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1. 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; 

Seleciona a opção que corresponde à massa atómica relativa deste metal. (6 pontos) 

(A) 24,305 
(B) 25,663 
(C) 24,9845 
(D) 24,288 

2. Prepararam-se duas soluções de cloreto de sódio. 

 Solução A – com um volume de 500 mL e uma massa de soluto de 10,0 g. 

 Solução B – com um volume de 150 mL e concentração mássica de 15,0 g/dm3. 

2.1. Qual a solução mais diluída? Justifica. (6 pontos) 

2.2. Se misturarmos as duas soluções, qual será a concentração final? (8 pontos) 

3. O Big Bang é apenas uma teoria aceite pela comunidade científica, não existem certezas 
absolutas sobre a sua existência, mas foram encontradas várias provas que suportam a Teoria 
do Big Bang. No entanto, a Teoria do Big Bang não responde a todas as interrogações.  

3.1. Escolha a frase que completa corretamente a afirmação seguinte: “O Big Bang foi…” (5 
pontos) 

(A) …a explosão de uma estrela maciça. 
(B) …o centro do Universo. 
(C) …o estado inicial de onde surgiu o Universo. 
(D) …o instante onde se formaram os átomos. 

 
3.2. De entre as opções escolhe as que podem ser consideradas como provas da existência do 
Big Bang. (5 pontos) 

(A) A existência de nebulosas e poeiras interestelares. 
(B) A expansão do Universo. 
(C) A deteção de radiação cósmica de microondas. 
(D) A existência de elementos químicos diferentes. 
(E) A grande abundância dos elementos químicos leves. 
(F)             A aglomeração de estrelas em galáxias. 
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4. A génese das primeiras estrelas e das primeiras galáxias ocorre a uma temperatura entre -
267ºC e 14 K. Converte as temperaturas referidas para temperaturas na escala de Fahrenheit, 
apresentando os cálculos. (10 pontos) 

5. As reações químicas são muito diferentes das reações nucleares. Associe as afirmações A a E 
a cada tipo de reação. (10 pontos) 

(A) Os elementos químicos alteram-se por alteração dos núcleos dos átomos. 
(B) Apenas os eletrões de valência dos átomos participam na reação química. 
(C) Os átomos permanecem os mesmos, mas ligam-se de forma diferente. 
(D) Os valores de energia são muito elevados. 
(E) A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. 

 

5.1. Uma reação química. 

5.2. Uma reação nuclear. 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas! 

 

Número 
da aula 

Data Sumário 

1/2 
 

16 setembro 
2014 

Apresentação da disciplina, dos critérios de avaliação e modo de funcionamento. 
Espaços virtuais de apoio à disciplina. Introdução é unidade Materiais através de 

um diálogo sobre Física e Química. 
 

3/4/5 
 

17 setembro 
2014 

Evolução do modelo atómico. Modelo da nuvem eletrónica. Elemento químico. A 
tabela Periódica dos Elementos. Isótopos. Cálculo da massa atómica relativa. 

6/7 
19 setembro 

2014 
Consolidação da aula anterior. Ligação química. Unidades estruturais da matéria. 

Introdução ao estudo das misturas de substâncias. 

8/9 
23 setembro 

2014 
Escrita de Fórmulas químicas. Substâncias e misturas de substâncias. 

10/11/12 
24 setembro 

2014 
Mudanças de estado físico. Soluções. Exploração dos diferentes cálculos relativos 

à concentração mássica. 

13/14 
26 setembro 

2014 
Arquitetura do universo. Teoria do Big Bang. Nucleossíntese dos elementos. As 

estrelas. Visualização de excertos de documentários sobre a temática. 

15/16 
30 setembro 

2014 
Esclarecimento de dúvidas e resolução de exercícios referentes à unidade zero da 

componente de Química. 

17/18/19 
1 outubro 

2014 
Atividades laboratoriais 0.0, 0.1 e 1.1 da componente de Química. 

20/21 
3 outubro 

2014 
Resolução de exercícios da ficha de trabalho 1. 

22/23 
7 outubro 

2014 
Sistematização dos exercícios de cálculos envolvendo concentrações. 

Esclarecimento de dúvidas. 

24/25/26 
8 outubro 

2014 
Medição e Medida. Erros. Continuação da atividades laboratorial 1.1.  

27/28 
10 outubro 

2014 
Projeto CanSat. Questão Aula 1.  

 


