcleo-eletrões 

(C) Captar… grupo… diminui… eletrões-eletrões 

(D) Captar… grupo… aumenta… núcleo-eletrões 

1.8. Classifica as seguintes afirmações em verdadeiras (V) ou falsas (F). (10 pontos) 

(A) O elemento Al tem 3 eletrões de valência no 3.º nível de energia. 

(B) O elemento K pertence ao bloco s. 

(C) Devido à sua configuração eletrónica estável, o elemento Na é quimicamente inerte. 

(D) O elemento Cl forma facilmente iões mononegativos. 

(E) O elemento Fe é um elemento representativo. 

(F) O elemento Te localiza-se no 5.º período e no grupo 6.  

(G) Os Metais alcalinos têm tendência em formar iões monopositivos. 

(H) Os gases nobres não têm tendência a formar iões. 

(I) Os halogéneos têm tendência em formar iões bipositivos. 

(J) Os metais alcalino terrosos tem tendência em formar iões mononegativos. 
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2. As transições eletrónicas que ocorrem entre níveis de energia, n, no átomo de hidrogénio, estão 

associadas às riscas que se observam nos espetros de emissão e de absorção desse átomo. 

Considere as transições eletrónicas representadas no diagrama da figura por (I), (II), (III) e (IV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Das seguintes afirmações selecione a verdadeira. (5 pontos) 

(A) As energias envolvidas nas transições (II) e (III) são de igual valor. 

(B) A transição representada por (I) corresponde a uma absorção de energia, enquanto que 

associado à transição (IV) está uma emissão de radiação. 

(C) A energia envolvida no processo representado por (III) é igual à energia envolvida no 

processo representado por (IV). 

(D) Das transições representadas, (III) é aquela que traduz uma emissão da radiação de maior 

energia.   

2.2. Das seguintes opções selecione aquela que traduz a expressão numérica que permite calcular 

a energia envolvida na transição (II). (5 pontos) 

(A) – 0,24  10–18 – 2,18  10–18 J 

(B) – 0,24  10–18 + 2,18  10–18 J 

(C) – 2,18  10–18 – 0,24  10–18 J 

(D) – 2,18  10–18 + 0,24  10–18 J 

2.3. Determine o valor do comprimento de onda da radiação envolvida na transição (II). 

Apresente todas as etapas de resolução. (15 pontos) 

𝑬𝒇𝒐𝒕ã𝒐 = 𝓴 × 𝓯         𝒆         𝒄 = 𝝀 × 𝓯 

2.4. Selecione a opção que completa a frase seguinte. “A transição eletrónica representada por (I) 

pertence à… (5 pontos) 

(A) … série de Balmer.” 

(B) … série de Lyman.” 

(C) … série de Paschen.” 

(D) … série de Brackett.” 
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2.5. Indique a zona do espetro eletromagnético onde se inclui a radiação associada à transição (IV). 

(5 pontos) 

 

3. A figura seguinte apresenta o espetro obtido por espetroscopia fotoeletrónica (PES) de dois 

elementos químicos, X e Y. 

 

 

3.1. Indique o valor da energia de remoção de um dos eletrões de menor energia, do átomo do  

elemento X em J/eletrão. (10 pontos) 

3.2. Selecione a opção que contém os termos que completam a seguinte frase: Os eletrões do 

átomo do elemento Y estão distribuídos por _______ níveis e _______ subníveis. (5 pontos) 

(A) … 2 … 3 … 

(B) … 4 … 3 … 

(C) … 3 … 2 … 

(D) … 3 … 4 … 

3.3. Relativamente ao espetro do elemento X, selecione a opção que justifica o facto de os picos 

de energia 2,38 MJ mol–1 e 29,1 MJ mol–1 terem a mesma altura. (5 pontos) 

(A) Os eletrões representados nos dois picos pertencem ao mesmo subnível. 

(B) A energia necessária para arrancar os eletrões é a mesma. 

(C) A altura dos picos está relacionada com o número de eletrões no subnível de energia.   

(D) Os eletrões representados nos dois picos têm a mesma energia de ionização. 

3.4. Um dos elementos X ou Y é o potássio (19K). Identifique-o justificando. (5 pontos) 

 

4. A análise espetroscópica de uma amostra de sódio, Na, permitiu obter, na zona do visível, os 

espetros da figura. 

(I)  

(II)  
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4.1. Das seguintes opções selecione aquela que contém os termos que completam a seguinte 

frase:  A figura (I) representa o espetro de ________ e a figura (II) o espetro de ________. 

(5 pontos) 

(A) … emissão … absorção  

(B) … absorção … emissão  

(C) … emissão … emissão  

(D) … absorção … absorção  

4.2. Escreva um texto no qual analise o espetro de emissão do átomo de sódio, abordando os 

seguintes tópicos: (15 pontos) 

  Relação entre o aparecimento das riscas do espetro e o fenómeno ocorrido no átomo. 

  Razão pela qual o espetro é descontínuo. 

 Razão pela qual um espetro atómico é considerado um “bilhete de identidade” do 

elemento. 

 

5. Aqueceram-se 50,00 g de água até à temperatura de 100ºC. Passado algum tempo, verificou-se 

que se evaporaram 5,00 g de água.  

 

5.1. Determine o número de moléculas que ficaram no recipiente. Apresente o resultado em notação 

científica com o número correto de algarismos significativos. (15 pontos) 

 

5.2. Determine a quantidade química de átomos que evaporaram. (10 pontos) 

 

6. O elemento Cloro, de massa atómica relativa média 35,45, apresenta dois isótopos: Cloro-35 e 

o Cloro-37. 

 

6.1. O cloro-35 é constituído por… (5 pontos) 

(A) 17 protões, 17 neutrões e 18 eletrões. 

(B) 17 protões, 18 neutrões e 17 eletrões. 

(C) 17 protões, 18 neutrões e 18 eletrões. 

(D) 18 protões, 17 neutrões e 18 eletrões 

 

6.2. A abundância relativa do cloro-35 é 75,77% e a sua massa isotópica relativa é 34,97. Determine 

a massa isotópica relativa do cloro-37. (10 pontos) 
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7. A prata lei é uma liga constituída por prata e cobre. Num fio de prata lei de massa 16,2 g existem 

1,2×1022 átomos de cobre. 

Calcule a fração mássica e a fração molar da prata no referido fio. (15 pontos) 

 

8. O tamanho de um núcleo atómico pode ser 105 vezes inferior ao do seu átomo. O tamanho de 

um protão pode ser 10 vezes inferior ao do núcleo atómico. De uma ordem de grandeza ainda 

menor são os quarks, partículas constituintes do protão, que, por sua vez, podem ter um tamanho 

estimado de apenas 10 zm (zeptómetros 10-21 metros). Considere 1,46 Å como o tamanho médio 

do raio atómico de um átomo de outro. 

 

8.1. Determine o raio médio do núcleo do átomo de ouro expresso nas unidades SI. (10 pontos) 

8.2. A relação entre a ordem de grandeza do raio do átomo de ouro e a do tamanho do quark é: (5 

pontos) 

(A) 1010 

(B) 10−10 

(C) 105 

(D) 104 

 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

 

  

 


