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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                              Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 10 

Química 10ºano - Elementos químicos e sua organização 

Química 10ºano - Propriedades e transformações da matéria 

Elementos químicos e sua organização 

Massa e tamanho dos átomos 

 Descrever a constituição de átomos com base no número atómico, no número de massa e na definição 

de isótopos. 

o Ordens de grandeza de um número é a potência de 10 mais próxima desse número. Para 

determinar a OG o número tem que estar expresso em notação científica. Se o primeiro algarismo 

for maior ou igual a cinco a OG é a potência +1 do valor em notação científica. 

o Isótopos são átomos diferentes do mesmo elemento químico, o que significa que têm o mesmo 

número de protões, mas diferente número de neutrões, o que se traduz por terem o mesmo 

número atómico mas diferente número de massa. 

 Identificar a quantidade de matéria como uma das grandezas do Sistema Internacional (SI) de unidades 

e caracterizar a sua unidade, mole, com referência ao número de Avogadro de entidades. 

 Relacionar o número de entidades numa dada amostra com a quantidade de matéria nela presente, 

identificando a constante de Avogadro como constante de proporcionalidade. 

o Atenção se a questão pede número ou quantidade pois estão a pedir grandezas diferentes. A 

questão pode pedir átomos, iões, moléculas, etc, portanto há que ter em conta se temos que 

multiplicar ou dividir valores conforme as composições quantitativas. 

o Num gráfico de Np em função de n o declive da reta obtida é a constante de Avogadro. 

 Calcular massas molares a partir de tabelas de massas atómicas relativas (médias). 

 Relacionar a massa de uma amostra e a quantidade de matéria com a massa molar. 

 Determinar composições quantitativas em fração molar. 

o Nenhuma fração é superior a um. A soma de todas as frações molares de uma mistura é um. A 

fração mássica não tem unidades.  

Energia dos eletrões nos átomos 

 Distinguir tipos de espetros: descontínuos e contínuos; de absorção e de emissão. 

 Interpretar o espetro de emissão do átomo de hidrogénio através da quantização da energia do eletrão, 

concluindo que esse espetro resulta de transições eletrónicas entre níveis energéticos. 

 Identificar a existência de níveis de energia bem definidos, e a ocorrência de transições de eletrões entre 

níveis por absorção ou emissão de energias bem definidas, como as duas ideias fundamentais do 

modelo atómico de Bohr que prevalecem no modelo atómico atual. 

o Atenção que a energia do fotão emitido ou absorvido corresponde ao módulo da variação de 

energia entre os níveis da transição. Assim, muita atenção ao sinais. 

o Podem usar as séries, tipo de radiação e 1º, 2º estados excitados para confundir quanto aos 

níveis envolvidos. 

 Associar a existência de níveis de energia à quantização da energia do eletrão no átomo de hidrogénio 

e concluir que esta quantização se verifica para todos os átomos. 

 Associar cada série espetral do átomo de hidrogénio a transições eletrónicas com emissão de radiação 

nas zonas do ultravioleta, visível e infravermelho. 
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 Relacionar, no caso do átomo de hidrogénio, a energia envolvida numa transição eletrónica com as 

energias dos níveis entre os quais essa transição se dá. 

 Comparar espetros de absorção e de emissão de elementos químicos, concluindo que são 

característicos de cada elemento. 

 Identificar, a partir de informação selecionada, algumas aplicações da espetroscopia atómica (por 

exemplo, identificação de elementos químicos nas estrelas). 

 Indicar que os eletrões possuem, além de massa e carga, uma propriedade quantizada denominada spin 

que permite dois estados diferentes. 

 Associar orbital atómica à função que representa a distribuição no espaço de um eletrão no modelo 

quântico do átomo 

 Identificar as orbitais atómicas s, p e d, com base em representações da densidade eletrónica que lhes 

está associada e distingui-las quanto ao número e à forma. 

o Não esquecer que podem perguntar eletrões de valência, eletrões de valência mais energéticos, 

eletrões desemparelhados, eletrões do cerne, eletrões numa orbital específica, eletrões em 

orbitais com formas específicas, quantas orbitais, valores diferenciados de energia, fundamental, 

excitado e possível, etc. 

o As orbitais p existem em “pacotes de três” mas constituem apenas um valo de energia. São 

orbitais degeneradas: têm a mesma energia. As orbitais d existem em “pacotes de cinco”.  

o Atenção que é diferente pedir nível e valores diferenciados, ou seja, 2s e 2p são do mesmo nível 

mas dois valores diferenciados de energia. 

 Indicar que cada orbital pode estar associada, no máximo, a dois eletrões, com spin diferente, 

relacionando esse resultado com o princípio de Pauli. 

 Estabelecer as configurações eletrónicas dos átomos, utilizando a notação spd, para elementos até Z = 

23, atendendo ao Princípio da Construção, ao Princípio da Exclusão de Pauli e à maximização do número 

de eletrões desemparelhados em orbitais degeneradas. 

Tabela Periódica 

 Interpretar a organização da Tabela Periódica com base em períodos, grupos e blocos e relacionar a 

configuração eletrónica dos átomos dos elementos com a sua posição relativa na Tabela Periódica. 

 Identificar a energia de ionização e o raio atómico como propriedades periódicas dos elementos. 

 Distinguir entre propriedades de um elemento e propriedades da(s) substância(s) elementar(es) 

correspondentes. 

 Comparar raios atómicos e energias de ionização de diferentes elementos químicos com base nas suas 

posições relativas na Tabela Periódica. 

 Interpretar a tendência geral para o aumento da energia de ionização e para a diminuição do raio atómico 

observados ao longo de um período da Tabela Periódica. 

 Interpretar a tendência geral para a diminuição da energia de ionização e para o aumento do raio atómico 

observados ao longo de um grupo da Tabela Periódica. 

Propriedades e transformações da matéria 

Ligação química 

 Indicar que os átomos podem partilhar eletrões formando ligações covalentes (partilha localizada de 

eletrões de valência), ligações iónicas (transferência de eletrões entre átomos originando estruturas com 

caráter iónico). 

 Interpretar a ocorrência de ligações covalentes simples, duplas ou triplas em H2, N2, O2 e F2, segundo o 

modelo de Lewis. 

o Os pares de eletrões não ligantes são os que se repelem mais. 

 Representar, com base na regra do octeto, as fórmulas de estrutura de Lewis de moléculas como CH4, 

NH3, H2O e CO2  
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 Relacionar o parâmetro ângulo de ligação nas moléculas CH4, NH3, H2O e CO2  

 Prever a geometria molecular em moléculas como CH4, NH3, H2O e CO2  

 Identificar hidrocarbonetos saturados e haloalcanos e, no caso de hidrocarbonetos saturados de cadeia 

aberta até 6 átomos de carbono, representar a fórmula de estrutura a partir do nome ou escrever o nome 

a partir da fórmula de estrutura. 

Gases e dispersões 

 Definir volume molar e, a partir da Lei de Avogadro, concluir que tem o mesmo valor para todos os gases 

à mesma pressão e temperatura. 

 Relacionar a massa de uma amostra gasosa e a quantidade de matéria com o volume molar, definidas 

as condições de pressão e temperatura. 

 Relacionar a massa volúmica de uma substância gasosa com a sua massa molar e volume molar. 

 Descrever a composição da troposfera terrestre, realçando N2 e O2 como os seus componentes mais 

abundantes. 

 Indicar poluentes gasosos na troposfera e identificar as respetivas fontes. 

o Existem poluentes cuja concentração apesar de não ser maioritária aumentaram e provocaram 

alterações que são prejudiciais aos seres vivos. 

o Causas para aumento mais comuns: naturais (vulcões, biosfera) antropogénicas (circulação 

automóvel, indústria, produção de energia elétrica através de combustíveis fósseis, combustão). 

o SMOG (partículas em suspensão na atmosfera, nevoeiro fotoquímico) óxidos de azoto e óxidos 

de enxofre e outros compostos orgânicos. Causam doenças respiratórias. 

o Destruição da camada de ozono, CFC, chegam UV B à superfície e causam doenças, mudanças 

no clima. 

o Chuvas ácidas, óxido de azoto e enxofre, danificam monumentos, plantas, morte de espécies 

aquáticas, etc. 

o Efeito de estuda, dióxido de carbono, metano, aquecimento global, alteração do clima, alteração 

do nível das águas do mar. 

 Distinguir solução, dispersão coloidal e suspensão com base na ordem de grandeza da dimensão das 

partículas constituintes. 

o Soluções < 1 nm 

o Dispersões coloidais 1nm - 1m 

o Suspensões > 1 m 

 Descrever a atmosfera terrestre como uma solução gasosa, na qual também se encontram coloides e 

suspensões de matéria particulada. 

o A atmosfera é uma camada gasosa que envolve o planeta Terra. Tem coloides e suspensões de 

material particulado. Consideramos modelo do gás ideal: volume do gás é o volume do recipiente, 

pressão não contabiliza choques entre partículas, densidade reduzida, não há interações, etc.) 

o A atmosfera tem camadas que variam em composição, densidade, temperatura e pressão.  

 Determinar a composição quantitativa de soluções aquosas e gasosas (como, por exemplo, a atmosfera 

terrestre), em concentração, concentração em massa, fração molar, percentagem em massa e em 

volume e partes por milhão, e estabelecer correspondências adequadas. 

o Densidade e massa volúmica são característicos de uma substância ou mistura, daí a massa e 

o volume são do mesmo! 

o Atenção que o volume molar é utilizado para o estado gasoso e não para soluções aquosas! 

o Atenção à “abertura” das fórmulas e dos valores dado que podem dizer respeito a um soluto ou 

à solução em geral. 

Transformações químicas 

 Interpretar uma reação química como resultado de um processo em que ocorre rutura e formação de 

ligações químicas. 
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 Interpretar a formação de ligações químicas como um processo exoenergético e a rutura como um 

processo endoenergético. 

 Classificar reações químicas em exotérmicas ou em endotérmicas como aquelas que, num sistema 

isolado, ocorrem, respetivamente, com aumento ou diminuição de temperatura. 

 Interpretar a energia da reação como o balanço energético entre a energia envolvida na rutura e na 

formação de ligações químicas, designá-la por variação de entalpia para transformações a pressão 

constante, e interpretar o seu sinal (positivo ou negativo). 

 Determinar a variação de entalpia de uma reação química a partir das energias de ligação e a energia 

de ligação a partir da variação de entalpia e de outras energias de ligação. 

 Distinguir fotodissociação de fotoionização. 

 Interpretar fenómenos de fotodissociação e fotoionização na atmosfera terrestre envolvendo O2 e O3, 

relacionando-os com a energia da radiação envolvida e com a estabilidade destas moléculas. 

 Identificar os radicais livres como espécies muito reativas. 

 Interpretar a formação e destruição do ozono estratosférico, com base na fotodissociação de O2 e de O3, 

por envolvimento de radiações ultravioletas UVB e UVC, concluindo que a camada de ozono atua como 

um filtro dessas radiações. 

 Explicar a formação dos radicais livres a partir dos clorofluorocarbonetos (CFC) tirando conclusões sobre 

a sua estabilidade na troposfera e efeitos sobre o ozono estratosférico. 

o Papel da camada de ozono como filtro da radiação UV que assim não atinge a superfície terrestre. 

Ocorre o equilíbrio dinâmico de dissociação fotoquímica do ozono e a sua formação. 

Concentração seria constante de não fosse principalmente os CFC (Cloroflurocarbonetos – 

compostos halogenados de metano e etano). 

o CFC atravessam a troposfera quase inalterados atingindo a estratosfera. Lá são dissociados por 

ação da radiação U.V. Formam-se radicais cloro (radicais espécie química muito reativa). 

Interferem no equilíbrio dinâmico do ozono diminuindo a sua concentração. Regeneram-se 

podendo um radical cloro destruir diversas moléculas de ozono. Buraco da camada e ozono sobre 

os polos e definição do mesmo como zona de concentração muito baixa em ozono. 

o Substituintes dos CFC como os halocarbonetos, que são destruídos na troposfera, e a não 

utilização de CFC. Não se sabem ainda os efeitos dos substituintes na atmosfera e alguns são 

tóxicos para o ser humano. 

o Há o bom e o mau ozono (mau na troposfera pois é tóxico, bom na estratosfera pois protege da 

radiação UV) 

Exercícios 

1. 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.  

2. 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. 

2.1. 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.  

Distância internuclear 
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(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. 

2.2. 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.  

2.3. 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. 

2.4. Justifique o facto das duas moléculas triatómicas, água e dióxido de carbono, apresentarem geometrias 

diferentes e de uma ser polar e a outra não. 

2.5. 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.  

    

(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 

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

3. 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. 

 

3.1.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 

3.2. Indique a ordem de grandeza do raio atómico uma molécula de dibromo em unidade S.I.  
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3.3. 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. 

3.4. 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 

Br2 193 228 

I2 151 266 

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

4. 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.  

5. Considere a molécula de metano. 

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

normais de pressão e temperatura.  

5.2. Qual a geometria da molécula de metano?  

(A) Angular 

(B) Tetraédrica 

(C) Linear 

(D) Piramidal quadrangular 

 

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

(A) 180º 

(B) 104,5º 

(C) 107,5º 

(D) 109,5º 

 

6. 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 
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(D) (
100×0,21

22,4
) × 6,02 × 1023 

7. 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% 

 

8. 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.  

 

9. 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. 

 

10. 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. 

11. 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? 

12. 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. 

13. 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. 
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14. 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.  

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

 

14.2. 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? 

 

14.3. 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. 

 

14.4. 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 

 

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

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

na sua elaboração.  

15. 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.  

 

15.1. 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. 
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(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 freqência é a T. 

 

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

16. 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. 

 

 

16.1. 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 
 

16.2. 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. 

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

(A) 2,18 x 105 J/mol 
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(B) 1,09 x 105 J/mol 

(C) 1,31x106 J/mol 

(D) 7,86 x 106 J/mol 

 

16.4. 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 

 

16.5. 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. 

16.6. 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 

 

17. 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). 

17.1. 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 

 

17.2. 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. 

 

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

orbitais, apenas:  

(A) duas se encontram completamente preenchidas. 
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(B) duas de valência se encontram semipreenchidas. 

(C) uma de valência se encontra completamente preenchida. 

(D) uma se encontra semipreenchida. 

 

17.4. 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.  

18. Considere uma solução aquosa de amoníaco de concentração 8,00×10-2 moldm-3 cujo pH, a 25 °C, é 

11,57. Calcule a quantidade (em mol) de amoníaco não ionizado que existe em 150 cm3 dessa solução. 

Apresente todas as etapas de resolução. 

19. As transições eletrónicas no átomo de hidrogénio originam riscas diferenciadas nos espectros atómicos 

deste elemento.  

 

19.1. A variação de energia associada à transição eletrónica do nível 4 para o nível 3 é: 

(A) −2,4 × 10−19𝐽 

(B) −3,8 × 10−19𝐽 

(C) −1,0 × 10−19𝐽 

(D) +1,0 × 10−19𝐽 

19.2. O espectro de emissão do átomo de hidrogénio na região do visível apresenta, entre outras riscas, 

uma risca a uma energia de 4,84 × 10-19 J. Considerando a transição que origina essa risca, a energia do 

nível em que o eletrão se encontrava inicialmente pode ser calculada pela expressão 

(A)  (-5,45 × 10-19 - 4,84 × 10-19) J 

(B) (-5,45 × 10-19 + 4,84 × 10-19) J 

(C)  (-2,18 × 10-18 + 4,84 × 10-19) J 

(D) (-2,18 × 10-18 - 4,84 × 10-19) J 

20. A densidade de uma solução de ácido acético de concentração 0,40 moldm-3 é 1,025×103gdm-3, a 20 ºC. 

Qual a quantidade de ácido acético que existe em 100g da solução? 

21. Um grupo de alunos tem que preparar, com rigor, a partir de solução de sulfato de cobre (II) 2,5 mol/dm3, 

uma solução 5 vezes mais diluída. Determine o volume da solução mais concentrada que os alunos tiveram 

de medir, de modo a prepararem 250 mL da solução diluída. 
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22. O espetro de emissão do átomo de hidrogénio apresenta uma risca vermelha originada por uma transição 

eletrónica que envolve a emissão de radiação de energia igual a 3,03×10-19J. O número quântico principal, 

n, do nível energético para o qual o eletrão transita e a variação de energia E associada a essa transição 

eletrónica são, respetivamente: 

 

(A) 𝑛 = 3 𝑒 ∆𝐸 = +3,03 × 10−19𝐽 

(B) 𝑛 = 2 𝑒 ∆𝐸 = +3,03 × 10−19𝐽 

(C) 𝑛 = 2 𝑒 ∆𝐸 = −3,03 × 10−19𝐽 

(D) 𝑛 = 3 𝑒 ∆𝐸 = −3,03 × 10−19𝐽 

 

23. O hidrogénio é o elemento mais abundante no Universo. A figura mostra o diagrama de energia do átomo 

de hidrogénio, no qual está assinalada uma transição eletrónica. 

 

23.1. A variação de energia associada à transição eletrónica assinalada é: 

(A) −2,4 × 10−19𝐽 

(B) −1,0 × 10−19𝐽 

(C) +2,4 × 10−19𝐽 

(D) +1,0 × 10−19𝐽 

 

23.2. Selecione a única opção que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os espaços 

seguintes: “A transição eletrónica assinalada no diagrama representado na figura origina uma risca na região 

do ____ no espetro de _______ do átomo de hidrogénio.” 

(A) Infravermelho… absorção 

(B) Ultravioleta… emissão 

(C) Infravermelho…. Emissão 

(D) Ultravioleta… absorção 

 

24. Considere que a densidade do HCN (g) (M = 27,03 g/mol), à pressão de 1 atm e à temperatura de 30ºC, 

é 1,086 g/dm3. Calcule a quantidade de HCN(g) que existe numa amostra pura de 5,0 dm3 desse gás, nas 

condições de pressão e de temperatura referidas? 
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25. Considere uma solução aquosa comercial de amoníaco, de concentração 13 mol/dm3 que é 

posteriormente diluída 500 vezes. Para preparar 1,0 dm3 da solução de amoníaco mais diluída, o volume a 

utilizar da solução comercial será de quanto? 

26. O triclorofluorometano, CFCl3, é um derivado halogenado do metano. 

26.1. Selecione a única opção que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os espaços 

seguintes. Na molécula CFCl3 ____________ pares de eletrões de valência não ligantes, apresentando a 

molécula um total de ____________ pares de eletrões de valência ligantes. 

(A) existem … oito  

(B) existem … quatro  

(C) não existem … oito  

(D) não existem … quatro 

 

26.2. A energia média da ligação C-F é  467kJ mol-1. O valor médio da energia, em joule (J), que é libertada 

quando se estabelece uma ligação C-F é 

 

26.3. Preveja, justificando com base nas configurações eletrónicas de valência dos átomos de flúor (F) e de 

cloro (Cl) no estado fundamental, em qual desses átomos a remoção de um dos eletrões de valência mais 

energéticos deverá requerer menor energia. 

27. O gráfico da Figura representa o volume, V, de diferentes amostras de azoto (N2), em função da 

quantidade de gás, n, existente nessas amostras, à pressão de 752 mm Hg e à temperatura de 55 ºC. 
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Que significado físico tem o declive da reta representada? 

28. Na Figura, está representado um diagrama de níveis de energia do átomo de hidrogénio.  

 

A Figura seguinte representa parte do espectro de emissão do átomo de hidrogénio, na região do visível. 

 

Calcule, para a transição eletrónica que origina a risca assinalada pela letra R na Figura B, a energia do 

nível em que o eletrão se encontrava inicialmente. Apresente todas as etapas de resolução. 

29. Considere os compostos e selecione a correta: 

29.1. Selecione a opção que corresponde à representação correta de uma molécula de propano.  
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29.2. Considere o alcano de cadeia ramificada, cuja fórmula de estrutura está representada na figura. 

 

Qual é o nome deste alcano, de acordo com as regras da IUPAC? 

 

29.3. Qual é o nome do derivado halogenado a seguir representado, de acordo com a nomenclatura IUPAC? 

 

 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  



                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 16 
 

Soluções 

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

2.1. Opção B  

2.2. Ligação metálica  

2.3. 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  

2.4. água geometria angular pois oxigénio átomo central tem eletrões não ligantes que repelem. Ligações 

são polares mas geometria anula no dióxido de carbono  

2.5 Opção C  

2.6. 11,09 g  

3.1. Opção A  

3.2. 10-10  

3.3. Opção A  

3.4. 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.  

4. 2,01 mol/dm3  

5.1. 1,5×1024 moléculas  

5.2. Opção B  

5.3. Opção D  

6. Opção D  

7. Opção B  

8. Opção D  

9. Opção A  

10. 12,1 mol/dm3  

11. 67,0 g/mol  

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

13. 7,0×10-2 %(m/m) 

14.1 eletrões de valência  

14.2 Orbital  

14.3. Opção C  

14.4. Opção D  

14.5. Regra de Hund.  

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

15.2. Apenas determinados valores de energia para o eletrão não permitidos no átomo. Há níveis de energia 

e o eletrão só ter esses valores.  

16.1. Opção D  

16.2. 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.  

16.3. Opção C  

16.4. Opção A  

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

16.6. Opção C  

17.1. Opção C  

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

17.3. Opção B  

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

18. 0,0114 mol  

19.1. Opção C  
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19.2. Opção B  

20. 0,039 mol  

21. 0,050 dm3       

22. Opção C 

23.1. Opção B  

23.2. Opção C  

24. 0,2 mol  

25. 2 mL 

26.1. Opção B 

26.2. Opção D 

26.3. Os átomos de flúor e de cloro [, no estado fundamental,] têm configurações eletrónicas de valência 

semelhantes. OU Os elementos flúor e cloro encontram-se no mesmo grupo da Tabela Periódica. Os 

eletrões de valência do átomo de cloro encontram-se num nível energético superior ao dos eletrões de 

valência do átomo de flúor. Prevê-se, assim, que a remoção de um dos eletrões de valência mais energéticos 

requeira menor energia no átomo de cloro. 

27. Volume molar do N2, nas condições de pressão e de temperatura referidas. 

28. -8,7x10-20 J 

29.1. Opção A 

29.2. Opção B 

29.3. Opção C 

 


