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Este teste é constituído por 25 questões de escolha múltipla. Cada questão vale 8 pontos. 

1. O nitrogénio possui dois isótopos estáveis na natureza, o nitrogénio-14 e o nitrogénio-15. 

1.1. A constituição dos átomos dos dois isótopos é: 

(A) De 7 protões, 7 neutrões e 7 e 8 eletrões, respetivamente. 

(B) De 7 protões, 7 eletrões e 7 e 6 neutrões, respetivamente. 

(C) De 7 protões, 7 eletrões e 14 e 15 neutrões, respetivamente. 

(D) De 7 protões, 7, eletrões e 14 e 15 nucleões, respetivamente. 

1.2. Considere uma amostra de nitrogénio molecular, N2, que contém 7,34 × 1024 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠. Na amostra 

existem: 

(A) 7,34 × 1024 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔é𝑛𝑖𝑜. 

(B) 12,19 𝑚𝑜𝑙 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔é𝑛𝑖𝑜 

(C) 1,47 × 1025 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔é𝑛𝑖𝑜 

(D) 3,67 × 1024 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔é𝑛𝑖𝑜 

2. Num recipiente fechado, encontram.se 0,5 mol de dióxido de carbono, CO2, 1,2 mol de oxigénio, O2, e 

uma substância atómica X que não é o átomo de carbono nem de oxigénio. Selecione a opção que completa 

corretamente a frase seguinte: “No recipiente existem (___) mol de moléculas, (___) átomos de carbono e 

(___) átomos de oxigénio.” 

(A) 0,5 … 3,01 × 1023 … 7,22 × 1023 

(B) 1,7 … 3,01 × 1023 … 2,04 × 1023 

(C) 1,7 … 6,02 × 1023 … 2,41 × 1023 

(D) 0,5 … 6,02 × 1023 … 7,22 × 1023 

3. Uma liga metálica é constituída por 0,50 mol de zinco (Zn) e 2,00 mol de cobre (Cu). 

3.1. A fração molar de zinco na liga metálica é de: 

(A) 0,20 

(B) 0,25 

(C) 0,80 

(D) 0,50 

3.2. A fração mássica de cobre presente na amostra é de: 

(A) 0,507 

(B) 0,795 

(C) 0,243 

(D) 0,972 
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4. Um feixe é um conjunto de raios laser. Considere um feixe vermelho de energia 1,5 mJ. 

4.1. Cada fotão vermelho que compõe o feixe tem energia de 3,16 × 10−19 𝐽. Quantos fotões compõe o feixe? 

(A) 4,75 × 1018 𝑓𝑜𝑡õ𝑒𝑠 

(B) 4,75 × 1021 𝑓𝑜𝑡õ𝑒𝑠 

(C) 4,75 × 10−22 𝑓𝑜𝑡õ𝑒𝑠 

(D) 4,75 × 1015 𝑓𝑜𝑡õ𝑒𝑠 

4.2. Considere um outro feixe laser de igual energia, mas de luz violeta. O número de fotões emitidos neste 

caso é: 

(A) Maior 

(B) Menor 

(C) Igual 

(D) Não há informações suficientes para determinar 

5. Considere os espetros representados na figura seguinte: 

 

5.1. Classifique os espetros da figura: 

(A) A – espetro de emissão descontínuo, B – espetro absorção de riscas, C – espetro de emissão 

descontínuo. 

(B) A – espetro de emissão continuo, B – espetro absorção de riscas, C – espetro de emissão 

descontínuo. 

(C) A – espetro de emissão continuo, B – espetro emissão de riscas, C – espetro de absorção 

descontínuo. 

(D) A – espetro de emissão descontínuo, B – espetro emissão de riscas, C – espetro de absorção 

descontínuo. 

5.2. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte: “As riscas coloridas no espetro B 

resultam da (___) de radiação e as riscas negras no espetro C resultam da (___) da radiação.” 

(A) Reflexão… absorção. 

(B) Absorção… emissão. 

(C) Emissão… absorção. 

(D) Absorção… reflexão. 
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6. Na figura seguinte estão esquematizados possíveis transições eletrónicas no átomo de hidrogénio. 

 

6.1. Determine a variação de energia envolvida na transição C: 

(A) −1,94 × 10−18 𝐽 

(B) +1,94 × 10−18 𝐽 

(C) −2,42 × 10−18 𝐽 

(D) +2,42 × 10−18 𝐽 

6.2. Na desexcitação do átomo de hidrogénio, quando o eletrão transita do nível 3 para o estado 

fundamental, passando pelos níveis intermédios, ocorre emissão: 

(A) De radiação visível e de radiação ultravioleta. 

(B) Apenas radiação ultravioleta. 

(C) Apenas de radiação visível. 

(D) De radiação visível e de radiação infravermelha. 

7. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte: “De acordo com o modelo quântico (___) 

traduz a densidade da distribuição dos eletrões à volta do núcleo e  (___) é a zona do espaço atómico onde 

existe maior probabilidade de encontrar o eletrão.” 

(A) A nuvem eletrónica… a orbital. 

(B) A orbital… o nível de energia. 

(C) O nível de energia… a nuvem eletrónica. 

(D) A orbital… a nuvem eletrónica. 

8. De acordo com o conceito de energia de remoção, o valor da energia de remoção é tanto: 

(A) Maior quanto maior for a energia do eletrão no átomo. 

(B) Maior quanto mais afastado o eletrão estiver do núcleo. 

(C) Menor quanto menor for a energia do eletrão no átomo. 

(D) Menor quanto mais longe o eletrão estiver do núcleo. 
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9. A figura representa o espetro fotoeletrónico de um elemento químico, no estado fundamental. 

 

9.1. Relativamente ao espetro fotoeletrónico representado pode afirmar-se que, no átomo deste elemento 

químico, existem cinco: 

(A) Níveis de energia com igual número de eletrões. 

(B) Níveis de energia com diferente número de eletrões. 

(C) Subníveis de energia com igual número de eletrões. 

(D) Subníveis de energia com diferente número de eletrões. 

9.2. O espetro fotoeletrónico apresentado pertence ao elemento químico: 

(A) Alumínio 

(B) Boro 

(C) Magnésio 

(D) Fósforo 

10. Considere as seguintes configuração eletrónicas que correspondem a átomos no estado fundamental: 

 

10.1. A configuração eletrónica que não obedece ao princípio da construção é: 

(A) i 

(B) ii 

(C) iii 

(D) iv 

10.2. A configuração eletrónica que não obedece à regra de Hund é: 

(A) i 

(B) ii 

(C) iii 

(D) iv 
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10.3. A configuração eletrónica que não obedece ao princípio da exclusão de Pauli é: 

(A) i 

(B) ii 

(C) iii 

(D) iv 

11. A proposta de Dobereiner para a organização dos elementos químicos: 

(A) Era válida para todos os elementos químicos conhecidos. 

(B) Agrupava os elementos químicos em conjuntos de 8. 

(C) Ordenava os elementos químicos dentro do mesmo grupo por ordem crescente de massa atómica. 

(D) Não incluía ainda um padrão nas propriedades dos elementos químicos. 

12. Considere os elementos químicos sódio, Na, magnésio, Mg, e potássio, K. Analisando o seu 

posicionamento na Tabela Periódica, podemos afirmar que: 

(A) O raio atómico do sódio é maior do que o do magnésio. 

(B) O raio atómico do magnésio é maior do que o do potássio. 

(C) A energia de ionização do potássio é superior à do sódio. 

(D) A energia de ionização do magnésio é inferior à do sódio. 

13. O flúor, F2, é uma substância que, à temperatura ambiente, no estado gasoso, é mais densa do que o 

oxigénio, O2. 

13.1. O estado físico é uma propriedade: 

(A) da substância elementar e a densidade do elemento químico. 

(B) Da substância elementar, bem como a densidade. 

(C) Do elemento químico e a densidade da substância elementar. 

(D) Do elemento químico, bem como a densidade. 

13.2. O elemento flúor apresenta propriedades químicas semelhantes às propriedades do elemento: 

(A) Oxigénio porque os seus eletrões ocupam o mesmo número de níveis. 

(B) Cloro porque os seus eletrões ocupam o mesmo número de níveis. 

(C) Oxigénio porque têm igual número de eletrões de valência. 

(D) Cloro porque têm igual número de eletrões de valência. 

14. A figura seguinte representa um diagrama de energia que traduz a variação da energia potencial entre 

dois átomos de hidrogénio em função da distância entre os seus núcleos. 
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14.1. De acordo com o gráfico representado, pode afirmar-se que: 

(A) No ponto B estabelece-se uma ligação química entre os átomos, pois o conjunto dos dois átomos 

atinge o mínimo de energia. 

(B) A ligação química é estabelecida no ponto A, pois os átomos encontram-se mais próximos um do 

outro. 

(C) A ligação química estabelece-se no ponto C, pois a energia do sistema é quase nula. 

(D) Nunca se estabelece uma ligação química entre os dois átomos de hidrogénio, pois estes átomos 

isolados têm uma energia potencial próxima de zero. 

14.2. A energia necessária para dissociar uma molécula de hidrogénio, H2, em unidades SI é: 

(A) 4,36 × 105𝐽 

(B) 7,24 × 10−19𝐽 

(C) −4,36 × 105𝐽 

(D) −7,24 × 10−19𝐽 

15. Um dos componentes maioritários da atmosfera é o nitrogénio, N2. 

Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte: “Na molécula de N2 estabelece-se uma 

ligação covalente (___) onde existe (___) entre os dois átomos de nitrogénio.” 

(A) Tripla… partilha de 6 eletrões. 

(B) Simples… partilha de um par de eletrões. 

(C) Tripla… transferência de três pares de eletrões. 

(D) Dupla… transferência de seis eletrões. 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS!   


