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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

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

 

Ficha de Trabalho 5 

Unidade Zero – Materiais: diversidade e constituição 

Unidade Um – Das estrelas ao átomo 

Unidade Dois – Na atmosfera da Terra: radiação, matéria e estrutura 

2014/2015 

1. Seleciona a opção correta: 

A. A configuração eletrónica 1s2 2s2 2p5 3p1 refere-se ao átomo de um elemento que se localiza no 2º 

período, grupo 18 da Tabela Periódica. 

B. O valor da energia de 1ª ionização do elemento magnésio, 12Mg, é inferior ao valor da energia de 1ª 

ionização do elemento sódio, 11Na. 

C. A primeira energia de ionização do enxofre (16S) é superior à primeira energia de ionização do 

fósforo (15P). 

D. Um átomo com a configuração 1s2 2s2 2p5 3s1 encontra-se no terceiro período e no primeiro grupo 

da Tabela Periódica. 

 

2. Escolhe o gráfico que represente correctamente a variação do raio atómico com o número atómico 

Z. 
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3. Ordena, justificando, os seguintes elementos por ordem decrescente de energia de primeira 

ionização:  12Mg        11Na        13Al         

4. Considera os iões: 11Na+     9F-      8O2- . Ordena-os por ordem crescente de raio iónico. Justifica. 

5. Calcula a massa de carbonato de sódio necessária para preparar 500,0 cm3 de uma solução aquosa 

com uma concentração de 0,4 mol/dm3. 

6. Leia com atenção o texto seguinte e responda às questões: 

“O termo potassa aplica-se a qualquer minério contendo potássio e que seja explorado por esta razão. 

Cerca de 95% da potassa é destinada à produção de fertilizantes, sendo os restantes 5% usados na 

preparação de hidróxido de potássio, permanganato de potássio e outros compostos com ião potássio. 

O cloreto de potássio, em pequenas quantidades, pode substituir o sal comum, cloreto de sódio, em 

dietas pobres em sódio. As principais fontes de potassa são minérios com cloreto de potássio ou com 

sulfato de potássio. Todos os métodos hoje seguidos para a produção industrial de potassa purificada 

recorrem à extração desta, impura, dos seus depósitos naturais.” 

Adaptado de Chang, Química, McGraw-Hill, 5ª edição 

6.1. De acordo com o texto, selecione a afirmação correcta. 

(A) A potassa é uma mistura de substâncias elementares. 

(B) A potassa é usada principalmente na produção de fertilizantes. 

(C) A potassa purificada é um material sintético. 

(D)O hidróxido de potássio e o permanganato de potássio são materiais naturais. 

 

6.2. De acordo com o texto, seleccione a opção que completa correctamente a frase: “A potassa é um 

minério de origem natural… 

(A) … constituído exclusivamente por compostos do ião potássio.” 

(B) … cuja fórmula química é KCl ”. 

(C) … que contém iões potássio”. 

(D)… usado na produção de compostos moleculares com potássio”. 

 

6.3. Identifique o grupo e o período da Tabela Periódica dos elementos a que pertence o potássio, 

justificando através da configuração electrónica do potássio. 

 

6.4. Refira o número atómico e o número de massa do isótopo mais abundante do potássio, sabendo 

que os seus isótopos estáveis são K
39

, K
40

 e K
41

 e que a sua massa atómica relativa é Ar (K) = 

39,10. 
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6.5. Identifique o número de partículas subatómicas que constitui os átomos do isótopo 41 do 

potássio. 

 

6.6. Escreva a informação qualitativa e a informação quantitativa fornecida pela fórmula química 

42SOK . 

 

7. Classifique as afirmações seguintes em verdadeiras ou falsas. 

(A) O átomo de flúor tem número atómico nove; pode afirmar-se que a sua carga nuclear é igual a + 9. 

(B) As moléculas das substâncias compostas são formadas por átomos do mesmo elemento químico. 

(C) Um elemento químico é caracterizado pelo número de isótopos que possui. 

(D)A espécie química 
-2

16S
 apresenta mais dois protões que o átomo 

S16 . 

(E) A maior parte da massa de um átomo encontra-se no seu núcleo. 

(F) O ar e o açúcar são substâncias compostas. 

 

8. Determinou-se experimentalmente as proporções relativas dos diferentes isótopos de silício na 

natureza. 

 

Atendendo aos dados do gráfico, calcule a massa atómica relativa desse elemento. 
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9. Considera as seguintes espécies químicas: 

(A) OHHC 52  

(B) 342 )(SOAl  

(C) 
Mg

 

(D) 2CaCl  

9.1. Indica o tipo de ligação presente em cada uma delas. 

9.2. Identifica as substâncias iónicas. Indica o seu nome e os iões que as constituem. 

9.3. Calcula a massa molecular relativa da substância A. 

 

10. No texto que a seguir se transcreve faz-se referência a diversos materiais, tais como substâncias 

(elementares e compostas) e mistura de substâncias, através do seu nome ou da sua fórmula química. 

"Os oceanos são fonte de vida do planeta. As suas águas contêm suspensões de areias finas e, 

dissolvidos naturalmente, gases como dióxido de carbono, o oxigénio e o azoto e sais como o cloreto 

de sódio, KBr , 42SONa  e muitos sais de magnésio; é possível encontrar 3CaCO  dissolvido e no 

estado sólido, formando as conchas e os esqueletos dos animais marinhos. Algumas das algas que 

nelas vivem possuem iodo, indispensável para o bom funcionamento da tiróide nos seres humanos, e 

algumas bactérias conseguem extrair enxofre dos minerais de sulfato de cálcio, que se acumula no 

fundo dos mares. Mas a poluição, esse terrível flagelo, introduz nessas águas mercúrio, chumbo e 

zinco na forma de iões bipositivos." 

Identifique as substâncias (elementares e compostas) e as misturas de substâncias escrevendo 

(se possível) para cada caso a respectiva fórmula química ou nome. 

 

11. “Atualmente conhecem-se mais de 115 elementos químicos, onde 90 têm existência natural e os 

restantes são produzidos artificialmente”. 

11.1. Classifique as afirmações seguintes em verdadeiras ou falsas. 

(A) Os átomos são partículas de grandes dimensões que formam todas as substâncias da Natureza. 

(B) Os núcleos dos átomos são neutros, e à volta do átomo há partículas com carga elétrica 

positiva.  

(C) A maior parte da massa do átomo está concentrada no núcleo. 

(D) Os átomos são constituídos por uma região, uma espécie de nuvem, onde encontramos os 

eletrões, de carga negativa, à volta de um núcleo com carga positiva. 

(E) O átomo é formado por partículas neutras.  

(F) A massa do eletrão é maior que a massa do protão. 
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(G) O número atómico de um elemento é característico desse elemento. 

(H) Considerando nosso conhecimento actual sobre estrutura atómica, seleccione a afirmação 

incorrecta. 

(I) O átomo é uma esfera indivisível. 

(J) Quando o electrão passa de uma orbital mais energética para uma menos energética há 

emissão de energia;  

(K) Orbital é a região onde existe maior probabilidade encontrar o eletrão; 

11.2. Selecione a opção que completa correctamente a frase.          “isótopos são … 

(A) … átomos de um mesmo elemento químico, só que com diferente número de electrões”. 

(B) … átomos de um mesmo elemento químico, só que com diferente número de massa”.  

(C) … átomos de um mesmo elemento químico, só que com diferente número de protões”.  

(D) … átomos que possuem o mesmo número de neutrões”.  

(E) … átomos que possuem o mesmo número de massa”.  

11.3. Selecione a opção que completa corretamente a frase. “A massa atómica relativa de um átomo 

indica … 

(A) … a massa que esse átomo possui quando comparado com o quilograma padrão”.  

(B) … a massa que esse átomo possui relativamente ao electrão”.  

(C) … a massa desse átomo relativa à massa da água”. 

(D) … a massa desse átomo relativa ao hidrogénio”. 

(E) … o número de vezes que a massa desse átomo é superior à massa do átomo que se toma por 

comparação”.  

 

12. Complete a tabela seguinte, indicando os valores correspondentes às letras de A a L. 

Espécie 
química 

Número 
atómico 

Número 
de 
massa 

Número 
de 
protões 

Número 
de 
electrões 

Número 
de 
neutrões 

Carga 
nuclear 

Na A 23 B C D + 11 
Ca2+ 20 40 E F G H 
Cl- I J K 18 18 L 

 

13. Considere os nuclídeos seguintes e selecione as afirmações verdadeiras: 

X12

6    
Y40

18    
Z16

8    
T14

6    
W80

35    V35

17  

(A) W e V são átomos do mesmo elemento. 

(B) O número de neutrões do átomo W é o dobro do número de neutrões do átomo Y. 

(C) O átomo W é o que tem maior número de protões. 

(D) Sabendo que a massa atómica relativa do átomo do nuclídeo X é 12,01, pode afirmar-se que a 

abundância relativa do isótopo X é superior à do isótopo T. 
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(E) O anião 
2Z  forma-se quando o átomo Z perde 2 eletrões. 

(F) O átomo V tende a formar iões estáveis mononegativos. A sua representação simbólica é 
V35

17 . 

 

14. “Na Tabela Periódica os elementos químicos estão organizados por ordem crescente do seu 

número atómico, de acordo com as suas propriedades químicas”. 

Na figura encontra-se um esquema da Tabela Periódica, onde alguns elementos se encontram 

representados por letras, que não são os seus símbolos químicos. 

 

Indique: 

14.1. O número de eletrões do último nível de energia do elemento J; 

14.2. A configuração eletrónica, no estado fundamental, do elemento B; 

14.3. Dois elementos do mesmo grupo; 

14.4. Dois elementos do mesmo período; 

 

15. “Todas as substâncias existentes no Universo, bem como todas as que foram sintetizadas, resultam 

da forma como os átomos se combinam entre si. Estas substâncias constituem os materiais, muitas 

vezes na forma de misturas”. 

Classifique as afirmações seguintes em verdadeiras ou falsas. 

(A) Uma substância é um material com composição química e propriedades características. 

(B) Uma mistura é um conjunto de duas ou mais substâncias que mantém a sua identidade própria. 

(C) Numa mistura coloidal, os seus componentes constituem uma única fase. 

(D) A água mineral é uma substância porque é constituída por um único componente. 

(E) As moléculas de substâncias elementares são formadas por átomos de mais do que um elemento 

químico.  

(F) A fórmula química da molécula de água é H2O2.  

(G) As moléculas de substâncias compostas são formadas por átomos de um único elemento químico.  
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(H) A fórmula química duma substância indica-nos os elementos químicos que constituem a 

substância e o número de átomos de cada elemento presente na molécula.  

(I) A fórmula química da molécula de Bromo é Br.  

 

16. Considere a seguinte tabela 

Substância 
Ácido acético 
CH3COOH 

Césio 
Cs 

Oxigénio 
O2 

Cloreto de sódio 
NaCl 

Ponto de fusão (ºC) 16,5 24,8 - 218,8 801 
Ponto de ebulição (ºC) 118,1 671 - 183,0 1473 

 

16.1. Classifique as substâncias em elementares e compostas. 

16.2. Indique o tipo de ligação presente em cada uma delas. 

16.3. Indique o estado físico de cada uma das quatro substâncias a 20 ºC. 

16.4. Indique um valor de temperatura a que o ácido acético se encontre no estado sólido. 

 

17. Escreva os nomes das substâncias representados pelas seguintes fórmulas químicas. 

(A) CO2 

(B) CaO 

(C) CuSO4.5H2O 

(D) NH4Cl 

18. Escreva a Fórmula química de cada um dos seguintes compostos: 

(A) Carbonato de sódio 

(B) Cloreto de cálcio 

(C) Hidróxido de magnésio 

(D) Nitrato de Sódio 

 

19. “O elevado número de partículas que constituem a matéria e a sua reduzida dimensão 

impossibilitam a sua contagem, a nível microscópico. Por esse motivo, foi necessário criar uma 

grandeza, que permitisse quantificar o número de unidades estruturais existentes numa amostra.” 

Considere as substâncias gasosas amoníaco (NH3) e metano (CH4). 

19.1. Classifique as afirmações seguintes em verdadeiras ou falsas. Relativamente a 1 mol de 

amoníaco e 1 mol de metano pode afirmar-se que: 

(A) Contém o mesmo número de moléculas. 

(B) Contém o mesmo número de átomos. 

(C) Têm a mesma massa. 
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19.2. Considere uma amostra de 2,0 moles de gás metano. Calcule: 

(A) A massa molar do metano. 

(B) A massa da amostra de metano. 

(C) O número de moléculas de metano da amostra. 

(D) O número de átomos de carbono da amostra. 

(E) O número de átomos de hidrogénio da amostra. 

19.3. Considere uma amostra de 9,03 x 1023 moléculas de amoníaco. Calcule a massa de amoníaco da 

amostra.  

Considere M(NH3) = 17,03 g/mol. 

 

20. “Os materiais na sua maioria são misturas de substâncias, entre as quais se encontram as 

soluções” 

Das afirmações que se seguem seleccione apenas a verdadeira. 

(A) Todas as soluções são líquidas. 

(B) Nas soluções pode existir mais do que um soluto. 

(C) Há soluções que são misturas heterogéneas. 

(D) Em qualquer solução pode existir mais do que um solvente. 

 

21. O soro fisiológico é preparado por dissolução de 2,25 g de cloreto de sódio em 250 mL de água. 

Considerando que não se verificou variação de volume, calcule: 

21.1. A concentração mássica da solução. 

21.2. A concentração molar da solução. Considere M(NaCl)= 58,44 g/mol 

21.3. A percentagem em massa de soluto na solução. Considere (H2O)=1 g/cm3. 

 

22. Prepararam-se 100 mL de solução aquosa de nitrato de prata, AgNO3, por diluição de 2 mL de 

outra solução do mesmo sal, com a concentração de 0,125 mol/dm3.  

22.1. Qual o significado da seguinte afirmação “A concentração da solução aquosa de nitrato de prata 

é de 0,125 mol/dm3? 

22.2. Calcule a concentração da solução diluída. 

 

23. Adicionaram-se 200 cm3 de uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) com a concentração 

mássica de 8,4 g/dm3 (solução A) a 300 cm3 de outra solução de hidróxido de sódio com a 

concentração mássica de 4,4 g/dm3 (solução B). Calcule a concentração da solução final. 
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24. Numa fracção de segundo, matéria, energia, espaço e tempo foram criados, aparentemente do 

nada, quando ocorreu o Big Bang. Uma fracção infinitesimal de segundo mais tarde, o cosmos 

expandiu-se criando uma enorme quantidade de energia que, eventualmente, formou partículas, 

átomos, estrelas e galáxias.”- 

In Química em Contexto 10ºano, página 43 

24.1. Assinala como verdadeiras (V) ou falsas (F) as proposições: 

(A) No primeiro segundo de vida do Universo só existia um único elemento químico, o hidrogénio. 

(B) O Big Bang passou por fases tão densas e quentes que formou todos os elementos químicos. 

(C) No Big Bang, o Universo arrefeceu tão depressa que a nucleossíntese estacionou nos elementos 

leves.  

(D) O facto de que a matéria no Universo domina largamente sobre a antimatéria indica que a simetria 

na formação e aniquilação matéria/antimatéria não é perfeita. 

(E) Observações recentes indicam que o Universo tem vindo a expandir-se nos últimos biliões de anos. 

(F) Ao que tudo indica, o Universo vai colapsar em forma de Big Crunch. 

24.2. Apresenta três factos que parecem estar a favor da Teoria do Big Bang. 

24.3. Podemos falar em três momentos de nucleossíntese. Num pequeno texto descreve de modo 

breve quais esses momentos e quais os elementos formados em cada um dos momentos.  

 

25. “O Sol é uma estrela comum, com 1,39106 km de diâmetro. A Temperatura do núcleo do Sol é de 

1,5107 K. (…) O Sol produz energia por um processo denominado fusão nuclear. Em cada segundo 

converte-se cerca de 7,01012 kg de hidrogénio em 6,951011 kg de hélio.” 

In Física e Químca A, Edições Asa, página 58 

25.1. Sem dúvida que o Sol é a estrela com mais significado para a Terra. Explica num pequeno texto o 

ciclo de vida do Sol. 

25.2. Determina o valor do diâmetro do Sol em a.l e parsec. 

25.3. Determina a temperatura do núcleo do Sol em graus Fahrenheit e graus Celsius. 

25.4. Indica duas diferenças entre as reacções nucleares e as reacções químicas. 

25.5. Selecciona, de entre as seguintes reacções nucleares, a que corresponde a uma reacção nuclear 

de fusão. 

(A) 
 OHN 16

8

1

1

15

7  

(B) 
HeRnRa 4

2

222

86

226

88   

(C) SceTi 44

21

0

1

44

22   

(D) 
pCnN 1

1

14

6

1

0

14

7   
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25.6. De acordo com o ciclo de vida das estrelas, classifica as afirmações como verdadeiras ou falsas: 

(A) A temperatura do Universo tem vindo a diminuir à medida que ele se expande. 

(B) Quando o combustível se esgota no núcleo de uma estrela, este contrai e a sua temperatura eleva-

se. 

(C) É na fase principal da vida de uma estrela que ocorre a formação do hélio a partir do hidrogénio. 

(D) Apenas elementos mais leves como o hidrogénio, hélio, carbono e oxigénio são originados nas 

estrelas. 

(E) Todas as estrelas dão origem, aquando da sua morte, a anãs brancas. 

(F) Nas reacções nucleares isótopos diferentes reagem de modo diferente. 

 

26. Falar das estrelas exige falar necessariamente de radiação electromagnética e da interacção desta 

com a matéria. Selecciona a afirmação Correcta: 

(A) Se um fotão “verde” for capaz de remover um electrão de um metal, o mesmo acontecerá com um 

fotão “azul”, em relação ao mesmo metal. 

(B) O potássio tem menor energia de ionização que o sódio. Então a mesma luz extrai electrões com 

maior velocidade no potássio que no sódio. 

(C) Se um feixe de radiações U.V ejeta eletrões de um dado metal, se duplicarmos a intensidade do 

feixe os electrões serão ejectados com o dobro da energia cinética. 

(D) A intensidade de um feixe de luz depende da energia dos seus fotões. 

(E) Quanto maior for a frequência da luz com uma determinada intensidade que incide sobre o metal 

mais elevado é o número de eletrões que abandonam esse metal. 

 

27. 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. 

Relativamente a essas transições classifica como verdadeira (V) ou falsa (F), cada uma das afirmações 

seguintes. 

(A) A uma risca colorida no espetro de absorção do átomo corresponde uma risca negra no respetivo 

espetro de emissão. 

(B) A série de Lyman corresponde às transições eletrónicas de qualquer nível para n = 1. 

(C) Os valores absolutos das energias envolvidas nas transições electrónicas de n = 4 para n = 1, e de n 

= 1 para n = 4, são iguais. 

(D) Qualquer transição eletrónica para n = 2 está associada a uma risca da série de Balmer. 

(E) A transição eletrónica de n = 4 para n = 2 está associada a uma risca colorida no espetro de 

emissão do átomo. 
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(F) A transição eletrónica de n = 5 para n = 3 ocorre com emissão de radiação infravermelha. 

(G) A transição eletrónica de n = 3 para n = 4 está associada a uma risca vermelha no espetro de 

absorção do átomo. 

(H) A transição eletrónica de n = 3 para n = 1 ocorre com emissão de radiação ultravioleta. 

 

28. No estado fundamental, a configuração electrónica do átomo de azoto é 1s2 2s2 2p3, sendo cada 

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

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

orbitais do átomo de azoto que, no estado fundamental, contém apenas um eletrão. 

(A) (2, 1, 1) 

(B) (2, 1, 2) 

(C) (2, 0, 0) 

(D) (2, 0, 1) 

 

29. O esquema da figura ao lado representa um 

diagrama de níveis de energia no qual estão 

indicadas algumas transições electrónicas 

possíveis no átomo de hidrogénio. 

29.1. Um átomo de hidrogénio, no estado 

fundamental, foi excitado ao 4º nível de energia. 

Quando o átomo perdeu energia emitiu uma 

radiação infravermelha. Determina a frequência 

deste último fotão. 

29.2. Indica qual a transição que corresponde a 

um menor comprimento de onda. 

29.3. Indica qual a transição que corresponde a maior frequência. 

 

30. Classifica como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmações seguintes. 

(A) O espetro de absorção de um elemento gasoso é contínuo. 

(B) A energia das riscas do espetro de emissão de um elemento gasoso é igual à das riscas do espetro 

de absorção do mesmo elemento. 

(C) As riscas de Fraunhofer correspondem ao espetro de absorção dos elementos constituintes da 

atmosfera solar. 

(D) O espetro de emissão do hélio_3 é diferente do espectro de emissão do hélio_4. 

(E) Duas riscas com energias diferentes no mesmo espetro de emissão implicam a presença de dois 

elementos a emitir. 

(F) O espetro de emissão do Sol é contínuo. 
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(G) As riscas dos espetros de emissão de um elemento no estado gasoso encontram-se apenas na zona 

do visível. 

(H) Dois elementos diferentes apresentam espetros de absorção diferentes. 

 

31. Lê atentamente o seguinte texto. 

Os cientistas não têm dúvidas: o Sol morrerá. Mas podemos estar descansados – só daqui a cerca de 

cinco mil milhões de anos é que a nossa estrela se transformará numa imensa nebulosa planetária. 

Antes disso, irá expandir-se, com diminuição da temperatura da sua parte mais superficial, dando 

origem a uma gigante vermelha. Neste processo, a temperatura no interior da estrela aumentará de tal 

modo que permitirá que, a partir da fusão nuclear de átomos de hélio, se produza carbono e oxigénio. 

No final das suas vidas, as estrelas gigantes vermelhas tornam-se instáveis e ejetam as suas camadas 

exteriores de gás, formando então as chamadas nebulosas planetárias. 

                                                                                                        Visão, n.º 729, 2006, p.81 (adaptado) 

31.1. Explica em que consiste uma reação de fusão nuclear como a que é referida no texto. 

31.2. A cor de uma estrela indica-nos a sua temperatura superficial, existindo uma relação de 

proporcionalidade inversa entre a temperatura de um corpo e o comprimento de onda para o qual 

esse corpo emite radiação de máxima intensidade. 

Seleciona a opção que contém os termos que devem substituir as letras (a), (b) e (c)  respetivamente, 

de modo a tornar verdadeira a afirmação seguinte. 

Se, no espetro contínuo de uma estrela predominar a cor (_a_) e, no espectro de uma outra estrela 

predominar a cor (_b_), então a primeira terá uma (c_) temperatura superficial. 

(A) ... vermelha… azul… maior… 

(B) … amarela… vermelha… menor… 

(C) … azul… vermelha… maior… 

(D) … violeta… vermelha… menor… 

 

32. Relativamente ao lítio, um dos primeiros elementos formados, seleciona 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 eletrões 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 eletrões 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. 

 

33. O dióxido de enxofre, SO2, conhecido por ser um gás poluente, tem uma faceta mais simpática e, 

certamente, menos conhecida: é usado na indústria alimentar, sob a designação de E220, como 

conservante de frutos e de vegetais, uma vez que preserva a cor natural destes. 
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O dióxido de enxofre é um composto cujas unidades estruturais são constituídas por átomos de 

enxofre, S, e de oxigénio, O. 

Relativamente a estes átomos e tendo em conta a posição relativa dos respectivos elementos na 

Tabela Periódica, selecciona a afirmação correcta. 

(A) O conjunto de números quânticos (2, 1, 0, ½) pode caracterizar um dos eletrões de valência e 

qualquer dos átomos, no estado de energia mínima. 

(B) Os eletrões de valência de ambos os átomos, no estado de energia mínima, distribuem-se pelo 

mesmo número de orbitais. 

(C) Os eletrões de valência de qualquer dos átomos, no estado de energia mínima, distribuem-se por 

orbitais com l= 1 e com n= 2. 

(D) As configurações eletrónicas de ambos os átomos, no estado de energia mínima, diferem no 

número de eletrões de valência. 

 

34. Em relação ao efeito fotoelétrico, considere que um feixe de fotões, em que a energia de cada fotão 

é 5,6x10-18 J, incide sobre um metal cuja energia de ionização é 1,23x10-18 J. Classifica como 

verdadeira ou falsa cada uma das seguintes afirmações: 

(A) O eletrão não é ejetado do metal. 

(B) O eletrão sai com energia cinética igual a 4,37x10-18 J. 

(C) Aumentando a intensidade do feixe de fotões (de radiação), a energia cinética dos eletrões 

extraídos aumenta. 

(D) Aumentando a intensidade da radiação, aumenta o número de eletrões extraídos. 

(E) Aumentando a frequência da radiação (energia do fotão), aumenta a velocidade dos eletrões 

extraídos. 

(F) Se uma radiação incidir num metal cuja energia de ionização é metade da energia da radiação 

incidente, o eletrão sai com uma energia cinética igual a um terço da energia da radiação incidente. 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas! 

 

 


