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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano Turma A                                                                                                         Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 19 

Das estrelas ao átomo (Unidade 1 de Química do 10ºano) 

Trabalhos Práticos 10ºano 

Chamadas de Atenção 

★ Das estrelas ao átomo a saber: 

o Teoria do Big Bang  

 Factos a favor (corroboram a teoria): expansão do universo, a existência da radiação 

cósmica de fundo de microondas e a abundância relativa dos elementos químicos leves 

no universo. 

 Limitações à teoria do Big Bang: a não distribuição regular da matéria, não explica o futuro 

do universo nem o porquê do início. 

 Momentos de nucleossíntese: primordial (H), estelar (He ao U) e interestelar (He, Li, Be e 

B). Atenção moderada ao ciclo de vida de uma estrela pois nem todas produzem todos 

os elementos pois não têm massa suficiente. 

 Arrefecimento durante a expansão. Apenas se formaram núcleos no início. 

 Escalas de temperatura e distância (atenção ao ano luz, unidade astronómica e aos 

kelvin) 

o Reações nucleares e reações químicas 

 As nucleares envolvem quantidades de energia muito superiores, os núcleos entram na 

reação e não os eletrões (nuvem eletrónica apenas) formando-se novos elementos, não 

há conservação da massa. Os isótopos reagem de modo diferente.  

 Aplicações da energia nuclear: produção de energia elétrica, datação através do C-14 e 

na medicina no diagnóstico e tratamento de doenças. 

 As reações nucleares podem ser de cisão (fissão) ou fusão nuclear. Atenção ao número 

de massa e ao número atómico pois são os que importam numa reação nuclear. 

o Espetros de emissão e de absorção. Radiação. 

 Identificação dos elementos que constituem uma estrela. 

 Espetros atómicos descontínuos como bilhete de identidade de um elemento. 

Quantização da energia do eletrão no átomo. Semelhanças e diferenças entre um espetro 

de emissão e de absorção para um mesmo elemento. 

 Efeito fotoelétrico. Se pedem energia mínima para remover (energia de remoção Vs 

energia de ionização) a energia cinética é nula. Os exercícios podem ir apenas para saber 

se ocorre ou não efeito fotoelétrico. Intensidade do feixe mexe com o número de fotões, 

a frequência mexe com a energia de cada fotão. Aplicações do efeito fotoelétrico: portas 

automáticas, leitura de códigos de barras, alarmes, etc. 

o Átomo, elementos químicos e Tabela Periódica 

 Massa atómica relativa, número atómico e número de massa. 

 Variação do raio atómico e da 1ª energia de ionização ao longo da Tabela periódica. 

 Números quânticos e configuração eletrónica (princípio da energia mínima, regra de 

Hund, princípio da exclusão de Pauli). 

 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 
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(atenção que p são três), valores diferenciados de energia (atenção que p contam 

apenas como um valor e s e p do mesmo nível como dois), fundamental, excitado 

e possível, etc. 

o Átomo de hidrogénio 

 Transições eletrónicas. Atenção que dependendo da fórmula que usam têm que se 

lembrar que fotão emitido é “negativo”. 

 Séries, excitação, desexcitação, quantização: se o espetro é de riscas apenas certas 

transições são possíveis então a energia do eletrão no átomo está quantizada. Estados 

excitados e o estado fundamental. Atenção a 2º estado excitado (n=3), a 2ª risca do visível 

(4 para 2). Atenção à pergunta, ler com atenção. Atenção que terão valores com o mesmo 

módulo e terão de decidir pelo sinal de mais ou menos. Atenção às reduções pois a 

energia pode vir expressa de modos diferentes, por eletrão e por mole de eletrões 

também. 

★ Trabalhos Práticos 10ºano 

o AL 1 - Metodologia de Resolução de Problemas por via experimental 

o AL 2 – Separar e purificar 

 Técnicas de separação de misturas. Decantação (Decantação de misturas de duas fases: 

sólido – líquido e líquido – líquido), Filtração (Filtração por gravidade e Filtração a pressão 

reduzida), Destilação (Destilação simples e Destilação fracionada). Atenção nome do 

material. Condensador e entrada e saída da água (proteger o material e arrefecimento 

mais eficaz) 

o AL 3 – Medição em Química 

o AL 4 – Análise elementar por via seca (teste de chama) 

 A que será devida a cor do fogo-de-artifício? Sais da mesma cor darão cor idêntica a uma 

chama? Falar das limitações do teste de chama na análise qualitativa dos elementos nos 

sais respetivos. Observar espectros atómicos descontínuos e estabelecer a sua relação 

com a quantização da energia dos eletrões nos átomos. (Ansa de crómio-níquel, cuidado 

com o ácido clorídrico, com o etanol e com o bico de busen, cadinho de porcelana e 

espectroscópio de bolso). Auroras boreais.  

o AL 5 – Identificação de uma substância e avaliação da sua pureza 

 Densidade de sólidos e líquidos, Uso de picnómetros (de sólidos e de líquidos) e 

densímetros. Densidade de materiais. Ponto de ebulição e ponto de fusão. Aparelho 

automático para determinar ponto de fusão e ebulição.  

 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐ℎ𝑒𝑖𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎−𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑒 á𝑔𝑢𝑎
  

 

 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜−𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑚 á𝑔𝑢𝑎−𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜
 

 ATENÇÃO AS EXPRESSÕES ANTERIORES PODEM SER MULTIPLICADAS 

PELA DENSIDADE DA ÁGUA Á TEMPERATURA DA EXPERIÊNCIA. 

o AL 6 – Soluções e Coloides 

 Preparação de soluções: a partir de um sólido, a partir de uma solução concentrada, fator 

de diluição. Soluções, coloides e suspensões. Soluto (disperso) e solvente (dispersante) 

Concentração e concentração mássica Preparação de coloides e de suspensões. 

Propriedades de coloides (efeito de Tyndall – a luz dispersa-se nos coloides).  

o AL 7 – Rendimento no aquecimento 

 Aqui aparecem as fórmulas 𝑃 = 𝑈𝐼 𝑒 𝐸 = 𝑃∆𝑡 

o AL 8 – Absorção e emissão de radiação 

 Porque é que as casas alentejanas são, tradicionalmente, caiadas de branco? Porque é 

que a parte interna de uma garrafa-termo é espelhada? Aquecer as latas, garrafas, cubo 

de Leslie com a lâmpada. Atenção às condições iniciais. 

o AL 9 – Energia elétrica fornecida por um painel fotovoltaico 
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 Um painel é um conjunto de células fotovoltaicas. Atenção ao intervalo de tempo, à área, 

à orientação e ao rendimento.  

 Calcular a potência elétrica (P) fornecida ao circuito para vários valores da resistência (R) 

e construir o gráfico P=f(R), iluminando o painel com uma lâmpada fixa a uma certa 

distância. Concluir, a partir do gráfico construído, que o rendimento do painel é máximo 

para um determinado valor da resistência utilizada. 

 Explicitar que a conversão fotovoltaica da energia solar consiste na transformação de 

energia radiante numa diferença de potencial entre os polos do painel fotovoltaico 

 Determinar a potência elé  

 Identificar a existência de uma resistência exterior que otimiza o rendimento de um painel 

fotovoltaico 

 Explicar que, para maximizar o rendimento de um painel fotovoltaico, este deve estar 

orientado de forma a receber o máximo de radiação incidente (orientação a Sul e 

inclinação conveniente) 

 Explicar que, para dimensionar um sistema de conversão fotovoltaico, é necessário ter 

em consideração a potência média solar recebida por unidade de superfície terrestre, 

durante o dia (ou número médio de horas de luz solar por dia) e a potência a debitar. 

o AL 10 – Capacidade térmica mássica 

 Porque é que no Verão a areia fica escaldante e a água do mar não? Porque é que os 

climas marítimos são mais amenos que os continentais? A capacidade térmica mássica, 

é uma característica de um material que lhe confere propriedades específicas 

relativamente ao aquecimento e ao arrefecimento. 

o AL 11 – Balanço energético num sistema termodinâmico 

 Para arrefecer um copo de água será mais eficaz colocar nele água a 0ºC ou uma massa 

igual de gelo à mesma temperatura? 

o AL 12 – Energia cinética ao longo de um plano inclinado 

 Atenção ao modo de determinação da velocidade (carrinho com fita, fotografias 

estroboscópicas, sensores, células fotovoltaicas etc.) 

o AL 13 – Bola saltitona 

 Utilização de sensores logo atenção ao zero do referencial e ao que significa os valores 

dados. Em cada salto a bola perde uma percentagem de energia mecânica atingindo 

alturas significativamente menores. Atenção que podem não trabalhar com percentagens 

de energia cinética, potencial gravítica nem mecânica mas com o coeficiente de 

restituição que eles têm que dar a fórmula. Depende de bola para bola. Varia de 0 a 1. 

Pode ser o declive de uma reta hressalto(hinicial). 

 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖çã𝑜 =
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑝ó𝑠 𝑜 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚 𝑎𝑙𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑥𝑜

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒
=

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

o AL 14 – O atrito e a variação de energia mecânica 

 Falam de coeficiente de atrito! Os alunos deverão consultar tabelas de coeficientes de 

atrito cinético para ajudar a solucionar as situações problema. Devem interpretar o 

coeficiente de atrito como uma propriedade característica das superfícies de dois 

materiais em contacto, do qual depende diretamente a força de atrito. Não se pretende 

com esta atividade estabelecer experimentalmente a relação entre a força de atrito e a 

reação normal, preferindo que o aluno seja sensibilizado para situações do dia a dia em 

que é vantajoso eliminar o efeito do atrito e outras em que este efeito é indispensável. 

★ Incerteza absoluta, incerteza de leitura, erros sistemáticos, erros acidentais, precisão e exatidão, erro 

relativo, nome de material de laboratório básico e específico de uma experiência e cuidados de 

segurança, alguns rótulos de perigo. Notação científica e algarismos significativos. Medições diretas e 

indiretas. Aparelhos analógicos e digitais. Valor mais provável. FÓRMULAS QUIMICAS DE IÕES. 

o 𝒆𝒓𝒓𝒐 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 =
|𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒐𝒃𝒕𝒊𝒅𝒐−𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒂𝒍|

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒂𝒍
× 𝟏𝟎𝟎 𝒂𝒕𝒆𝒏ç𝒂𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝒑𝒐𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓 𝒂 𝒎é𝒅𝒊𝒂 
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Fórmulas Matemáticas 

𝐴𝑟(𝑋) =
𝑎𝑏(%) × 𝐴′

𝑟(𝑋′) + ⋯

100
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑜𝑠 𝑖𝑠ó𝑡𝑜𝑝𝑜𝑠 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑟𝑒𝑚𝑜çã𝑜 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎        𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜.  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 = ∆𝐸𝑛 = 𝐸𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐸𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  𝑎𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝑠𝑒 𝑓𝑜𝑖 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑢 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜 

Exercícios 

1. O elemento químico oxigénio apresenta três isótopos naturais. Na tabela que se segue, apresentam-se 

alguns dados referentes aos seus três isótopos. 

Isótopo Abundância relativa (%) Massa isotópica 

𝑶𝟖
𝟏𝟔  99,76 15,995 

𝑶𝟖
𝟏𝟕  A 16,999 

𝑶𝟖
𝟏𝟖  0,20 17,999 

1.1. Quais as características necessárias para que dois átomos sejam isótopos?  

1.2. Determine o valor de A. 

1.3. Calcule a massa atómica relativa do elemento oxigénio.  

2. 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.  

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

2.2. 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? 

2.3. 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. 

 

2.4. Um dos eletrões de valência do átomo de carbono no estado fundamental pode ser caracterizado pelo 

conjunto de números quânticos:  

(A) (1,1,0, +
1

2
) 

(B) (2,0,0, +
1

2
) 

(C) (2,1,2, −
1

2
) 

(D) (1,0,0, −
1

2
) 
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2.5. 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 

2.6. Os eletrões de valência dos átomos de oxigénio e de enxofre, no estado fundamental, distribuem-se: 

(A) apenas por orbitais com l = 1. 

(B) pelo mesmo número de orbitais.  

(C) por orbitais com o mesmo número quântico principal.  

(D) por orbitais com l = 1 e com l = 2. 

2.7. Selecione a única opção que contém o conjunto de números quânticos que pode caracterizar um dos 

eletrões mais energéticos do átomo de enxofre, no estado fundamental.  

(A) (3,2,1, +
1

2
) 

(B) (3,2,0, +
1

2
) 

(C) (3,1,1, +
1

2
) 

(D) (3,1,2, +
1

2
) 

2.8. Considere a configuração eletrónica do átomo de azoto, no estado fundamental. Quantos eletrões se 

encontram em orbitais caracterizadas pelo número quântico secundário l = 1? 

(A) 2  

(B) 3  

(C) 4  

(D) 5 

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

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

sua elaboração.  

3. 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.  
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3.1. 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 freqência é a T. 

 

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

4. 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. 

 

 

4.1. 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 

4.2. 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. 
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4.3. 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 

4.4. 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 

4.5. 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. 

4.6. 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 

4.7. Considere as orbitais (2,0,0), (2,1,-1), (2,1,0) e (2,1,1) para o átomo de hidrogénio num estado excitado. 

Qual ou quais as orbitais mais energéticas? 

(A) (2,0,0) 

(B) (2,1,1) 

(C) (2,1,-1), (2,1,0) e (2,1,1) 

(D) (2,0,0), (2,1,-1), (2,1,0) e (2,1,1) 

5. 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). 

5.1. 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 

5.2. Qual dos seguintes conjuntos de números quânticos pode caracterizar um dos eletrões mais energéticos 

do átomo de enxofre, no estado fundamental?  
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(A) (3, 2, 0,+ ½ ) 

(B) (3, 1, 2, + ½ ) 

(C) (3,1,1,+1/2) 

(D) (3, 2, 1, + 1/2) 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. Relativamente a um átomo de enxofre e a um átomo de oxigénio, é correto afirmar que: 

(A) o conjunto de números quânticos (2, 1, 0, ½ ) pode caracterizar um dos eletrões de valência de 

qualquer dos átomos, no estado de energia mínima. 

(B) os eletrões de valência de ambos os átomos, no estado de energia mínima, se distribuem pelo 

mesmo número de orbitais. 

(C) os eletrões de valência de qualquer dos átomos, no estado de energia mínima, se distribuem por 

orbitais com I= 1 e com I= 2. 

(D) as configurações eletrónicas de ambos os átomos, no estado de energia mínima, diferem no número 

de eletrões de valência. 

 

5.6. 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.  

Soluções 

1.1. Igual Z e diferente A 1.2. 0,04% 1.3. 15,999 2.1 eletrões de valência 2.2 Orbital 2.3. Opção C 2.4. Opção B 2.5. 

Opção D 2.6. Opção B 2.7. Opção C 2.8. Opção B 2.9. Regra de Hund. 3.1. A-Falsa B-Falsa C-Falsa D-Verdadeira E-

Verdadeira F-Verdadeira G-Falsa H-Verdadeira 3.2. apenas determinados valores de energia para o eletrão não 

permitidos no átomo. Há níveis de energia e o eletrão só ter esses valores. 4.1. Opção D 4.2. 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. 4.3. Opção C 4.4. Opção A 4.5. Não ocorre pois o eletrão ficaria com uma energia entre o nível 3 e 4 o que não 

é possível. 4.6. Opção C 4.7. Opção D 5.1. Opção C 5.2. Opção C 5.3. O enxofre está n 16º grupo tem 6 eletrões de 

valência precisa de mais dois logo carga dinegativa 5.4. Opção B 5.5. Opção B 5.6. sódio e enxofre no mesmo período, 

raio diminui ao longo do período e sódio é anterior ao enxofre.  

Bom Estudo Jovens Cientistas! 


