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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                                Paula Melo Silva                  

 

Ficha de Trabalho 5 

Química 10ºano 

 
 

1. Considere a molécula de metano. 

1.1. Calcule o número de moléculas de metano, 𝐶𝐻4, presentes em 56,0 dm3 deste gás nas condições 

normais de pressão e temperatura.  

1.2. Qual a geometria da molécula de metano?  

(A) Angular 

(B) Tetraédrica 

(C) Linear 

(D) Piramidal quadrangular 

 

1.3. Qual o ângulo da ligação 𝐻 − 𝐶 − 𝐻 na molécula de metano?  

(A) 180º 

(B) 104,5º 

(C) 107,5º 

(D) 109,5º 

 

2. O ar é uma mistura de gases composta essencialmente por cerca de 78%, em volume, de nitrogénio e 

21%, em volume, de oxigénio. O número de moléculas de oxigénio que existem em 100 dm3 de ar, na 

troposfera, em condições normais de pressão e de temperatura, pode ser calculada através da expressão: 

(A) (
100

6,02×1023) × 22,4 

(B) (
100

0,21×6,02×1023) × 22,4 

(C) (
100

22,4
) × 6,02 × 1023 

(D) (
100×0,21

22,4
) × 6,02 × 1023 

 

3. O cianeto de hidrogénio, HCN, que tem um cheiro característico a amêndoa amarga, apresenta um ponto 

de ebulição de 26ºC à pressão de 1 atm. Um teor de 0,860 ppm de HCN no ar corresponde a um teor, 

expresso em percentagem em massa, de:  

(A) 8,60 × 10−7% 

(B) 8,60 × 10−5% 

(C) 8,60 × 10−2% 

(D) 8,60 × 103% 

 

4. Consideremos os dois componentes maioritários do ar seco: nitrogénio (N2) e oxigénio (O2).  

4.1. Para a molécula de nitrogénio podemos classificar e quantificar os seus eletrões de valência em:  

 

(A) 6 eletrões ligantes e 4 eletrões não ligantes. 
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(B) 4 eletrões ligantes e 6 eletrões não ligantes. 

(C) 2 eletrões ligantes e 3 eletrões não ligantes. 

(D) 3 eletrões ligantes e 2 eletrões não ligantes. 

4.2. Os eletrões de valência, mais energéticos, do átomo de oxigénio encontram-se distribuídos por:  

 

(A) 1 orbital 

(B) 2 orbitais 

(C) 3 orbitais 

(D) 4 orbitais 

 

5. Sabendo que a massa volúmica do ar seco é de 1,29 g/dm3 (PTN). Calcula a percentagem em massa de 

dióxido de carbono (CO2) no ar seco. Existe 0,036% (V/V) de dióxido de carbono no ar seco. 

 

6. Calcule a energia de ligação média, referente às ligações CO do dióxido de carbono, tendo em conta as 

seguintes informações: 

2 𝐶𝑂2(𝑔) → 2 𝐶𝑂 (𝑔) +  𝑂2(𝑔) ∆𝐻 = 550 𝑘𝐽 

𝑬𝒅𝒊𝒔𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂çã𝒐(𝑶 = 𝑶) = 𝟒𝟗𝟖
𝒌𝑱

𝒎𝒐𝒍
; 𝑬𝒅𝒊𝒔𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂çã𝒐(𝑪 ≡ 𝑶) = 𝟏𝟎𝟕𝟔 𝒌𝑱/𝒎𝒐𝒍 

7. Considere o diagrama de energia para o átomo de hidrogénio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. A energia necessária para ionizar uma mole de átomos de hidrogénio, no estado fundamental é: 

 

(A)  82 kJ/mol 

(B) 328 kJ/mol 

(C) 1306 kJ/mol 

(D) 656 kJ/mol 

(E) Nenhuma das opções é correta 

 

7.2. A energia necessária para ionizar uma mole de átomos de hidrogénio no 2º estado excitado é: 

 

(A) 1310,0 kJ/mol 

(B) 145,7 kJ/mol 

(C) 576,5 kJ/mol 

(D) 979,5 kJ/mol 
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(E) 1224,5 kJ/mol 

 

7.3. Um átomo de hidrogénio emite uma radiação U.V com energia 1,627×10-18 J. 

7.3.1. Determine o número quântico principal associado ao eletrão, antes de emitir a referida radiação. 

7.3.2. Apresente os números quânticos que caracterizam as orbitais referentes ao nível excitado indicado 

na alínea anterior. 

 

7.3.3. Se essa radiação incidisse num átomo de potássio, cuja energia de ionização é 400 kJ/mol, ocorreria 

ou não efeito fotoelétrico? Justifique. 

 

7.4. Calcule a energia da radiação absorvida responsável pela transição n=2 para n=4 num átomo de 

hidrogénio. 

 

7.5. Calcule o valor da energia da radiação associada à segunda risca do espetro de emissão U.V do 

hidrogénio. 

 

8. Os elementos oxigénio e nitrogénio entram na composição das principais moléculas da atmosfera 

terrestre, oxigénio, O2, e nitrogénio, N2. O gráfico traduz a evolução da energia potencial durante a formação 

destas moléculas, a partir dos átomos separados.  

 

 

 

 

 

 

Indique a curva, A ou B, que corresponde à formação da molécula de nitrogénio. Justifique a sua resposta 

a partindo da identificação da ligação química nas moléculas N2 e O2.  

9. As várias possibilidades de combinação entre átomos de diferentes elementos dão origem à enorme 

variedade de materiais que existem no Universo. Entre os átomos ou iões que constituem uma determinada 

substância, existem ligações químicas nas quais há partilha significativa de eletrões. 

9.1. Das seguintes afirmações, relativas à ligação química, selecione a correta. 

(A) A formação de ligação química resulta das atrações entre os eletrões dos átomos envolvidos.  

(B) A ligação química estabelece-se devido a forças de natureza eletrostática. 

(C) A ligação iónica processa-se de modo desorganizado. 

(D) A energia dos átomos, quando ligados, é maior do que quando separados. 

9.2. Um dos tipos de ligações químicas caracteriza-se pela partilha de eletrões de valência deslocalizados 
por todos os átomos. Identifique este tipo de ligação química.  

9.3. Relativamente à molécula de dióxido de carbono, CO2, caracterize o tipo de ligação estabelecida entre 

os átomos de carbono e oxigénio indicando na sua resposta a notação de Lewis, tipo de ligações, ângulos 
de ligação, ordem de ligação, pares de eletrões ligantes e não ligantes, geometria. 

9.4. Compostos constituídos por carbono e hidrogénio designam-se por hidrocarbonetos. Considere as 
seguintes fórmulas de estrutura. Selecione a opção que indica o nome dos compostos (I), (II), (III) e (IV), 
respetivamente.  

Distância internuclear 

En
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A 

B 
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(I) (II) (III) (IV) 

(A) Metano, propano, etano e pentano 

(B) Etano, pentano, metano e propano 

(C) Metano, etano, pentano e propano 

(D) Metano, etano, propano e pentano 

9.5. Calcula a massa, em gramas, existente em 1,52 × 1023 moléculas de dióxido de carbono. 

 

10. O gráfico seguinte representa a variação da energia potencial associada à ligação química entre os 
átomos de bromo na molécula de Br2, em função da distância internuclear. 

 

10.1.Selecione a opção que completa a frase seguinte: O valor 0,228 nm representa o ___________ e o 

valor 193 kJ/mol representa a ____________.  

(A) … comprimento médio de ligação … energia de ligação 

(B) … raio atómico do átomo de bromo … energia de ligação 

(C) … raio atómico do átomo de bromo … energia de ionização 

(D) … comprimento médio de ligação … energia de ionização 

10.2. Indique a ordem de grandeza do raio atómico uma molécula de dibromo em unidade S.I.  

 
10.3. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte: A molécula de dibromo é ________ e 

a ligação química estabelecida entre os seus átomos é ________. (5 pontos) 

(A) … homonuclear … covalente simples. 

(B) … heteronuclear … covalente simples. 

(C) … homonuclear … covalente dupla. 

(D) … heteronuclear … covalente dupla. 

10.4. Na tabela seguinte apresentam-se os valores da energia de ligação e do comprimento de ligação de 
moléculas diatómicas, cujos elementos pertencem ao grupo do bromo.  

Molécula Energia de ligação (kJ mol–1) 
Comprimento de ligação 

(pm) 

Cℓ2 244 198 
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Br2 193 228 

I2 151 266 

Justifique a diferença de valores de energia de ligação e de comprimento de ligação nas três moléculas.  

11. Uma solução aquosa de carbonato de sódio, 𝑁𝑎2𝐶𝑂3, tem uma composição de 20% (m/m) em soluto e 

uma massa volúmica de 1,06 g/cm3. Determine a concentração molar da solução.  

12. Considere a molécula de metano. 

12.1. Calcule o número de moléculas de metano, 𝐶𝐻4, presentes em 56,0 dm3 deste gás nas condições 

normais de pressão e temperatura.  

12.2. Qual a geometria da molécula de metano?  

(E) Angular 

(F) Tetraédrica 

(G) Linear 

(H) Piramidal quadrangular 

 

12.3. Qual o ângulo da ligação 𝐻 − 𝐶 − 𝐻 na molécula de metano? 

(E) 180º 

(F) 104,5º 

(G) 107,5º 

(H) 109,5º 

 

13. O ar é uma mistura de gases composta essencialmente por cerca de 78%, em volume, de nitrogénio e 

21%, em volume, de oxigénio. O número de moléculas de oxigénio que existem em 100 dm3 de ar, na 

troposfera, em condições normais de pressão e de temperatura, pode ser calculada através da expressão:  

(E) (
100

6,02×1023) × 22,4 

(F) (
100

0,21×6,02×1023) × 22,4 

(G) (
100

22,4
) × 6,02 × 1023 

(H) (
100×0,21

22,4
) × 6,02 × 1023 

14. O cianeto de hidrogénio, HCN, que tem um cheiro característico a amêndoa amarga, apresenta um ponto 

de ebulição de 26ºC à pressão de 1 atm. Um teor de 0,860 ppm de HCN no ar corresponde a um teor, 

expresso em percentagem em massa, de:  

(E) 8,60 × 10−7% 

(F) 8,60 × 10−5% 

(G) 8,60 × 10−2% 

(H) 8,60 × 103% 

 

15. Além de fazer parte da constituição de moléculas inorgânicas, o átomo de carbono é, juntamente com o 

átomo de hidrogénio, um elemento fundamental da constituição de moléculas orgânicas. Entre as fórmulas 

seguintes, escolha a única que NÃO representa o 2 – metilpentano.  
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16. A molécula de ácido acético, constituinte do vinagre, pode ser representada da seguinte forma: 

A molécula de ácido acético apresenta no total: 

(A) 24 eletrões de valência. 

(B) 16 eletrões de valência. 

(C) 12 eletrões de valência. 

(D) 8 eletrões de valência. 

 

17. No laboratório existe um frasco em stock de uma solução de HCl, ácido clorídrico, a 37% (m/m) e com 

massa volúmica 1,19 g/cm3. Expresse a composição da solução de ácido em concentração molar. 

18. Dois gases diferentes A e B têm volumes iguais à mesma temperatura e à mesma pressão. A massa do 

gás A tem um valor igual a 1,60 g e a amostra do gás B tem uma massa de valor igual a 3,35 g. Supondo 

que o gás A é o oxigénio qual será a massa molar do gás B? 

19. Um alimento que contenha mais de 0,050 ppm de Pb2+ é impróprio para consumo segundo as normas 

portuguesas. A análise de uma amostra de morangos acusou 2,0×10-6 % (m/m) em ião chumbo. A amostra 

de morangos deve ou não ser confiscada? Justifique por meio de cálculos. 

20. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera é de 0,043% (V/V). A massa volúmica da atmosfera 

é 1,20 g/dm3 (PTN). Determine a percentagem em massa de CO2 na atmosfera. 

21. Um átomo é formado quase completamente por espaço vazio. Toda a sua massa se deve ao diminuto 

núcleo central. O espaço que o rodeia estende-se até uma distância de cerca de 10 mil vezes o diâmetro do 

núcleo e é ocupado por uma mão-cheia de eletrões – seis, por exemplo, no caso do átomo de carbono.  

 

21.1. Como se designam os eletrões que participam nas reações químicas? 

 

21.2. Como se designa uma região do espaço onde, em torno do núcleo de um átomo, existe uma elevada 

probabilidade de encontrar um eletrão desse átomo? 

 

21.3. No átomo de carbono no estado fundamental, os eletrões encontram-se distribuídos por: 

 

(A) duas orbitais.  

(B) três orbitais.  

(C) quatro orbitais.  

(D) seis orbitais. 
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21.4. Selecione a única opção que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os espaços 

seguintes, de modo a obter uma afirmação correta. Os átomos de carbono (C), no estado fundamental, 

apresentam ______eletrões de valência, distribuídos por  _______ .  

 

(A) dois … uma orbital 

(B) dois … duas orbitais 

(C) quatro … duas orbitais 

(D) quatro … três orbitais 

 

21.5. Considere a configuração eletrónica 1𝑠2 2𝑠22𝑝𝑥
2 2𝑝𝑦

2 2𝑝𝑧
0. Indique qual a regra que não foi respeitada 

na sua elaboração.  

 

22. Considere o átomo mais abundante no universo, o hidrogénio. O esquema representa um diagrama de 

níveis de energia onde estão indicadas algumas transições eletrónicas possíveis no átomo de hidrogénio.  

 
22.1. Classifica como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações: 

 

(A) As transições X e Z ocorrem com emissão de radiação. 

(B) As transições Y e T ocorrem com absorção de radiação. 

(C) A radiação associada à transição X é mas energética do que a radiação associada à transição Y. 

(D) A energia da radiação associada à transição Z é maior do que a energia da radiação associada à 

transição T. 

(E) A frequência da radiação associada à transição X é maior do que a frequência da radiação associada 

à transição Z. 

(F) A transição Y ocorre com a emissão de um fotão. 

(G) A transição Z corresponde a uma desexcitação. 

(H)  Das transições consideradas a que envolve fotões de menor frequência é a T. 

 

22.2. Indique o que significa dizer que a energia do eletrão no átomo está quantizada. 

 

23. Na Figura A, está representado um diagrama de níveis de energia do átomo de hidrogénio, no qual estão 

assinaladas algumas transições eletrónicas. A Figura B representa o espetro de emissão do átomo de 

hidrogénio que apresenta uma risca vermelha, uma risca azul e cinco riscas violeta na zona do visível. 
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23.1. Qual das transições eletrónicas assinaladas na Figura A corresponde à risca vermelha do espetro de 

emissão do hidrogénio? 

 

(A) Transição X 

(B) Transição V 

(C) Transição W 

(D) Transição Z 

 

23.2. Escreva um texto no qual analise o espetro de emissão do átomo de hidrogénio, abordando os 

seguintes tópicos: descrição sucinta do espectro; relação entre o aparecimento de uma qualquer risca do 

espetro e o fenómeno ocorrido no átomo de hidrogénio; razão pela qual esse espetro é descontínuo. 

 

23.3. A energia de ionização do hidrogénio, expressa em J/mol, é: 

 

(A) 2,18 x 105 J/mol 

(B) 1,09 x 105 J/mol 

(C) 1,31x106 J/mol 

(D) 7,86 x 106 J/mol 

 

23.4. Considere a transição assinalada pela Z. A variação da energia associada à transição eletrónica 

considerada é:  

 

(A) −3,0 × 10−19𝐽 

(B) +3,0 × 10−19𝐽 

(C) −7,8 × 10−19𝐽 

(D) 7,8 × 10−19𝐽 

 

23.5. Considere que um átomo de hidrogénio se encontra no primeiro estado excitado e que, sobre esse 

átomo, incide radiação de energia igual a 3,6 x 10-19 J. Indique, justificando, se ocorrerá a transição do eletrão 

para o nível energético seguinte. 
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23.6. A transição eletrónica assinalada no diagrama pela letra V origina uma risca na região do ______ no 

espetro de  _______ do átomo de hidrogénio. 

 

(A) Infravermelha… absorção 

(B) Infravermelha… emissão 

(C) Visível… absorção 

(D) Visível… emissão 

 

24. Um dos sulfatos industrialmente mais importantes é o sulfato de sódio (Na2S04 , muito usado na produção 

de pasta de papel e na indústria de detergentes, entre outras. O sulfato de sódio é constituído por sódio 

(Na), enxofre (S) e oxigénio (0). 

 

24.1. Qual é uma configuração eletrónica possível de um átomo de enxofre num estado excitado? 

 

(A) 1s2 2s 2 2p6 3 s2 3p4 

(B) 1s2 2s 2 2p7 3s 2 3p3 

(C) 1 s2 2 s2 2p5 3 s2 3p5 

(D) 1s2 2s1 2p6 3 s3 3p4 

 

24.2. Os átomos de enxofre formam facilmente iões sulfureto. Conclua, justificando com base na posição do 

elemento enxofre (S) na tabela periódica, qual será a carga desses iões. 

 

24.3. Num átomo de oxigénio, no estado fundamental, existem diversas orbitais preenchidas. Dessas 

orbitais, apenas:  

 

(A) duas se encontram completamente preenchidas. 

(B) duas de valência se encontram semipreenchidas. 

(C) uma de valência se encontra completamente preenchida. 

(D) uma se encontra semipreenchida. 

 

24.4. Justifique a afirmação seguinte, com base nas posições relativas dos elementos sódio e enxofre na 

tabela periódica. O raio atómico do sódio é superior ao raio atómico do enxofre.  

 

 

 
 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas! - Paula Melo Silva 
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Soluções 

 

1.1. 1,5 × 1024 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 

1.2. B 

1.3. D 

2. D 

3. B 

4.1. A 

4.2. C 

5. 0,054% (m/m) 

6. 800 kJ/mol 

7.1. Opção C  

7.2. Opção B  

7.3.1. -5,43×10-19 J  n=2  

7.3.2. 2s e as 2p  

7.3.3. Ocorre efeito fotoelétrico pois energia da radiação é superior à energia de ionização.  

7.4. 4,07×10-19 J  

7.5. 19,3×10-19 J 

8. a curva B corresponde ao azoto pois a ordem de ligação é superior, maior energia de ligação em módulo.  

9.1. Opção B  

9.2. Ligação metálica  

9.3. duas ligações covalente duplas, geometria linear, ângulo de 180º, ordem de ligação de 2, 4 pares de eletrões não 

ligantes e 4 pares de eletrões ligantes  

9.4. Opção C  

9.5. 11,09 g  

10.1. Opção A  

10.2. 10-10  

10.3. Opção A  

10.4. apresentam mesma ordem de ligação, o comprimento da ligação aumenta com o raio atómico, todos no mesmo 

grupo onde raio atómico aumenta, maior o comprimento de ligação menor será a energia de ligação.  

11. 2,01 mol/dm3  

12.1. 1,5×1024 moléculas  

12.2. Opção B 5.3. Opção D  

13. Opção D  

14. Opção B  

15. Opção D  

16. Opção A  

17. 12,1 mol/dm3  

18. 67,0 g/mol  

19. não deve ser pois só tem 2×10-2 ppm de ião chumbo.  

20. 7,0×10-2 %(m/m) 

21.1 eletrões de valência  

21.2 Orbital  
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21.3. Opção C  

21.4. Opção D  

21.5. Regra de Hund.  

22.1. A-Falsa B-Falsa C-Falsa D-Verdadeira E-Verdadeira F-Verdadeira G-Falsa H-Verdadeira  

22.2. apenas determinados valores de energia para o eletrão não permitidos no átomo. Há níveis de energia e o eletrão 

só ter esses valores.  

23.1. Opção D  

23.2. tem riscas no UV. IV e Visivel. Cada risca corresponde ao fotão emitido numa transição de desexcitação. O 

espetro é de riscas pois os eletrões têm energia quantizada logo só determinados valores de energia são permitidos 

como cada risca é uma diferença entre esses valores de energia apenas determinados fotões e variações de energia 

são possíveis originando um espetro de riscas.  

23.3. Opção C  

23.4. Opção A  

23.5. Não ocorre pois o eletrão ficaria com uma energia entre o nível 3 e 4 o que não é possível.  

23.6. Opção C  

24.1. Opção C  

24.2. O enxofre está n 16º grupo tem 6 eletrões de valência precisa de mais dois logo carga dinegativa  

24.3. Opção B  

24.4. sódio e enxofre no mesmo período, raio diminui ao longo do período e sódio é anterior ao enxofre.  

 

 

 

 

 

 

 


