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1. Selecione a opção que completa corretamente a seguinte frase: Os isótopos carbono – 12 e 

carbono -13 têm… (5 pontos) 

(A) … números atómicos diferentes. 

(B) … números de massa iguais. 

(C) … igual número de eletrões. 

(D) … igual número de neutrões. 

2. Um elemento metálico possui três isótopos com as seguintes abundâncias relativas: 

 78,99% para o isótopo de massa atómica relativa 23,9850; 

 10,00% para o isótopo de massa atómica relativa 24,9858; 

 11,01% para o isótopo de massa atómica relativa 25,9826. 

Selecione a opção que corresponde à massa atómica relativa deste metal. (5 pontos) 

(A) 24,305 

(B) 25,663 

(C) 24,9845 

(D) 24,288 

3. O elemento cobre apresenta dois isótopos naturais e estáveis, 𝐶𝑢 29
63

e 𝐶𝑢29
65

, de massas 

isotópicas, respetivamente 62,9296 e 64,9278. Calcule as respetivas abundâncias relativas de cada 

um dos isótopos, recorrendo aos dados necessários fornecidos pela Tabela Periódica dos 

Elementos. (15 pontos) 

4. Considere que um fio de seda natural, um fio de cabelo humano e uma dada macromolécula têm 

diâmetros de 160 𝑛𝑚, 80 𝜇𝑚 𝑒 1,0 𝑛𝑚 respetivamente. Qual as ordens de grandeza do diâmetro dos 

três exemplos, em unidade SI de comprimento, pela ordem respetiva? (5 pontos) 

(A) 10−9, 10−6, 10−9 

(B) 10−7, 10−4, 10−9 

(C) 10−9, 10−5, 10−9 

(D) 10−7, 10−5, 10−10 
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5. Calcule a massa relativa (com 2 casas decimais) do composto fosfato de cálcio, 𝐶𝑎3(𝑃𝑂4)2.  

(5 pontos) 

6. Os átomos Y e Z são isótopos e apresentam as seguintes características: 𝑌       𝑍4𝐴−10
5𝐴+2

2𝐴+6
5𝐴   

Determine o número atómico do elemento em causa. (10 pontos) 

7. Os nanotubos de carbono são estruturas alongadas e monoelementares de dimensões 

manométricas com elevado potencial cientifico-tecnológico. A sua descoberta foi um dos 

importantes marcos no desenvolvimento da nanotecnologia. 

Estruturalmente, a rede cristalina dos nanotubos é exclusivamente 

composta por ligações carbono-carbono. São constituídos por uma 

ou mais folhas de grafeno enroladas. Os nanotubos de carbono são 

bastante resistentes a ataques químicos e apresentam uma 

estabilidade estrutural notável.  

 

Os nanotubos são um dos materiais desenvolvidos na área da nanotecnologia. Diga em que 

consiste a nanotecnologia. (5 pontos) 

 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

  

 


