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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano Turma A                                                                                                         Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 18 

Atmosfera (Unidade 2 de Química do 10ºano) 

Chamadas de Atenção 

★ A atmosfera não teve sempre a mesma composição. Formou-se com a atividade vulcânica. Elementos 

leves escapam da força gravítica da Terra. Ter em atenção o arrefecimento, condensação da água, 

solubilidade do CO2 na água, efeito da radiação solar para dissociar moléculas, fixação de oxigénio e 

dióxido de carbono na Terra.  

o Atmosfera primitiva da Terra (N2, CO2 e H2O). 

o Atmosfera “primordial” (N2 e os outros vestigiais, CO2, H2O e O2) 

o Atmosfera atual (N2, O2) e outros vestigiais. 

★ Papel importante do oxigénio (respiração, combustões, ozono), azoto (composição de proteínas, ciclo 

do azoto) água (ciclo da água, regulação do clima, processos biológicos essenciais à vida) dióxido de 

carbono (moderador da temperatura média da Terra, fotossíntese) são essenciais para haver vida na 

Terra. 

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

particulado (gases: modelo do gás ideal: volume do recipiente, pressão não contabiliza choques entre 

partículas, densidade reduzida, não há interações, etc.) 

★ A atmosfera tem camadas que variam em composição, densidade, temperatura e pressão. As zonas de 

separação não são bem definidas. Densidade diminui com o aumento da altitude, pressão diminui com 

o aumento da altitude, temperatura depende da proximidade ao solo e das radiações solares que 

atravessam a atmosfera e das reações químicas que ocorrem (reações fotoquímicas). Distinguir bem 

reações de dissociação, ionização ou de “eletronegatividade, captação de eletrões”. 

o Troposfera é a camada mais fina mas tem 80% da massa e muito rica em vapor de água. Clima. 

Temperatura diminui com o afastamento da superfície terrestre. 

o Estratosfera temperatura aumenta devido à absorção de UV pelas moléculas de ozono. 

o Mesosfera diminuição da temperatura afastamento da superfície. Reduzida atividade química. 

o Termosfera ou ionosfera a temperatura aumenta, proximidade ao sol, grande atividade química 

com dissociação e ionização. Formam camadas refletoras de ondas de rádio essencial para as 

comunicações na Terra. 

o Exosfera zona de transição para o espaço. 

★ 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. 
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★ 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 pois são destruídos na troposfera, como medidas 

para além da sua não utilização. Não se sabem ainda os efeitos dos mesmos 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) 

★ Estrutura dos hidrocarbonetos e CFC. Geometrias e ângulos. Comprimentos, energias, ângulos e ordens 

de ligação. Teoria da repulsão dos pares eletrónicos de valência. Gráfico da ligação química. 

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

★ DL50, dose letal, é a quantidade desse produto necessária para provocar a morte de 50% dos indivíduos 

de uma determinada população. Expressa-se em mg de produto por kg de massa do individuo. Depende 

do modo de exposição (inalação, ingestão absorção cutânea), é uma estatística, não dá efeitos tóxicos 

não letais, quanto menor o seu valor mais tóxico é o produto. 

★ Lei de Avogadro: nas mesmas condições de pressão e temperatura o volume de uma amostra gasosa é 

diretamente proporcional ao número de moles gasosas (atenção aos gráficos, PTN e outras condições, 

cálculo de densidades e misturas de gases). 

★ Atenção que devem saber muito bem o significado das fórmulas e abri-las! Densidade a massa e o 

volume são da mesma coisa! 

★ Atenção ao que pedem na pergunta: quantidade (moles) ou número de partículas. Se pedem da 

molécula, dos átomos ou dos iões em específico ou total! 

★ Recordar nome de moléculas, de iões e de compostos iónicos. 

★ Exercícios clássicos para saber se algo está em condições ou não. Atenção que um dos valores só serve 

para comparação na maioria das situações! 

Fórmulas Matemáticas 
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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.  

(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. 

Distância internuclear 
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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.  

 
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 
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(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 

(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.  
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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. 

 

 

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 4.6. 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) 

Bom Estudo Jovens Cientistas! 


