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1. O chumbo é um metal pesao encontrado naturalmente na crosta terrestre, raramente na forma elementar, mas na
forma de minerais como a galena (PbS), a anglesite (PbSO 4) e a cerusite (PbCO3). Exitem quatro átomos distntos,
estáveis deste elemento químico (isótopos). A tabela seguinte apresenta informação sobre esses átomos.

1.1. Os átomos de 204Pb e 206Pb representam dois isótopos de chumbo que têm:
(A)
(B)
(C)
(D)

O mesmo número de protões e diferentes número de eletrões.
Igual número atómico e diferente número de neutrões.
Diferente número de eletrões e de protões.
Igual múmero de massa e diferente número atómico.

1.2. O átomo de chumbo, 208Pb é constituído por:
(A) 82 protões, 126 neutrões e 82 eletrões.
(B) 208 neutrões, 82 eletrões e 82 protões.

(C) 126 eletrões, 208 neutrões e 82 protões.
(D) 82 protões, 82 neutrões e 126 protões.

1.3. Determine a massa atómica relativa média do chumbo. Apresente o resultado com quatro algarismos significativos.
1.4. O raio atómico do elemento chumbo é 230 pm. Indique a ordem de grandeza do diâmetro de um átomo de chumbo,
em unidades SI.
1.5. Calcula o número de átomos de oxigénio presentes em 10,0 g de anglesite.
1.6. Determine a massa de uma amostra de cerusite que contém 9,45×1024 moléculas.
2. A imagem seguinte representa a cabeça de uma agulha de
alumínio, 27
13𝐴ℓ, observada ao microscópio de alta resolução.
2.1. Relativamente ao átomo de alumínio pode afirmar-se que:
(A) Possui 13 protões e tem um número de massa igual a
13.
(B) Tem 14 neutrões e tem um número de massa igual a
27.
(C) Possui 13 eletrões e 23 protões.
(D) Tem um número atómico igual a 13 e possui 23
neutrões.
2.2. O átomo de alumínio apresenta uma tendência para perder três eletrões dando origem a um ião estável. Este ião
representa-se por:
(A) 𝐴ℓ3−
(B) 𝐴ℓ−
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2.3. Apresente o valor da escala da imagem em unidades SI e indique a sua ordem de grandeza.
2.4. Determine o fator de ampliação usado no microscópio de alta resolução para se obter esta imagem.
2.5. De acordo com o gráfico seguinte, refira, justificando, qual das substâncias, A ou B, representa o alumínio.

3. O fogo de artifício é composto basicamente por pólvora (mistura de enxofrem carvão e salitre) e por um sal de um
determinado elemento (que irá determinar a cor da luz produzida na explosão). Na tabela seguinte referem-se alguns
dos compostos responsáveis pelas cores do fogo de artifício.

3.1. O elemento químico presente no fogo de artifício que emite radiação mais energética é o:
(A)
(B)
(C)
(D)

Estrôncio
Sódio
Cobre
Bário

3.2. A expressão que permite determinar a energia associada a um fotão verde, cuja frequência é 5,64×10 5 GHz é:

3.3. Determine a quantidade de fotões que constitui um feixe de radiação azul (6,32×10 14 Hz) de energia 8,38×105 J.
(ℎ = 6,63 × 10−34 𝐽𝑠)
3.4. Um feixe de radiação azul e um feixe de radiação verde têm o mesmo valor de energia. Indique, justificando, a
relação (maio, menor ou igual) do número de fotões que constitui cada um dos feixes referidos.
4. Só os elementos químicos mais leves (hidrogénio, hélio e lítio) terão sido produzidos no big-bang. Os outros
elementos químicos são produzidos no interior das estrelas, onde as condições de temperatura e densidade elevadas
são propícias à fusão de elementos leves em elementos mais pesados. As estrelas vãoa produzindo elementos
químicos diferentes ao longo das várias etapas da sua vida. A figura seguinte representa o espetro da estrela Rigel, na
região do visível.

4.1. O espetro de emissão do hélio atómico na região do visível apresenta, entre outras, uma risca a 5,11×1014 Hz e
uma risca a 4,50×1014 Hz. Conclua, justificando, a partir da informação fornecida, se é provável que o hélio esteja
presente na atmosfera da estrela Rigel.
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4.2. A risca W posiciona-se num valor de frequência que pode corresponder à energia envolvida numa transição
eletrónia do átomo de hidrogénio. Verifique se o eletrão do átomo de hidrogénio, no estado fundamental, transita para
um nível de energia superior quando absorve a radiação correspondente à risca W.

4.3. As riscas negras do espetro da estrela Rigel resultam de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Emissão de radiação ultravioleta
Absorção de radiação ultravioleta
Emissão de radiação visível
Absorção de radiação visível

5. A espetroscopia fotoeletrónica é a técnica que permitiu conhecer a energia de cada eletrão num átomo e baseia-se
em fazer incidir nos átomos radiação suficiente para remover um dos seus eletrões.
5.1. Os eletrões necessitam de receber energia para serem removidos do átomo porque são:
(A)
(B)
(C)
(D)

Atraídos pelo núcleo que tem carga de sinal contrário.
Atraídos pelos restantes eletrões que têm carga do mesmo sinal.
Repelidos pelo núcleo que tem carga do mesmo sinal.
Repelidos pelos restantes eletrões que têm carga de sinal contrário.

5.2. Se a energia do fotão incidente for superior ao simétrico da energia do eletrão no átomo:
(A) Não ocorre remoção do eletrão uma vez que esse só recebe a energia exata correspondente à energia de
remoção.
(B) Ocorre remoção do eletrão e o excesso de energia é convertido em energia cinética.
(C) Ocorre remoção do eletrão mas a energia exdendente fica retida no átomo.
(D) Ocorre remoção de mais do que um eletrão.
5.3. A figura seguinte representa o espetro fotoeletrónico do átomo de magnésio.

5.3.1. Indique, justificando, por quantos estados de energia se distribuem os eletrões do átomo de magnésio e quantos
eletrões existem em cada um desses estados de energia.
5.3.2. Indique o valor da energia necessária para remover uma mole dos eletrões menos energéticos do átomo de
magnésio.
5.3.3. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte: “De um modo geral, o número de orbitais
preenchidas no átomo de um elemento químico é (__) ao número de energias de remoção obtidas por espetroscopia
fotoeletrónica porque existem orbitais (__).”
(A)
(B)
(C)
(D)

Superior… degeneradas.
Superior… semipreenchidas.
Inferior… degeneradas.
Inferior… semipreenchidas.
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6. A disposição dos elementos químicos na Tabela Periódica atual resulta da contribuição de vários cientistas que, ao
longo de décadas, estudaram a estrutura dos átomos.
6.1. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte: “Na Tabela Periódica atual as linhas correspondem
aos (__) e as colunas aos (__). As colunas contêm elementos que apresentam igual número de (__).”
(A)
(B)
(C)
(D)

Grupos… períodos… níveis energéticos para os eletrões.
Períodos… grupos… eletrões de valência.
Grupos… períodos… eletrões de valência.
Períodos… grupos… níveis energéticos para os eletrões.

6.2. Identifique o cientista que propôs uma organização dos elementos que previa a existêcnia de mais elementos
químicos.
6.3. Indique, justificando, qual a posição da Tabela Periíodica do elemento com configuração eletrónica 1s 2 2s2 2p1.
6.4. A configuração eletrónica e o ponto de fusão são propriedades respetivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

Do elemento químico e da substância elementar.
Da substância elementar e do elemento químico.
Da molécula e da substância elementar.
Da molécula e do elemento químico.

6.5. Um elemento químico pertence ao grupo 18:
(A) É muito reativo.
(B) Tem tendência para formar aniões.

(C) Tem tendência para formar catiões.
(D) Não apresenta tendência para reagir.

7. A atmosfera terrestre é constituída essencialmente por nitrogénio e oxigénio e por pequenas quantidade de outras
substâncias, nomeadamente, vapor de água, H2O, dióxido de carbono, CO2, e metano, CH4.
7.1. Represente um átomo de nitrogénio de acordo com a notação de Lewis.
7.2. Um dos componentes maioritários da atmosfera é o nitrogénio.
7.2.1. A fórmula de estrutura da molécula de nitrogénio pode ser representada por:
(A) 𝑁 ≡ 𝑁
(B) |𝑁 ≡ 𝑁|

(C) 𝑁 = 𝑁
(D) |𝑁 = 𝑁|

7.2.2. 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)
(B)
(C)
(D)

Tripla… partilha de seis eletrões.
Simples… partilha de um par de eletrões.
Tripla… transferência de três pares de eletrões.
Dupla… transferência de seis eletrões.

7.2.3. Classifique, quanto à polaridade, a molécula de nitrogénio.
7.3. No dióxido de carbono, CO2, a ligação entre o átomo de carbono e o átomo de oxigénio é uma ligação covalente
dupla. No monóxido de carbono, CO, a ligação entre o átomo de carbono e o átomo de oxigénio é uma ligação covalente
tripla. Relacione, justificando, a energia e o comprimento de ligação das duas ligações referidas.
7.4. Um composto químico que muitas vezes está relacionado com a poluição atmosférica é o amoníaco, NH3.
7.4.1. As geometrias das moléculas de água, dióxido de carbono e amoníaco são, respetivamente:
(A) Linear, tetraédrica e angular.
(B) Piramidal trigonal, tetraédrica e linear.

(C) Angular, linear e piramidal trigonal.
(D) Tetraédrica, angular e linear.

7.4.2. Relacione, por ordem crescente de ângulo de ligação, as moléculas de água, metano e amoníaco.
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8. O hexano e o etanol são dois liquidos orgâncios usados, frequentemente, como solvente.
Hexano

Etanol

8.1. Classifique quanto à polaridade as duas moléculas referidas.
8.2. As forças intermoleculares que predominam no hexano e no etanol são, respetivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

Forças de London e forçar de Van der Waals.
Forças de Van der Waals e forças de London.
Ligações de hidrogénio e forças de Van der Waals.
Forças de London e ligações de hidrogénio.

8.3. Refira, justificando, qual destes líquidos (hexano ou etanol) é miscível com a água.
9. O nevoeiro fotoquímico (smog) resulta da dispersão de partículas sólidas ou líquidas num meio gasoso que, embora
não se consigam distinguir sem recurso a meios óticos de ampliação, espelham a luz proveniente do Sol, resultando
num efeito de nevoeiro.
9.1. Identifique, justificando, o tipo de dispersão a que corresponde o nevoeiro fotoquímico.
9.2. O nevoeiro fotoquímico é característico das grandes cidades. Indeitfique uma fonte antropogénica de poluentes
que seja causadora deste tipo de dispersão.
9.3. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação: “As dispersões distinguem-se pelo tamanho das
partículas que constituem o meio (__) sendo que as soluções são as que apresentam as partículas de (__) tamanho.”
(A) Disperso… maior.
(B) Dispersante… maior.

(C) Disperso… menor.
(D) Dispersante… menor.

10. Uma amostra gasosa contém 2,00 g de dióxido de carbono e 0,050 mol de oxigénio e 6,88×1022 moléculas de
nitrogénio.
10.1. Determine a percentagem em massa de CO2 na mistura.
10.2. A relação entre a concentração mássica, c m, de um soluto na solução e a concentração molar, c, do mesmo soluto
é dada por:
𝑐

𝑚
(A) 𝑐 = 𝑀
(B) 𝑐 = 𝑐𝑚 × 𝑀

(C) 𝑐𝑚 =

𝑀
𝑐
𝑐

(D) 𝑐𝑚 = 𝑀

11. O rótulo de uma embalagem de álcool etílico, C 2H5OH, apresenta a informação seguinte: 70% em volume e 250
mL.
11.1. A composição quantitativa do álcool etílico em partes por milhão em volume é:
(A) 70
(B) 2,8×105

(C) 280
(D) 7,0×105

11.2. Determine a quantidade de matéria de álcool etílico presente no volume total da embalagem, admitindo que a
massa volúmica do álcool é de 0,87 g/cm 3.

Bom trabalho Jovens Cientistas!
Paula Melo Silva
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