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1. Os espetros de absorção e de emissão obtidos por espetroscopia permitem obter informações 
sobre a estrutura e composição da matéria. Muito úteis na análise de obras de arte e em 
investigação forense, também em astronomia são usados para determinar a composição de 
estrelas, como é o caso do Sol, e de matéria interestelar. 

O Sol emite radiação em todas as zonas do espetro eletromagnético. Contudo, na zona do 
visível do seu espetro de emissão é possível observar sobre um fundo colorido, do violeta ao 
vermelho, uma série de riscas escuras como se pode ver na figura abaixo.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

A presença dessas riscas, associadas a determinados valores de frequência da radiação, deve-
se à absorção de luz por átomos presentes na atmosfera dessa estrela (fotosfera), devendo-se duas 
delas à absorção de luz por moléculas de oxigénio na atmosfera terrestre. Comparando a posição 
dessas riscas com espetros de elementos químicos conhecidos na Terra é possível identificar 
elementos químicos que existem na fotosfera solar. 

Durante o eclipse solar de 1868, o astrónomo francês Pierre Janssen observou linhas escuras 
no espetro solar visível que não correspondiam a nenhum elemento químico conhecido na Terra. 
Sugeriu então que corresponderiam a um novo elemento que designou por helium, do grego helios, 
que significa Sol. Só em 1895 se viria a descobrir hélio na Terra. 
 
1.1. Classifica o espetro apresentado na figura (5 pontos) 
 
1.2. Justifica a frase a negrito do texto explicando de que modo é possível identificar os elementos 

através de um espetro. (10 pontos) 
 
1.3. De acordo com dados da figura, a energia envolvida na transição eletrónica entre o nível 2 e o 

nível 3 do átomo de hidrogénio é: (5 pontos) 

(A) superior a 2,84  10–19 J/átomo e inferior a 3,06  10–19 J/átomo. 
(B) inferior a 4,97  10–19 J/átomo e superior a 4,42  10–19 J/átomo. 
(C) inferior a 4,42  10–19 J/átomo e superior a 3,98  10–19 J/átomo. 
(D) superior a 3,31  10–19 J/átomo e inferior a 3,98  10–19 J/átomo. 

 
1.4. A configuração eletrónica de um dos elementos presentes na atmosfera solar é, após absorção 

de radiação, 1s2 2s2 2p6 4s1. Na Tabela Periódica o elemento localiza-se no grupo: (5 pontos) 

(A) 4 e no 3.o período: é um metal de transição. 
(B) 4 e no 4.o período: é um metal de transição. 
(C) 1 e no 3.o período: é um metal alcalino. 
(D) 1 e no 4.o período: é um metal alcalino. 

 

4ª Ficha de Avaliação de Conhecimentos Turma: 10ºA 

Física e Química A - 10ºAno  Professora Paula Melo Silva 

Data: 7 de dezembro 2015                 Ano Letivo: 2015/2016 135 + 15 min  

4,97  10–19          4,42  10–19          3,98  10–19           3,62  10–19           3,31  10–19          3,06  10–19          2,84  10–19                              
Energia / J 

http://2012books.lardbucket.org/books/principles-of-general-chemistry-v1.0/s10-the-structure-of-atoms.html#averill_1.0-ch06
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1.5. Sobre o átomo de magnésio no estado fundamental pode afirmar-se que: (5 pontos) 

(A) a configuração eletrónica pode ser  ou  porque as orbitais 3s e 

3p têm a mesma energia. 
(B) a energia dos eletrões que ocupam a orbital s do nível 1 é igual à energia do eletrão no 

átomo de hidrogénio. 
(C) tem os eletrões mais energéticos em estados diferentes de spin. 
(D) tem os eletrões mais energéticos no mesmo estado de spin. 

 

1.6. De acordo com o último parágrafo do texto, através da espetroscopia foi possível: (5 pontos) 

(A) descobrir novas moléculas na atmosfera do Sol. 
(B) descobrir novos elementos na atmosfera do Sol. 
(C) identificar novos elementos na atmosfera terrestre. 
(D) identificar novas moléculas na atmosfera terrestre. 

 

2. Os elementos oxigénio e nitrogénio entram na 

composição das principais moléculas da atmosfera 

terrestre, oxigénio, O2, e nitrogénio, N2. O gráfico traduz a 

evolução da energia potencial durante a formação destas 

moléculas, a partir dos átomos separados.  

Indique a curva, A ou B, que corresponde à formação da 

molécula de nitrogénio. Justifique a sua resposta a 

partindo da identificação da ligação química nas moléculas 

N2 e O2. (15 pontos) 

3. O gráfico seguinte revela a variação da energia de ionização de alguns elementos químicos, A a 
E (as letras não correspondem aos símbolos químicos), em função do número de eletrões dos 
respetivos átomos. 

 

3.1. Os elementos contemplados no gráfico pertencem ao mesmo: (5 pontos) 

(A) grupo da Tabela Periódica, ao longo do qual a energia de ionização aumenta. 
(B) grupo da Tabela Periódica, ao longo do qual a energia de ionização, de modo geral, 

aumenta. 
(C) período da Tabela Periódica, ao longo do qual a energia de ionização aumenta. 
(D) período da Tabela Periódica, ao longo do qual a energia de ionização, de modo geral, 

aumenta. 
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3.2. O elemento E pertence ao bloco: (5 pontos) 

(A) d da Tabela Periódica e o raio atómico é inferior ao do elemento D.  
(B) d da Tabela Periódica e o raio atómico é superior ao do elemento D. 
(C) p da Tabela Periódica e o raio atómico é inferior ao do elemento D. 
(D) p da Tabela Periódica e o raio atómico é superior ao do elemento D. 

 

3.3. Indique o valor aproximado da energia de ionização eletrões mais energéticos do átomo do 

elemento A, em Joule/eletrão. (5 pontos) 

 
3.4. O elemento G (Z=17) é o cloro. A equação que traduz a ionização do cloro é: (5 pontos) 

(A) Cℓ (g) + e–  Cℓ– (g) 
(B) Cℓ (g)  Cℓ+ (g) + e– 
(C) Cℓ+ (g)  Cℓ (g) + e– 
(D) Cℓ (g) + e–  Cℓ+ (g)  

 

3.5. Explique o aumento da energia de ionização do elemento C até ao elemento E. (15 pontos) 

 

3.6. Dos elementos A a H qual apresenta o menor raio atómico? (5 pontos) 

 

3.7. Um dos elementos do gráfico apresenta três isótopos com massas e abundâncias que constam 

da tabela abaixo. A massa atómica relativa média do elemento é: (5 pontos) 

 
(A) 33,33 
(B) 28,98 
(C) 28,69 
(D) 28,09 

 

4. As várias possibilidades de combinação entre átomos de diferentes elementos dão origem à 

enorme variedade de materiais que existem no Universo. Entre os átomos ou iões que constituem 

uma determinada substância, existem ligações químicas nas quais há partilha significativa de 

eletrões. 

4.1. Das seguintes afirmações, relativas à ligação química, selecione a correta. (5 pontos) 

(A) A formação de ligação química resulta das atrações entre os eletrões dos átomos envolvidos.  

(B) A ligação química estabelece-se devido a forças de natureza eletrostática. 

(C) A ligação iónica processa-se de modo desorganizado. 

(D) A energia dos átomos, quando ligados, é maior do que quando separados. 

4.2. Um dos tipos de ligações químicas caracteriza-se pela partilha de eletrões de valência 
deslocalizados por todos os átomos. Identifique este tipo de ligação química. (5 pontos) 

4.3. Relativamente à molécula de dióxido de carbono, CO2, caracterize o tipo de ligação 
estabelecida entre os átomos de carbono e oxigénio indicando na sua resposta a notação de Lewis, 
tipo de ligações, ângulos de ligação, ordem de ligação, pares de eletrões ligantes e não ligantes, 
geometria. (10 pontos) 

4.4. Justifique o facto das duas moléculas triatómicas, água e dióxido de carbono, apresentarem 
geometrias diferentes e de uma ser polar e a outra não. (15 pontos) 

 

Massa Abundância / % 

27,98 92,23 

28,98 4,683 

29,97 3,087 
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4.5. Compostos constituídos por carbono e hidrogénio designam-se por hidrocarbonetos. 
Considere as seguintes fórmulas de estrutura. Selecione a opção que indica o nome dos 
compostos (I), (II), (III) e (IV), respetivamente. (5 pontos) 

    

(I) (II) (III) (IV) 

(A) Metano, propano, etano e pentano 

(B) Etano, pentano, metano e propano 

(C) Metano, etano, pentano e propano 

(D) Metano, etano, propano e pentano 

4.6. Calcula a massa, em gramas, existente em 1,52 × 1023 moléculas de dióxido de carbono. (10 
pontos) 

5. O gráfico seguinte representa a variação da energia potencial associada à ligação química entre 
os átomos de bromo na molécula de Br2, em função da distância internuclear. 

 

5.1.Selecione a opção que completa a frase seguinte: O valor 0,228 nm representa o ___________ 
e o valor 193 kJ/mol representa a ____________. (5 pontos) 

(A) … comprimento médio de ligação … energia de ligação 

(B) … raio atómico do átomo de bromo … energia de ligação 

(C) … raio atómico do átomo de bromo … energia de ionização 

(D) … comprimento médio de ligação … energia de ionização 

5.2. Indique a ordem de grandeza do raio atómico uma molécula de dibromo em unidade S.I. (10 
pontos) 

 
5.3. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte: A molécula de dibromo é 
________ e a ligação química estabelecida entre os seus átomos é ________. (5 pontos) 

(A) … homonuclear … covalente simples. 

(B) … heteronuclear … covalente simples. 

(C) … homonuclear … covalente dupla. 

(D) … heteronuclear … covalente dupla. 
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5.4. Na tabela seguinte apresentam-se os valores da energia de ligação e do comprimento de 
ligação de moléculas diatómicas, cujos elementos pertencem ao grupo do bromo. (15 pontos) 

Molécula Energia de ligação (kJ mol–1) 
Comprimento de ligação 

(pm) 

Cℓ2 244 198 

Br2 193 228 

I2 151 266 

Justifique a diferença de valores de energia de ligação e de comprimento de ligação nas três 
moléculas. (15 pontos) 

6. O cloreto de potássio usa-se muitas vezes em dietas 
especiais como substituto de cloreto de sódio. 

6.1.Indique o tipo de ligação química que se estabelece 
entre as partículas constituintes de KCℓ. (5 pontos) 

6.2. A figura representa o espetro PES do elemento potássio 

19K. Indique o valor da energia de remoção do subnível 3s 
em J/eletrão. (10 pontos) 

6.3. Por quantas orbitais estão os eletrões do elemento 
potássio distribuídos no estado fundamental? (5 pontos) 

 

 

 

 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

     

 


