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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

10º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 1A 

IAVE 

1. Calcule o número de átomos que existe numa amostra de 48 g de oxigénio, 02 (g). Apresente todas as 

etapas de resolução. 

2. Uma amostra pura de 100 g de N2 (g) conterá, no total, cerca de: 

 

3. Na figura está representado, a preto e branco, o espectro de emissão atómico do lítio, na região do visível.  

 

Represente, utilizando a mesma escala, o espectro de absorção atómico do lítio, na região do visível. 

4. A figura representa, à mesma escala, parte de um espectro atómico de emissão e parte de um espectro 

atómico de absorção. 

 

Por que motivo se pode concluir que os dois espectros apresentados se referem a um mesmo elemento 

químico? 

5. Em 1898, W. Ramsay isolou, do ar, um gás até aí desconhecido. O espectro de emissão desse gás 

permitiu concluir que ele era formado por um elemento químico que nunca tinha sido identificado, a que 

chamaram árgon. 

5.1. Explique como terá sido possível concluir, a partir do espectro de emissão do gás na região do visível, 

que este gás era constituído por um elemento químico que nunca tinha sido identificado. Comece por referir 

o que se observa num espectro atómico de emissão, na região do visível. 

5.2. Um dos isótopos do árgon, Ar, tem número de massa 40. Quantos neutrões existem, no total, no núcleo 

de um átomo desse isótopo? 
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6. Na Figura A, está representado um diagrama de níveis de energia do átomo de hidrogénio, no qual estão 

assinaladas algumas transições eletrónicas. 

 

6.1. A Figura B representa o espectro de emissão do átomo de hidrogénio. 

 

Qual das transições eletrónicas assinaladas na Figura A corresponde à risca vermelha do espectro de 

emissão do hidrogénio? 

(A) Transição Z 

(B) Transição W 

(C) Transição X 

(D) Transição V 

6.2. A energia de ionização do hidrogénio, expressa em J mol-1, é: 

 

6.3. Considere que um átomo de hidrogénio se encontra no primeiro estado excitado (n = 2) 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. 

7. Determine a quantidade total, em mol, de átomos existente numa amostra de 20,0 g de metano, CH4 (g). 

Apresente todas as etapas de resolução. 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  


