
 

P
ág

in
a1

 

 
1. Recentemente, os termos nanociência e nanotecnologia têm ocupado um importante espaço na 

divulgação científica e tecnológica. A nanotecnologia é a engenharia das coisas extremamente pequenas, 

que visa a conceção, construção e manipulação da matéria numa escala atómica e molecular. A escala da 

nanotecnologia é o nanómetro, uma unidade de medida assim como o quilómetro, o metro e o centímetro, 

que corresponde a um milionésimo do milímetro, aproximadamente o equivalente ao comprimento de dez 

átomos de hidrogénio enfileirados. Um dos feitos mais importantes para o desenvolvimento da 

nanotecnologia foi a invenção, em 1981, do microscópio de efeito de túnel que deu origem a uma família de 

instrumentos de visualização e manipulação à escala atómica. Esse efeito foi demonstrado em 1990 pelo 

físico norte-americano Donald Eigler e seus colaboradores quando escreveram o logótipo IBM sobre uma 

superfície de níquel, Ni, utilizando 35 átomos de xénon, Xe. A letra I da sigla era formada por 9 átomos e 

media aproximadamente 5 nm. 

 

1.1. O número de átomos de hidrogénio enfileirados que compõe o diâmetro de um fio de cabelo é: (5 pontos) 

(A) 1,0 × 104 

(B) 1,0 × 108 

(C) 8,0 × 104 

(D) 8,0 × 105 

1.2. Atendendo à dimensão da letra I do logótipo IBM, e considerando que não há espaços entre os átomos, 

estime o diâmetro de um átomo de xénon. Apresente o resultado em unidades do SI. (10 pontos) 
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1.3. O átomo 𝑋𝑒54
132  é constituído por: (5 pontos) 

(A) 54 protões, 132 neutrões e 54 eletrões. 

(B) 132 protões, 54 neutrões e 132 eletrões. 

(C) 54 protões, 78 neutrões e 54 eletrões. 

(D) 132 protões, 78 neutrões e 78 eletrões. 

1.4. Supondo que a massa da placa de níquel utilizada é 2,33 × 10−15 𝑔, compare o número de átomos de 

níquel com o número de átomos de xénon na placa. (10 pontos) 

1.5. Consultando a Tabela Periódica verifica-se que a massa atómica relativa do níquel é 58,69. Deste 

elemento conhecem-se cinco isótopos naturais cujas abundâncias se indicam na figura seguinte. 

 

1.5.1. Represente simbolicamente o isótopo de níquel mais abundante. (5 pontos) 

1.5.2. Relativamente ao isótopo de níquel menos abundante, o isótopo de níquel mais abundante possui a 

mesma __________, mas tem mais __________ e, por isso, possui diferente __________. (5 pontos) 

(A) …carga nuclear …6 neutrões …massa isotópica relativa 

(B) …carga nuclear …6 protões …massa isotópica relativa 

(C) …massa isotópica relativa …6 neutrões …carga nuclear 

(D) …massa isotópica relativa …6 protões …carga nuclear 

1.5.3. O que significa dizer que a massa atómica relativa média do níquel é 58,69? Indique todos os aspetos 

pertinentes para a definição pedida e utilize linguagem científica adequada. (10 pontos) 

2. Foi há mais de cem anos que Niels Bohr apresentou a sua proposta revolucionária de modelo atómico. 

Só então se começou a perceber a origem da emissão e absorção de luz pelos átomos. Pela investigação 

da estrutura do átomo e da radiação por eles emitida, foi galardoado com o Prémio Nobel da Física de 1922. 

O átomo de hidrogénio, pela sua simplicidade, foi o primeiro sobre o qual se debruçou o estudo da interação 

da radiação com a matéria. Quando o átomo de hidrogénio se encontra no estado fundamental, o eletrão 

possui uma energia mínima de −2,18 × 10−18 𝐽. A figura seguinte, que não está à escala, esquematiza 

algumas das transições eletrónicas que podem ocorrer no átomo de hidrogénio e o respetivo espetro de 

emissão. 
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2.1. Identifica as séries espetrais A, B e C do espetro de emissão do átomo de hidrogénio. (5 pontos) 

2.2. O comprimento de onda da radiação correspondente à risca vermelha do espetro de emissão do átomo 

de hidrogénio é: (5 pontos) 

(A) …122 nm. 

(B) …410 nm. 

(C) …656 nm. 

(D) …1875 nm. 

2.3. As riscas espetrais da série de __________ correspondem a transições entre estados excitados 

superiores e o nível __________ e situam-se na zona do __________ do espetro eletromagnético. (5 pontos) 

(A) …Lyman…3 …ultravioleta 

(B) …Paschen…3 …infravermelho 

(C) …Paschen…1 …ultravioleta 

(D) …Lyman…1 …infravermelho 

2.4. Qual é o valor da energia de ionização de uma mole de eletrões a uma mole de átomos de hidrogénio 

no estado fundamental? (10 pontos) 

2.5. Atendendo à figura, descreva o aspeto do espetro de absorção do átomo de hidrogénio. Justifique o 

aspeto do mesmo. (10 pontos) 

2.6. Sabendo que a energia da radiação emitida, pelo átomo de hidrogénio, quando o eletrão transita do 

nível 3 para o nível 1 é 1,94  1018 J e que a energia da radiação emitida quando o eletrão transita do nível 

3 para o nível 2 é 3,03  1019 J, determine a energia do eletrão do átomo de hidrogénio no primeiro estado 

excitado. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 
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3. De acordo com a camada, a atmosfera terrestre apresenta diferentes composições gasosas, contudo, é 

essencialmente constituída por dinitrogénio (N2) e dioxigénio (O2). É constituída ainda, em quantidades 

minoritárias, por outros gases, tais como o dióxido de carbono (CO2), a água (H2O), o metano (CH4) e gases 

nobres (árgon, néon, hélio e crípton).  

3.1. Considere uma amostra de ar constituída por 3,5 mol de dinitrogénio (N2) e 32 g de dioxigénio (O2). 

3.1.1. Selecione a única opção que corresponde ao número aproximado de átomos que existem em 3,5 mol 

de dinitrogénio (N2). (5 pontos) 

(A) N =  3,5   6,022   1023 

(B) N =  2  3,5   6,022   1023 

(C) N =  28,0    6,022  1023 

(D) N =  2  3,5  28,0   6, 022  1023 

3.1.2. Determine o número total de átomos que existem nesta amostra de gás. Apresente todas as etapas 

de resolução. (15 pontos) 

3.2. Considere as moléculas poliatómicas que existem em quantidades vestigiais na atmosfera. 

3.2.1. Das seguintes afirmações, selecione a verdadeira. (5 pontos) 

(A) A fração molar do elemento oxigénio na molécula H2O é superior à fração molar do mesmo elemento 

na molécula CO2. 

(B) A fração molar do elemento oxigénio na molécula H2O é igual à fração molar do mesmo elemento na 

molécula CO2. 

(C) A fração mássica do elemento oxigénio na molécula H2O é superior à fração mássica do mesmo 

elemento na molécula CO2. 

(D) A fração mássica do elemento oxigénio na molécula H2O é igual à fração mássica do mesmo 

elemento na molécula CO2. 

3.2.2. Calcula a fração molar e a fração mássica do elemento hidrogénio na molécula de metano. (10 pontos) 

4. A tabela seguinte apresenta os valores de energia dos níveis 1 a 4 do átomo de hidrogénio. 

 

4.1. Calcula o comprimento de onda do fotão emitido aquando da transição do 2º estado excitado para o 

estado fundamental. Apresente todas as etapas de resolução. Considere o meio o vácuo e a constante de 

Plank de valor 6,6 × 10−34  𝐽. 𝑠    (15 pontos) 
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4.2. A transição do eletrão do átomo de hidrogénio do nível n = 1 para o nível n = 2 envolve a: (5 pontos) 

(A) absorção de 1,64 x 10-18 J. 

(B) emissão de 1,64 x 10-18 J. 

(C) absorção de 2, 73 x 10-18 J. 

(D) emissão de 2, 73 x 10-18 J. 

4.3. A ordem de grandeza da energia do eletrão no estado fundamental no átomo de hidrogénio é: (5 pontos) 

(A) 10−18 

(B) 10−19 

(C) 10−17 

(D) 10−20 

4.4. No átomo de hidrogénio, qualquer transição do eletrão para o nível 1 envolve: (5 pontos) 

(A) emissão de radiação visível. 

(B) absorção de radiação visível. 

(C) emissão de radiação ultravioleta. 

(D) absorção de radiação ultravioleta. 

5. O nitrogénio, N2, componente maioritário da nossa atmosfera com uma fração molar de cerca de 0,78 

pode ser usado, no estado líquido, na criopreservação de sangue, células estaminais ou células reprodutivas 

(esperma e óvulo). Uma botija de nitrogénio para criopreservação pode conter até 16,5 kg de nitrogénio em 

garrafas com 368 mm de diâmetro e 652 mm de altura. 

5.1. A relação entre as ordens de grandeza da altura da garrafa com o seu diâmetro é de: (5 pontos) 

(A) 101 

(B) 100 

(C) 103 

(D) 102 

5.2. Calcula o número de átomos de nitrogénio que podem existir dentro de uma botija de nitrogénio para 

criopreservação. (15 pontos) 
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6. O gráfico ao lado relaciona o volume de um gás e a quantidade de matéria do gás, em determinadas 

condições de pressão e de temperatura.  

 

6.1. O declive da curva apresentada corresponde: (5 pontos) 

(A) Ao inverso do volume molar 

(B) Ao volume molar 

(C) À massa molar 

(D) Ao inverso da massa molar 

6.2. Conclua, justificando, se o ar se encontra nas condições de pressão e temperatura normais (PTN). (5 

pontos) 

6.3. Considera o gás dióxido de enxofre, SO2, que respeita o gráfico apresentado, nas condições indicadas. 

Calcula a massa de gás numa amostra de 9,68 dm3. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

   


