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Ficha de Trabalho 2 

1.2. Energia dos eletrões nos átomos 

1. No interior de um semáforo de trânsito existem três lâmpadas que emitem luz branca. Dependendo da 

cor do vidro (filtro) que essa luz atravessa, as cores observadas são o vermelho, o amarelo ou o verde, cujos 

comprimentos de onda são respetivamente: 730 nm, 620 nm e 550 nm. 

1.1. A qual das três cores correspondem os fotões de maior energia? 

1.2. Coloque as cores apresentadas por ordem decrescente da sua frequência. 

2. O espetro eletromagnético é o conjunto de todas as radiações eletromagnéticas sendo o visível apenas 

uma pequena parte do mesmo. Indique duas radiações eletromagnéticas com maior energia do que as 

radiações eletromagnéticas visíveis e duas com maior comprimento de onda. 

3. Observe com atenção os dois espetros representados na imagem seguinte. 

 

3.1. Caracterize cada um dos espetros representados. 

3.2. Como se explica o aparecimento de riscas negras no espetro B? 

3.3. Os espetros A e B deverão corresponder a um mesmo elemento químico? Porquê? 

4. Indique o tipo de espetro obtido nas situações seguintes, tendo em conta a proveniência da radiação 

eletromagnética. 

(A) Gases rarefeitos (baixa pressão) sujeitos a descargas elétricas; 

(B) Lâmpadas de incandescência; 

(C) Composto metálico aquecido numa chama; 

(D) Radiação eletromagnética que atravessou uma amostra vaporizada. 

5. No diagrama estão representadas algumas das transições eletrónicas possíveis para o átomo de 

hidrogénio. 

5.1. Indique qual(ais) a(s) transição(ões) que 

corresponde(m) a: 

(A) absorção de energia; 

(B) emissão de energia; 

(C) emissão de energia na região do infravermelho; 

(D) riscas de emissão da série de Lyman. 

5.2. Calcule a energia da radiação emitida pelo átomo 

quando o eletrão transita do nível n = 4 para o nível n = 3 e diga em que série espetral se inclui. 

5.3. Indique para que nível de energia transita um eletrão no estado fundamental se absorver um fotão de 

energia igual a 1,94  10  18 J. 
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6. Átomos de carbono, com seis eletrões, foram bombardeados com radiações de energia igual a 3,531017 

J em ensaios de espetroscopia fotoeletrónica. A figura seguinte mostra o espetro fotoeletrónico obtido para 

o átomo de carbono. 

 

6.1. Por quantos níveis e subníveis se encontram distribuídos os eletrões do átomo de carbono? 

6.2. Que pico, A, B ou C, do espetro fotoeletrónico é representativo da energia de remoção do eletrão mais 

interno?  

6.3. O que se pode concluir da análise da altura dos picos no espetro fotoeletrónico do carbono? 

7. Observe a figura que mostra o espetro obtido por espetroscopia fotoeletrónica do boro (Z = 5) sobreposto 

ao espetro fotoeletrónico do flúor (Z = 9).  

 

7.1. Por quantos níveis e subníveis se encontram distribuídos os eletrões dos átomos de boro e de flúor? 

7.2. Porque é que os picos relativos ao átomo de flúor se encontram mais à esquerda relativamente aos 

picos referentes ao átomo de boro? 

7.3. Explique a existência de um pico no espetro fotoeletrónico do flúor, que é muito mais alto do que todos 

os outros? 

8. Considere o átomo de fósforo (Z = 15) e o átomo de vanádio (Z=23). 

8.1. Represente, para cada átomo, a sua configuração eletrónica no estado fundamental num diagrama de 

caixas. 

8.2. Indique quantos valores de energia de remoção eletrónica são detetados quando uma amostra de 

átomos de fósforo é submetida a ensaios por espetroscopia fotoeletrónica. 

9. Das configurações eletrónicas seguintes, referentes a átomos no estado fundamental, indique quais as 

que estão corretas e quais as que violam alguma(s) das regras ou princípios estudados. 

(A) 1s2 2s2 2p6  

(B) 1s2 2s2 2px3 2py2 2pz0  

(C) 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz0  

(D) 1s2 2s2 2p6 3s2 
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10. 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.  

 

10.1. 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. 

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

10.3. 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. 

10.4. Calcule a energia de ionização do hidrogénio, expressa em J/mol. 

10.5. Considere a transição assinalada pela Z. Calcula a variação da energia associada à transição 

eletrónica considerada. 

10.6. A transição eletrónica assinalada no diagrama pela letra Z 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 

11. 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). 

11.1. 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 
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(D) 1s2 2s1 2p6 3 s3 3p4 

11.2. 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. 

12. 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 

13. 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. 

 

13.1. 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 

 

13.2. 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 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  

 


