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1. A atmosfera terrestre é uma mistura gasosa constituída essencialmente por nitrogénio, N2 (g), e 

por oxigénio, O2 (g), na qual existem ainda componentes minoritários como o árgon, Ar (g), o dióxido 

de carbono, CO2 (g) e o metano, CH4 (g), por exemplo. 

1.1. Considere que o teor de O2 (g) no ar seco é, aproximadamente, 20,0% (m/m). Calcule a 

quantidade de moléculas de oxigénio, O2 (g) que existirá numa amostra de 1,0 kg de ar atmosférico. 

(10 pontos) 

1.2. Determine o número de átomos que existem em 25,0 g de CO2. (15 pontos) 

1.3. A molécula de CO2 apresenta geometria linear, porque: (5 pontos) 

(A) é uma molécula simétrica. 

(B) é uma molécula triatómica. 

(C) existem eletrões de valência não ligantes nos átomos de oxigénio. 

(D) não existem eletrões de valência não ligantes no átomo de carbono. 

1.4. Explique, com base nas configurações eletrónicas dos átomos de carbono e de oxigénio no 

estado fundamental, porque é que o raio atómico do carbono é maior do que o raio atómico do 

oxigénio. Apresente num texto a explicação solicitada. (15 pontos) 

1.5. Um dos iões mais abundantes na ionosfera, uma das camadas da atmosfera terrestre, é o ião 

O+ (g). A configuração eletrónica de valência do ião O+ (g) no estado fundamental apresenta, no 

total: (5 pontos) 

(A) dois eletrões desemparelhados. 

(B) três eletrões desemparelhados. 

(C) duas orbitais completamente preenchidas. 

(D) três orbitais completamente preenchidas. 

1.6. Considere uma mistura gasosa constituída por 76,5 g de nitrogénio, N2 (g), e por determinada 

massa de oxigénio, O2 (g). A fração molar de nitrogénio, N2, na mistura é de 0,67. Determina a 

massa de oxigénio, O2, que a mistura contém. Apresente todas as etapas de resolução. (15 pontos) 

1.7. Uma amostra pura de 100,0 g de CH4 (g) conterá, no total, cerca de: (5 pontos) 

(A) 1,87 × 1025 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜. 
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(B) 6,25 𝑚𝑜𝑙 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜. 

(C) 1,87 × 1025 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔é𝑛𝑖𝑜. 

(D) 25,0 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠. 

1.8. Numa molécula de metano, há, no total, ___________ eletrões de valência, ___________ 

eletrões de valência não ligantes. (5 pontos) 

(A) oito ... existindo 

(B) oito ... não existindo 

(C) quatro ... existindo 

(D) quatro ... não existindo 

1.9. Qual é a geometria da molécula de metano? (5 pontos) 

1.10. Os eletrões de valência do átomo de nitrogénio, no estado fundamental, encontram-se 

distribuídos por: (5 pontos) 

(A) duas orbitais, apresentando ambas a mesma energia. 

(B) duas orbitais, uma das quais apresenta menor energia do que a outra. 

(C) quatro orbitais, uma das quais apresenta menor energia do que as outras. 

(D) quatro orbitais, apresentando todas a mesma energia. 

1.11. Um dos dois isótopos naturais do nitrogénio tem número de massa 15. Quantos neutrões 

existem, no total, no núcleo de um átomo desse isótopo? (5 pontos) 

(A) 15 neutrões. 

(B) 14 neutrões. 

(C) 8 neutrões. 

(D) 7 neutrões. 

1.12. Escreva a equação que traduz a ionização de um átomo de nitrogénio, isolado e no estado 

gasoso. (5 pontos) 

2. Qual é o elemento do 2.º período da tabela periódica cujos átomos, no estado fundamental, 

apresentam menor raio atómico? (5 pontos) 

3. Considere uma liga metálica constituído por cobre (Cu), alumínio (Al), zinco (Zn) e estanho (Sn). 

3.1. O cobre e o zinco são elementos ___________ , que se situam no mesmo ___________ da 

tabela periódica. 

(A) de transição ... período 

(B) de transição ... grupo 
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(C) representativos ... período 

(D) representativos ... grupo 

3.2. Um dos isótopos naturais do cobre apresenta 34 neutrões. Qual o número de nucleões 

presentes no átomo do isótopo considerado? (5 pontos) 

(A) 29 nucleões. 

(B) 34 nucleões. 

(C) 63 nucleões. 

(D) 92 nucleões. 

3.3. Os átomos de alumínio formam facilmente iões Al3+. Justifique a afirmação com base na 

posição do elemento alumínio na tabela periódica. (5 pontos) 

3.4. O ião Al3+ tem ___________ eletrões, distribuídos por ___________ orbitais. (5 pontos) 

(A) dez ... três 

(B) dez ... cinco 

(C) dezasseis ... cinco 

(D) dezasseis ... nove 

4. Os espetros podem ser de absorção ou de emissão e estes podem por sua vez ser contínuos ou 

descontínuos. Os espetros seguintes dizem respeito ao átomo de hidrogénio na zona do espetro 

eletromagnético visível. 

 

 

 

 

 

 

4.1. Classifique os espetros I e II, respetivamente: (5 pontos) 

(A) Espetro de emissão descontínuo e espetro de absorção descontínuo. 

(B) Espetro de absorção descontínuo e espetro de emissão descontínuo. 

(C) Espetro de emissão contínuo e espetro de absorção descontínuo. 

(D) Espetro de absorção descontínuo e espetro de emissão contínuo. 
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4.2. As riscas relativas ao espetro II pertencem à série de: (5 pontos) 

(A) Lyman.  

(B) Balmer. 

(C) Paschen.  

(D) Brackett. 

4.3. Considere a transição eletrónica indicada na figura pela seta, que corresponde a uma risca 

vermelha. De entre as seguintes transições eletrónicas, identifique a que originou a referida risca. 

(5 pontos) 

(A) n = 2 →  n = 1  

(B) n = 1 →  n = 2 

(C) n = 3 →  n = 2  

(D) n = 2 →  n =  3 

4.4. Considere a transição eletrónica indicada na figura pela seta. Determine a energia envolvida 

na referida transição. (15 pontos) 

5. A Tabela Periódica (TP) atual é constituída por 118 elementos químicos organizados em 7 linhas 

(períodos) e 18 colunas (grupos), ordenados por ordem crescente de número atómico. Tal como 

aconteceu até aos dias de hoje, a TP é um documento aberto que poderá a qualquer momento 

receber mais informações vindas de novas descobertas científicas. 

5.1. Das afirmações seguintes, selecione a opção correta. (5 pontos) 

(A) Meyer foi o cientista que ordenou os elementos por ordem crescente de número atómico. 

(B) Moseley estabeleceu a periodicidade dos elementos em função do seu volume atómico. 

(C) Mendeleev colocou os elementos por ordem crescente das suas massas atómicas. 

(D) Seaborg descobriu os elementos actinídeos e lantanídeos. 

5.2. Os átomos dos elementos Na, Mg e Aℓ pertencem ao mesmo período da Tabela Periódica e 

os elementos Na e K pertencem ao mesmo grupo. Das opções seguintes selecione a que apresenta 

os átomos destes elementos por ordem decrescente de raio atómico. (5 pontos) 

(A) K, Na, Mg, Aℓ  

(B) Aℓ, Mg, Na, K 

(C) Na, Mg, Aℓ, K  

(D) K, Aℓ, Na, Mg 

5.3. Escreva a configuração eletrónica, em diagrama de caixas, do átomo do elemento que pertence 

ao mesmo grupo do Mg e ao período imediatamente a seguir. (5 pontos) 
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5.4. Considere as seguintes configurações eletrónicas: 

 

Selecione a opção correta. (5 pontos) 

(A) A configuração I não obedece à regra de Hund. 

(B) A configuração II obedece ao princípio da construção. 

(C) A configuração III não obedece ao princípio de exclusão de Pauli. 

(D) A configuração III não obedece à regra de Hund. 

6. A figura seguinte representa um espetro fotoeletrónico de um elemento químico. 

 

6.1. Por quantos níveis se encontram distribuídos os seus eletrões? (5 pontos) 

6.2. Os eletrões distribuem-se por ordem crescente de energia na sequência: (5 pontos) 

(A) 2, 6, 2, 2 

(B) 1, 3, 1, 1 

(C) 2, 2, 6, 2 

(D) 1, 1, 3, 1 

6.3. Qual a primeira energia de remoção em J/eletrão para o elemento considerado? (10 pontos) 

7. A nanotecnologia, enquanto ciência, tem por objetivo a manipulação da matéria à escala atómica 

e molecular. As aplicações na nanotecnologia são de grande alcance e espera-se que tenham 

repercussões nos diferentes setores industriais e de serviços. Os nanomateriais resultam do 
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crescimento das nanopartículas, como o futeboleno (ver figura), que é 

constituído por 60 átomos de carbono distribuídos por 12 pentágonos e 20 

hexágonos e possui um nanómetro de diâmetro.  

Na medicina, por exemplo, estão a ser desenvolvidos sistemas inovadores 

para administração orientada de medicamentos, através de futebolenos e, 

muito recentemente, foi possível canalizar nanopartículas para o interior de células tumorais, como 

forma de tratamento, nomeadamente térmico. 

7.1. O texto refere uma das aplicações da nanotecnologia. Apresente duas outras aplicações em 

diferentes setores industriais e/ou de serviços. (5 pontos) 

7.2. O diâmetro de um átomo de carbono é de cerca de 1,5 Å. Selecione a opção que indica 

corretamente a relação entre a ordem de grandeza de uma estrutura de futeboleno e de um átomo 

de carbono, em unidades SI. (5 pontos) 

(A) 101  

(B) 10– 1  

(C) 100  

(D) 102 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

    


