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1.1. Massa e tamanho dos átomos

Ordens de 
grandeza e escalas 
de comprimento

Dimensões à escala 
atómica

Massa isotópica e 
massa atómica 
relativa média

Quantidade de 
matéria e massa 

molar

Fração molar e 
fração mássica

AL 1.1. Volume e 
número de 

moléculas de uma 
gota de água

Ordem de grandeza:

Potência de base dez mais 
próxima desse número. 

Número tem que estar 
escrito em notação científica;

Se primeiro algarismo for 
maior ou igual a 5 deve-se 

somar 1 ao expoente do dez.

Cuidado com as unidades em 
que a ordem de grandeza é 

pedida.

Múltiplos e 
Submúltiplos 
das unidades

Tera (T) 
1012

Giga (G) 
109

Mega (M) 
106

Quilo (K) 
103 Unidade

Mili (m) 
10-3

Micro (µ) 
10-6

Nano (n) 
10-9

Angström 
(Å) 10-10

Pico (p) 
10-12

Truque para reduzir de um múltiplo para outro: multiplica-se pela potência elevada pelas casas decimais 
necessárias. O menor para o maior expoente negativo, do maior para o menor expoente positivo.

Miudinhas

𝑛 =
𝑁𝑝

𝑁𝐴

𝑛 =
𝑚

𝑀

𝑛 =
𝑉

𝑉𝑚

Fração molar e 
fração mássica

𝑥 𝐴 =
𝑛𝐴

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜔 𝐴 =
𝑚𝐴

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Cuidado: quantidade química 
corresponde ao número de moles!
Atenção que número (quantos) são 
Np e que podemos estar a pedir 
moléculas, átomos, iões, etc.

As frações são adimensionais. 
O todo é traduzido pela unidade, assim a soma de todas as 
frações dá um.
A fração molar e a fração mássica de um mesmo componente 
não dão o mesmo valor!

Massa  atómica relativa

𝐴𝑟 𝑋 =
𝐴𝑏𝑢𝑛𝑑 × 𝐴𝑟 𝑋1 + 𝐴𝑏𝑢𝑛𝑑 × 𝐴𝑟 𝑋2 + ⋯

100

Atenção que a soma de todas as 
abundâncias dá 100%.

Relacionar=comparar=quociente
=razão= divisão
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1.1 Descrever a constituição de átomos com base no número
atómico, no número de massa e na definição de isótopos.
1.2 Determinar a ordem de grandeza de um número
relacionando tamanhos de diferentes estruturas na Natureza
(por exemplo, célula, ser humano, Terra e Sol) numa escala de
comprimentos.
1.3 Comparar ordens de grandeza de distâncias e tamanhos à
escala atómica a partir, por exemplo, de imagens de
microscopia de alta resolução, justificando o uso de unidades
adequadas.
1.4 Associar a nanotecnologia à manipulação da matéria à
escala atómica e molecular e identificar algumas das suas
aplicações com base em informação selecionada.
1.5 Indicar que o valor de referência usado como padrão para
a massa relativa dos átomos e das moléculas é 1/12 da massa
do átomo de carbono-12.
1.6 Interpretar o significado de massa atómica relativa média e
calcular o seu valor a partir de massas isotópicas, justificando
a proximidade do seu valor com a massa do isótopo mais
abundante.
1.7 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.
1.8 Relacionar o número de entidades numa dada amostra
com a quantidade de matéria nela presente, identificando a
constante de Avogadro como constante de proporcionalidade.
1.9 Calcular massas molares a partir de tabelas de massas
atómicas relativas (médias).
1.10 Relacionar a massa de uma amostra e a quantidade de
matéria com a massa molar.
1.11 Determinar composições quantitativas em fração molar e
em fração mássica, e relacionar estas duas grandezas.

Massa volúmica (relacionada com densidade)

𝑑 =
𝑚𝐴

𝑉𝐴

Percentagem em massa

%(𝑚/𝑚) =
𝑚𝐴

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100

1𝑚𝐿 = 1𝑐𝑚3

1𝐿 = 1𝑑𝑚3

O todo é traduzido por 100%.
A soma de todas as % de todos
os componentes dá 100%


