
                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 1 
 

Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

10º Ano Turmas A e B                                                                         Paula Silva e Emília Correia                  

 

Ficha de Trabalho 14 

Componente de Química 10ºAno 

2014/2015 

 

1. Leia atentamente o seguinte texto: 

 

Portugal é um dos países que mais destroem a camada de ozono 

No dia em que se celebra o Dia Internacional para a Proteção da Camada de Ozono, a 

Quercus revelou um relatório que mostra que Portugal emite, diariamente, 1,5 toneladas de CFC 

(clorofluorcarbonetos). Os ambientalistas lamentam que 99,5% dos frigoríficos, arcas congeladoras 

e aparelhos de ar condicionado não estejam a ser sujeitos à remoção dos CFC, o que faz de 

Portugal um dos países da União Europeia que mais contribuem para a destruição da camada de 

ozono, o escudo que protege a Terra dos raios ultravioleta nocivos para a saúde. 

Lá fora, o secretário-geral das Nações Unidas, Kofin Annan, apelou a todos os países para 

a necessidade de “pôr termo ao comércio ilícito de CFC”, lembrando que “por cima do Antárctico e 

do Ártico a camada de ozono continua a ser reduzida”. 

O buraco do ozono na Antárctida está a alcançar dimensões-recorde para a época do ano, 

tendo atingido já uma área de 28 milhões de quilómetros quadrados, o que representa 5% de toda 

a superfície terrestre ou quase três vezes o continente europeu.  

A situação da camada de ozono no Árctico, embora não seja tão grave, poderá afetar parte 

das populações europeias e asiáticas, devido ao aumento das radiações ultravioleta, responsáveis 

pelo cancro da pele. A situação da camada de ozono deverá começar a melhorar a partir de 2015. 

O “buraco de ozono” continuará bem presente apesar da concentração dos gases que o gerem ter 

diminuído. Terão de passar várias décadas para que os gases nocivos desapareçam da atmosfera. 

Adaptado da revista Visão, 16 de Setembro de 2003 

 

1.1. O texto faz referência ao problema ambiental do “buraco da camada de ozono” sobre a 

Antárctida. Num pequeno texto explica em que consiste esse problema, de que forma pode afetar 

a vida na Terra e como poderá ser solucionado. 
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A tua resposta deverá conter os seguintes tópicos: 

 

 Em que consiste o problema do “buraco” da camada de ozono e quais as suas causas. 

 Como se formou o “buraco da camada de ozono” e porque se formou sobre a Antárctida. 

 Quais as consequências do “buraco da camada de ozono” e quais as medidas que estão a ser 

tomadas para o resolver. 

 

1.2. Na estratosfera a temperatura aumenta com a altitude. Relativamente à variação da 

temperatura, refira o que se poderá prever se não houver proibições nas emissões de CFC. 

 

1.3. Os HFC (hidrofluorcarbonetos) e os HCFC (hidroclorofluorcarbonetos) são substituintes mais 

benéficos dos CFC sendo também compostos halogenados derivados de alcanos. 

 

1.3.1. Compara os CFC com os seus substituintes em termos de tempo de permanência na 

atmosfera e poder destruidor da camada de ozono. 

 

1.3.2. Com base nas regras de nomenclatura da IUPAC indica o nome dos seguintes 

hidrocarbonetos e dos seus derivados halogenados. 

 

A.  

 

 

B. CH3 – C(CH3)2 – CH2 – CH3 

 

C.  

 

CH3 – C - CH 

 

 

 

1.3.3. Representa a fórmula de estrutura dos seguintes hidrocarbonetos e dos seus derivados 

halogenados. 

 

A. 2,2-dicloro-1,1,1-trifluoretano; 

B. 1-etil-2-metilciclopentano; 

C. 2,2,3-trimetil-hexano. 

CH3 

CH3 

CH2 

Cl Cl 

CH3 

CH2 CH3 
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1.4. A estratosfera, onde se encontra a 

camada de ozono, é apenas uma das quatro 

camadas da atmosfera terrestre. As 

diversas camadas da atmosfera apresentam 

um comportamento relativamente distinto 

umas das outras. A tabela representa a 

variação da pressão e da temperatura em 

função da altitude. 

 

1.4.1. Indica, aproximadamente, tendo em conta os dados da tabela, em que intervalo se situa a 

primeira camada da atmosfera, a troposfera. 

 

1.4.2. Explica o motivo pelo qual a pressão diminui com a altitude. 

 

1.4.3. Apresenta uma explicação para a seguinte afirmação: 

 

“As camadas superiores da atmosfera, nomeadamente a mesosfera e a termosfera, caracterizam-

se pela presença de iões positivos em elevada quantidade, o mesmo não se verificando na 

troposfera.” 

 

1.5. Na troposfera existe, maioritariamente, azoto, oxigénio, vapor de água e dióxido de carbono 

e em quantidades vestigiais hidrogénio, metano e amoníaco. 

 

1.5.1. Com base na notação de Lewis representa as moléculas presentes na troposfera. Indica para 

cada uma a notação de Lewis, a sua geometria e os ângulos de ligação característicos de cada 

uma. 

 

1.5.2. Classifica como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações: 

 

(A) A ligação covalente consiste na captura de eletrões pelo átomo de maior tamanho. 

(B) Uma ligação tripla envolve a partilha de três eletrões. 

(C) Os eletrões partilhados pelos átomos que se encontram unidos por uma ligação covalente 

provêm do último nível de energia. 

Altitude (Km) Pressão (hPa) Temperatura (K) 

0 1,013103 288 

1 8,98102 282 

2 7,95102 275 

5 5,40102 256 

10 2,65102 223 

15 1,21102 217 

20 5,52102 217 

35 2,55101 222 
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(D) Quanto maior for o número de pares de eletrões partilhados numa ligação covalente maior é o 

comprimento dessa ligação. 

 

1.5.3. Para a atmosfera é emitida uma grande quantidade de espécies pela superfície terrestre, 

sendo parte dissociada pela radiação que atinge a troposfera.  

 

Com base no tipo de ligação química, atribui cada um dos valores de energia de ligação 941 kJ/mol 

e 8,310-19 J às moléculas de azoto e de oxigénio. Justifica. 

 

1.5.4. Recolheu-se uma amostra de ar da troposfera com 16,0 dm3 de volume, nas condições 

normais de pressão e temperatura, que continha 1,51023 moléculas de óxidos de azoto. Determine 

a percentagem em volume de óxidos de azoto presentes na amostra recolhida. 

 

1.6. A atmosfera atual não tem a mesma composição do que a atmosfera primitiva pois tanto por 

causas naturais, como por causas antropogénicas os gases, que constituem a camada que envolve 

o planeta Terra, têm vindo a alterar-se. Se algumas alterações foram benéficas para o aparecimento 

de vida à superfície da Terra, outras podem colocar essa vida em risco. 

 

1.6.1. Quais as principais diferenças na composição da atmosfera atual comparativamente com a 

atmosfera primitiva? 

 

1.6.2. Para avaliar a qualidade do ar numa dada cidade, recolheu-se, nas condições PTN, uma 

amostra de ar de volume 1,24 dm3 e que continha 6,21015 moléculas de ozono, 1,55 g de um gás 

designado por Y e o gás Z na concentração de 0,035 mol/dm3. 

 

1.6.2.1. Verifica se a concentração de ozono ultrapassa o limite a partir do qual é considerado um 

poluente bastante mau. 

 

Cmássica(O3)a partir da qual é considerado poluente na troposfera = 36010-6 g/m3 

 

1.6.2.2. O gás assinalado pela letra Y pode ser: CO, CO2, CH4 ou H2. Qual é a opção correta. 

Apresente todas as etapas de resolução e justificações. 

 

1.6.2.3. Com base nos dados da tabela ao lado identifica o 

gás representado por Z. Apresente todas as etapas de 

resolução. 

Gás 
Composição média do ar 

seco ao nível do mar (% V/V) 

N2 78,03 

O2 20,99 
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2. Muitos dos elementos conhecidos formaram-se, sucessivamente, no interior das estrelas. 

 

2.1. Indica quais são os momentos de nucleossíntese dos elementos químicos. 

 

2.2. Relativamente à formação dos elementos nas estrelas seleciona a opção correta. 

 

A. As reações de fusão do hélio e do carbono ocorrem nas estrelas de massa reduzida. 

B. A formação de crípton pode ocorrer pela seguinte reação de fusão: 

𝑈 + 𝑛 → 𝐵𝑎 + 𝐾𝑟 + 3 𝑛 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎0
1

36
91

56
142

0
1

92
235  

C. A síntese do hidrogénio e do hélio ocorreu na nucleossíntese estelar e constitui uma evidência 

da teoria do Big Bang. 

D. Os elementos de maior massa, à medida que são sintetizados, vão sendo empurrados para a 

periferia das estrelas. 

E. Numa reação nuclear, tal como numa reação química, há formação de novos núcleos atómicos. 

 

2.3. Após o Big Bang, a temperatura era cerca de 10×109 K, enquanto que a temperatura do corpo 

humano é cerca de 310 K. Exprima a temperatura do corpo humano em graus celsius. 

 

2.4. A composição das estrelas foi determinada através do estudo do seu espectro de emissão.  

 

2.4.1. Os espectros de absorção são muitas vezes descritos como tendo um fundo colorido com 

riscas pretas. Interprete a aparecimento dessas riscas pretas. 
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2.4.2. Se tivermos um espectro de emissão e um espectro de absorção é possível determinar se 

pertencem ou não ao mesmo elemento? Justifica. 

 

2.5. A figura representa o diagrama de energias 

para o átomo de hidrogénio.  

 

2.5.1. A figura tem, representadas por setas, 

diversas transições eletrónicas. A cada 

transição está associado um fotão. Coloca por 

ordem crescente de energia os fotões 

envolvidos em cada transição. 

 

2.5.2. Calcula a energia do fotão associado à 

transição eletrónica W. 

 

3. Uma radiação ultravioleta de 1,08×10-18 J incide sobre duas placas metálicas, uma de cobre e 

outra de alumínio. Na placa de cobre não há ejeção de eletrões mas na de alumínio sim. 

 

3.1. Interprete o facto de a ejeção de eletrões só ocorrer na placa de alumínio. 

 

3.2. Calcule o valor de velocidade dos eletrões ejetados da placa de alumínio. 

 

Eremoção Al = 576 KJ/mol     melectrão = 9,1×10-31 kg 

 

4. Considere os elementos oxigénio, sódio, enxofre e cloro. 

 

4.1. Os valores dos raios atómicos dos quatro elementos anteriores 

encontram-se registados na tabela ao lado em que as letras X, Y, 

Z e W não correspondem a elementos químicos. Atribua as letras 

X, Y, Z e W aos elementos de modo que lhes corresponda os 

respetivos raios atómicos. Justifique. 

 

4.2. Os átomos de sódio tendem a formar iões monopositivos enquanto os átomos de oxigénio 

tendem a formar iões dinegativos. Compara o raio iónico dos dois iões. 

 

Partícula Raio (pm) 

X 66,4 

Y 103,5 

Z 110,5 

W 185,5 
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4.3. Indique o conjunto de números quânticos que caracteriza a orbital mais energética do átomo 

de cloro. 

 

 


