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1. 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 micro-ondas 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>Visível>EIV. 

 

2. A informação resultante da interação da radiação com a 

matéria permite conhecer a constituição dos materiais. Observe 

a figura que representa os diferentes espectros do átomo de hélio 

obtidos. 

2.1. Classifica cada um dos espectros observados. 

2.2. Explica o aparecimento de riscas negras no espectro A. 

2.3. Explica o facto da localização das riscas pretas no espectro A coincidir com a localização das riscas coloridas 

no espectro B. 

2.4. Comenta a seguinte afirmação: “A análise do espectro de uma estrela permite determinar os elementos 

químicos que constituem essa estrela.” 

3. A energia nuclear pode ser bastante perigosa mas também pode ser aplicada de uma forma bastante benéfica. 

3.1. Refere três contextos de aplicação dos fenómenos nucleares. 

3.2. Considera as seguintes reações e afirmações e indica, pela letra respetiva, as que correspondem a reações 

químicas, reações nucleares, reações de fissão e a reações de fusão. 

 

Espectros A (cima) e B (baixo) 
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(A)  

(B) Valores de energia elevados. 

(C)  

(D) Não há variação de massa. 

(E)  

(F)  

(G) Há transformação dos núcleos atómicos. 

 

3.3. Observando o gráfico e tendo em conta o que estudaste sobre a 

composição elementar do Universo, explica por que razão se pode dizer 

que as estrelas são autênticas fábricas em série. 

 

4. Lê os seguintes excertos: 

Tanto em centros comerciais como nos hipermercados são colocadas portas para abertura automática à 

passagem de pessoas. Quando alguém passa em frente da porta, a luz incidente na célula fotoelétrica é 

interrompida, transmitindo-se um sinal para abrir a porta. 

As estações que são lançadas para o espaço para recolherem informações possuem um sistema de células 

fotoelétricas para a produção de energia elétrica. 

4.1. Identifique o fenómeno descrito nos excertos e explique em que consiste. 

4.2. Considera três metais: césio, cobre e tungsténio que podem ser utilizados para revestir as células 

fotoelétricas das portas automáticas. Qual dos metais selecionarias de modo a colocar a célula em funcionamento 

quando nela incide uma radiação de energia 3,5×10-19J? Justifica a tua opção. 

Eionização (Cs) = 3,0×10-19 J; Eionização (Cu) = 7,2×10-19 J; Eionização (W) = 4,42×10-19 J; 

4.3. Os eletrões podem ser removidos de um metal, dependendo da energia da radiação incidente e da energia 

de remoção do metal. Seleciona a opção correta. 

(A) Se ocorre efeito fotoelétrico quando uma radiação incide sobre uma placa metálica, então ocorrerá o mesmo 

efeito com qualquer radiação incidente. 

(B) Os eletrões mais fortemente atraídos são ejetados com menor velocidade para a mesma radiação incidente. 

(C) A energia cinética de cada eletrão emitido por uma placa metálica, na qual incidiu luz, depende não só da 

natureza do metal, mas também da intensidade da radiação incidente. 

(D) A energia cinética de cada eletrão emitido por uma placa metálica, na qual incidiu luz, depende não só da 

natureza do metal, mas também da intensidade da radiação incidente. 
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(E) Quando um metal é sujeito a uma radiação infravermelha, os eletrões são ejetados com maior velocidade do 

que quando o metal é sujeito a uma radiação ultravioleta. 

4.4. Considera as situações A, B, C e D em que as placas metálicas são atingidas por uma dada reação. 

 

4.4.1. Explica porque não são ejetados eletrões quando sobre a placa B incide a mesma radiação que na placa A. 

4.4.2. Compara as situações C e D e refira em qual das situações é maior a energia da radiação incidente. Justifica. 

4.4.3. Comenta a afirmação: “Uma radiação vermelha não consegue ejetar eletrões da placa C, o mesmo não 

acontecendo quando é iluminada com uma radiação azul.” 

5. Observa atentamente o diagrama que representa possíveis transições do eletrão do átomo de Hidrogénio entre 

estados estacionários diferentes e o respetivo espectro atómico. 

 

 

 

A C B D 

Erad=6,70×10-19J Erad=6,70×10-19J v=9,0×105m/s v=9,0×106J 

Eion=3,05×10-19J Eion=3,05×10-19J 

E1=-2,18×10-18J 

E2=-5,45×10-19J 

E3=-2,42×10-19J 

E4=-1,36×10-19J 

E5=-8,72×10-20J 

Energia (J) 

A 

B 

C 

D 

X Y Z 
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5.1. Qual o nome da série a que pertencem as transições eletrónicas que deram origem ao espectro representado? 

5.2. Indica, pela respetiva letra, a risca que poderá ser uma risca vermelha. Justifica. 

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

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

energia. 

5.5. Calcula a variação de energia envolvida na transição eletrónica representado por A. 

5.6. Verifique se uma radiação de energia 1,8×10-18 J é capaz de provocar a excitação do eletrão, no estado 

fundamental. 

5.7. Se o eletrão estiver no nível 3 e emitir uma radiação de energia 3,03×10-19 J, para que nível de energia 

transita? 

 

5.8. 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. 

 

6. 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  

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

6.2. Escreve os conjuntos de números quânticos que caracterizam as orbitais de valência mais energéticas para 

o átomo de enxofre. 

6.3. Quando um eletrão de valência do átomo de enxofre está num estado excitado poderá ocupar uma orbital 

caracterizada pelo conjunto de números quânticos (4, 0, 0)? Justifica. 
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6.4. 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 2px1 2py3 2pz1 3s2 não obedece apenas ao princípio da energia mínima. 

 

7. Em 1869, Mendeleiev publicou a sua Tabela Periódica formada por cerca de 60 

elementos dispostos por ordem crescente do número atómico de modo que se 

repetiam periodicamente certas propriedades, deixando alguns espaços em branco 

para elementos ainda desconhecidos. A tabela ao lado representa um excerto da 

Tabela Periódica atual onde estão indicadas as posições relativas de 4 elementos 

assinalados pelas letras A, B, C e D, cujas letras não correspondem a símbolos 

químicos. 

7.1. Localiza na Tabela Periódica o elemento representado pela letra C, indicando o grupo, o período e o bloco. 

7.2. Indica o número atómico do elemento representado pela letra D. Justifica. 

7.3. Coloque os elementos representados pelas letras A, B e C por ordem crescente de energia de ionização. 

Justifique. 

7.4. Compare o raio do átomo representado pela letra B com o raio do respetivo ião que tende a formar com 

maior probabilidade. Justifica. 

7.5. Escreve a configuração eletrónica do elemento do mesmo período do elemento representado pela letra D 

mas do grupo seguinte. Justifica. 

8. 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 

1s2 2s2 2p4 

B 

C D 
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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 espectro de radiação com o máximo na região das micro-ondas. 

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 

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

(A) A abundância cósmica do hélio deve-se à sua nuclessíntese 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. 
 

8.2. 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 micro-ondas corresponde à emissão de um corpo a 

uma temperatura extremamente elevada. 

 

8.3. O texto refere a nuclessíntese nas estrelas. Num pequeno texto indica em que consiste a nucleossíntese 

estelar e como os elementos são formados nas estrelas. 

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

Celsius e Fahrenheit. 

 

 

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

9. Misturaram-se 100 cm3 de uma solução aquosa de cloreto de magnésio de concentração mássica 7,3g/dm3 

com 500 cm3 de uma solução do mesmo sal de concentração mássica 3,65 g/dm3. 

9.1. Indica qual o soluto e o solvente da solução. 

9.2. Escreve a fórmula química do cloreto de magnésio e indica qual a sua unidade estrutural. 

9.3. Calcula a concentração mássica da solução final. 

Bom trabalho jovens cientistas! 


