
                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 1 
 

Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

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

 

Ficha de Trabalho 4 

Unidade Zero – Materiais: diversidade e constituição 

Unidade Um – Das estrelas ao átomo 

2014/2015 

1. Os elementos químicos predominantes no Universo são o hidrogénio e o hélio, os dois elementos 

mais leves. Cerca de 98% do Universo é constituído por esses elementos. 

1.1. Os espetros de emissão e de absorção atómica são espectros de riscas, estando estas riscas 

relacionadas com as transições eletrónicas que ocorrem nos átomos. Na figura estão esquematizados 

alguns níveis de energia do átomo de hidrogénio (sendo n o número quântico principal 

correspondente a cada um desses níveis de energia), bem como algumas transições eletrónicas, T1 a 

T4. 

 

 

 

 

 

 

 

Selecione a única alternativa que corresponde a uma afirmação correta, tendo em consideração o 

esquema da figura. 

A. A transição eletrónica T1 pode ocorrer por absorção de energia sob a forma de uma radiação 

eletromagnética na zona do visível. 

B. A transição eletrónica T2 corresponde a uma risca, na zona do infravermelho, do espectro de 

emissão do átomo de hidrogénio. 

C. A transição eletrónica T3 pode ocorrer por emissão de energia sob a forma de uma radiação 

eletromagnética na zona do infravermelho. 

D. A transição eletrónica T4 corresponde a uma risca negra, na zona do ultravioleta, do espectro 

de absorção do átomo de hidrogénio. 

1.2. Selecione a única alternativa que corresponde a uma afirmação correta, relativamente ao átomo 

de hélio, He. 
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A. No estado de menor energia, a configuração eletrónica do átomo de hélio é 1s1 2s1. 

B. No estado de menor energia, os eletrões do átomo de hélio têm número quântico de spin, ms, 

simétrico. 

C. Num estado excitado, um dos eletrões do átomo de hélio pode estar numa orbital em que n=3, 

l=0 e ml = 1. 

D. No átomo de hélio, um eletrão na orbital 2s tem a mesma energia que um eletrão numa das 

orbitais 2p. 

(In Teste Intermédio FQA Junho 2009) 

2. A espetroscopia fotoeletrónica, que se baseia no efeito fotoelétrico, é um processo que pode ser 

usado para determinar a energia de cada eletrão de um átomo. 

2.1. A energia mínima para remover um eletrão do átomo de sódio, Na, é 8,24 × 10–19 J. Determine o 

módulo da velocidade do eletrão ejetado de um átomo de sódio, quando nele incide uma radiação de 

energia 2,00 × 10–18 J / fotão. Apresente todas as etapas de resolução. 

m(eletrão) = 9,11 × 10–31 kg 

2.2. As configurações eletrónicas dos átomos dos metais alcalinos, no estado de menor energia, 

apresentam uma característica comum. Indique essa característica. 

2.3. Seleccione a única alternativa que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os espaços 

seguintes, de modo a obter uma afirmação correcta. 

A energia de ionização do átomo de sódio, Na, é ______ do que a do átomo de magnésio, Mg, enquanto o 

raio do átomo de sódio é ______ do que o do átomo de magnésio. 

(A) maior ... maior 

(B) maior ... menor 

(C) menor ... menor 

(D) menor ... maior 

(In Teste Intermédio FQA Junho 2009) 

 

3. Leia atentamente o seguinte texto. 

Imediatamente após o Big-Bang, há cerca de 15 mil milhões de anos, o Universo era constituído 

por partículas subatómicas, como neutrões, protões e electrões, e por radiação electromagnética, 

numa permanente interconversão de partículas e energia.  

Iniciada a expansão e o consequente arrefecimento do Universo, a partir de certo momento 

(t≈3 min), houve condições para a ocorrência de reacções nucleares que originaram os primeiros 

núcleos. Decorridos cerca de 300 000 anos, formaram-se os primeiros átomos estáveis, como os de 

hidrogénio e os de hélio.  

Aproximadamente dois milhões de anos depois, formaram-se as estrelas, nas quais as reacções 

nucleares originaram elementos mais pesados, como oxigénio, carbono, azoto e ferro. 
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3.1. Seleccione, com base no texto, a opção que completa correctamente a frase seguinte. 

A formação de núcleos atómicos no Universo não foi simultânea com o aparecimento de partículas 

subatómicas, porque... 

(A) ... a energia era insuficiente para permitir que neutrões e protões formassem núcleos atómicos. 

(B) ... a energia era tão elevada que, mesmo que se formassem núcleos atómicos, eram imediatamente 

destruídos. 

(C) ... o aparecimento de núcleos atómicos dependia das dimensões do Universo e, consequentemente, 

da sua contracção. 

(D) ... o aparecimento de núcleos atómicos dependia apenas da quantidade existente de partículas 

subatómicas. 

3.2. Seleccione, de entre as seguintes reacções nucleares, a que corresponde a uma reacção nuclear de 

fusão. 

 

3.3. De acordo com o texto, o hidrogénio terá sido o primeiro átomo estável a formar-se. 

Relativamente ao átomo de hidrogénio, seleccione a alternativa correcta. 

(A) O átomo encontra-se no estado de energia máxima quando o electrão está no nível de energia n=1. 

(B) Quando o átomo passa de um estado excitado para o estado fundamental, emite radiação 

ultravioleta. 

(C) O espectro de emissão do átomo é descontínuo, mas o seu espectro de absorção é contínuo. 

(D) Quando o electrão transita entre quaisquer dois níveis, o valor da energia emitida pelo átomo é 

sempre o mesmo. 

3.4. Relativamente ao lítio, um dos primeiros elementos formados, seleccione a alternativa correcta. 

(A) O átomo de lítio não pode ter electrões na orbital caracterizada pelo conjunto de números 

quânticos n = 3, l= 0, ml= 0. 

(B) Um dos electrões do átomo de lítio, no estado fundamental, pode caracterizar-se pelo conjunto de 

números quânticos n = 1, l= 0, ml= 0 e ms = ½. 

(C) Dois dos electrões do átomo de lítio caracterizam-se pelo mesmo conjunto de números quânticos. 

(D) O electrão mais energético do átomo de lítio, no estado fundamental, ocupa uma orbital com l= 1. 
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3.5. A configuração electrónica de um átomo de azoto no estado fundamental é 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1. 

Embora em qualquer orbital possam existir dois electrões, cada orbital p encontra-se semipreenchida. 

Indique o nome da regra aplicada no preenchimento das orbitais 2p. 

3.6. Relativamente aos elementos dos grupos 1 e 17 da Tabela Periódica, nos quais se incluem, 

respectivamente, o lítio e o flúor, seleccione a afirmação correcta. 

(A) O raio atómico do lítio é superior ao raio atómico do flúor. 

(B) A energia de ionização do flúor é inferior à energia de ionização do lítio. 

(C) O elemento metálico do grupo 1 que tem maior raio atómico é o lítio. 

(D) O elemento do grupo 17 que tem menor energia de ionização é o flúor. 

3.7. O efeito fotoeléctrico, interpretado por Einstein, consiste na ejecção de electrões por superfícies 

metálicas, quando nelas incidem determinadas radiações. Seleccione a opção que completa 

correctamente a frase seguinte. 

Quando um fotão de luz amarela de energia 3,4 × 10–19 J incide sobre uma placa de lítio, ocorre a 

ejecção de um electrão com energia cinética igual a... 

(A) ... 1,6 × 10–19 J. 

(B) ... 1,8 × 10–19 J. 

(C) ... 3,4 × 10–19 J. 

(D) ... 5,0 × 10–19 J. 

Energia mínima de remoção do lítio = 1,6 × 10–19 J/electrão 

3.8. No Universo actual, as distâncias entre os corpos celestes são de tal maneira grandes que houve 

necessidade de utilizar unidades de medida especiais. A luz que, num dado instante, é emitida pela 

estrela Alfa de Centauro só é detectada na Terra 4,24 anos depois. Calcule a distância entre a Terra e a 

estrela Alfa de Centauro, em unidades SI. Apresente todas as etapas de resolução. 

(In Teste Intermédio FQA Fevereiro 2008) 

4. Considere as configurações electrónicas dos átomos dos elementos P, Q, R, e S (as letras não 

correspondem aos símbolos químicos reais desses elementos), no estado fundamental. 

 

4.1. Uma orbital atómica é caracterizada por um conjunto de três números quânticos (n, l, ml). 

Seleccione a alternativa que corresponde ao conjunto de números quânticos que caracteriza uma das 

orbitais completamente preenchidas do átomo do elemento P, no estado fundamental. 

 

(A) (3, 0, 0) 

(B) (2, 0, 1) 
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(C) (3, 1, –1) 

(D) (2, 1, 0) 

 

4.2. Tendo em conta as configurações electrónicas dos átomos dos elementos P, R e S, seleccione a 

alternativa que corresponde à ordenação correcta dos valores das respectivas energias de ionização, 

Ei. 

 

(A) Ei (P) < Ei (R) < Ei (S) 

(B) Ei (S) < Ei (P) < Ei (R) 

(C) Ei (S) < Ei (R) < Ei (P) 

(D) Ei (P) < Ei (S) < Ei (R) 

 

4.3. Seleccione a alternativa que contém, respectivamente, as configurações electrónicas dos iões Q– e 

R2+, no estado fundamental. 

 

(A) 1s2 2s2 2p6 e 1s2 2s2 2p6 

(B) 1s2 2s2 2p4 e 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 

(C) 1s2 2s2 2p4 e 1s2 2s2 2p6 

(D) 1s2 2s2 2p6 e 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 

 

4.4. Seleccione a alternativa que corresponde à fórmula química do composto constituído pelos iões 

Q– e R2+. 

 

(A) R2Q 

(B) RQ2 

(C) R2Q3 

(D) R3Q2 

(In Teste Intermédio FQA Maio 2008) 

 

 


