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1. Das frases seguintes apenas duas estão corretas. Selecione as opções corretas: (5 pontos) 

(A) Um átomo tem igual número de protões e neutrões. 

(B) Os catiões são iões de carga elétrica positiva e formam-se a partir de átomos respetivos 

por captação de protões. 

(C) Um anião de carga elétrica – 2 tem o mesmo número de protões e dois eletrões a mais 

do que o átomo que lhe deu origem. 

(D) Quer os aniões quer os catiões possuem cargas nucleares diferentes das dos átomos 

que os originam. 

(E) A carga nuclear de um átomo nem sempre é positiva. 

(F) Os iões 12Mg2+ e 9F- têm o mesmo número de eletrões mas diferente número de 

protões. 

 

2. Considere as informações seguintes relativas aos isótopos A e B. (8 pontos) 

(10x) (3x + 8) A                    (10x + 2) (6x – 4) B 

Calcule os respetivos números atómicos e números de massa, sabendo que A e B são isótopos. 

Justifique. 

 

3. Num laboratório prepararam-se duas soluções aquosas: uma de cloreto de sódio com 8,32 

g/L e outra com o volume de 500 mL obtida por dissolução de 4,16 g de brometo de potássio. 

3.1. Escreve a fórmula química do cloreto de sódio e do brometo de potássio. (2 pontos) 

3.2. Calcula a massa relativa dos dois compostos. (4 pontos) 

3.3. Quais as unidades estruturais do cloreto de sódio e do brometo de potássio? (2 pontos) 

3.4. Que massa de cloreto de sódio puro é necessária para preparar 150 cm3 de uma solução 

aquosa deste sal com a concentração mássica de 8,32 g/L? (8 pontos) 

 

Questão Aula Nº1  
Física e Química A 10ºAno 

Avaliação: ________________ 

Ano Letivo: 2014/2015 Data: outubro 2014   Prof: Paula Silva Professor: ________________ 

Nome: __________________________________Nº. ____ Turma: 10ºA 
E. Educação: 
___________________________ 



 

P
ág

in
a2

 

3.5. Que volume de solução aquosa com a referida concentração mássica desse sal (8,32 g/L) 

se pode preparar a partir de 1,00g de cloreto de sódio puro? (8 pontos) 

3.6. Entre as seguintes afirmações selecione as duas verdadeiras: (5 pontos) 

(A) A concentração mássica da solução de cloreto de sódio é dupla da de brometo de 

potássio. 

(B) As soluções de cloreto de sódio e de brometo de potássio têm iguais concentrações. 

(C) A concentração mássica de uma solução é independente do volume de solução 

considerado. 

(D) A massa de soluto (expressa em gramas) existente num dado volume de solução de 

cloreto de sódio é superior à massa de soluto existente no mesmo volume de solução de 

brometo de potássio. 

 

4. A prata tem dois isótopos naturais de massas atómicas relativas 107 e 109, sendo as 

respetivas abundâncias na Natureza de 51% e 49%, respetivamente. Calcule a massa atómica 

relativa da prata considerando as massas isotópicas de cada isótopo da prata 

aproximadamente iguais às massas atómicas relativas. (8 pontos) 

 

 

Bom trabalho jovens cientistas! 

 


