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1. Lê o seguinte excerto: 

 

“A maior parte dos metais encontra-se na natureza combinada com outros elementos, sob a forma 

de minérios. Uma minoria, como o ouro, por exemplo, pode encontrar-se na natureza no estado 

nativo, isto é, não combinado. 

Os metais são uma matéria-prima muito utilizada, de grande importância económica e tecnológica. 

Contudo, poucos metais são utilizados isoladamente, dado que as respetivas propriedades não se 

adequam aos fins em vista, recorrendo-se, por isso, às ligas metálicas.” 

In Jogo de Partículas 12ºano 

1.1. De acordo com o texto, selecione a opção correta. (5 pontos) 

(A) A maioria dos metais encontra-se na natureza na sua forma atómica. 

(B) Apenas uma minoria dos metais encontra-se na natureza na sua forma atómica. 

(C) Apenas alguns metais se encontram na natureza na sua forma iónica. 

(D) O ouro encontra-se, maioritariamente, na sua forma iónica na natureza. 

1.2. Escreve a configuração eletrónica do elemento Ouro de acordo com o princípio da construção 

(energia mínima) e comparando-a com a fornecida na Tabela Periódica dos Elementos verifica que 

a mesma corresponde a uma exceção e apresenta uma justificação para a mesma. (15 pontos) 

1.3. Os metais são uma matéria-prima extremamente utilizada na atualidade. Aponta dois 

problemas que surgem da utilização dos metais como matéria prima e duas soluções para os 

mesmos. (10 pontos) 

1.4. O texto refere a necessidade de se usar ligas metálicas. Indica o que são ligas metálicas e qual 

a pertinência da sua utilização. (10 pontos) 

1.5. Um dos motivos da ampla utilização dos metais na sociedade atual corresponde às suas 

propriedades. Indica três propriedades dos sólidos metálicos que promovem a sua utilização. (5 

pontos) 

1.6. Selecione a opção correta relativa às características dos metais. (5 pontos) 

(A) Os metais apresentam elevada primeira energia de ionização e elevada afinidade eletrónica. 

(B) Os metais apresentam baixa primeira energia de ionização e elevada afinidade eletrónica. 

(C) Os metais apresentam elevada primeira energia de ionização e baixa afinidade eletrónica. 

(D) Os metais apresentam baixa primeira energia de ionização e baixa afinidade eletrónica. 
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1.7. Classifica as afirmações seguintes como verdadeiras ou falsas (10 pontos) 

(A) Para elementos do mesmo grupo da Tabela Periódica, a energia de ionização aumenta, em 

geral, à medida que aumenta o número atómico. 

(B) Os elementos do grupo 17 da Tabela Periódica são os que apresentam as energias de 

ionização mais baixas. 

(C) Em geral, para elementos do mesmo grupo da Tabela Periódica, a afinidade eletrónica 

diminui à medida que o número atómico aumenta. 

(D) Para elementos do mesmo período da Tabela Periódica, a afinidade eletrónica aumenta à 

medida que o número atómico aumenta. 

(E) Para elementos do mesmo período da Tabela Periódica, a energia de ionização diminui à 

medida que aumenta o número atómico desses elementos. 

(F) Para elementos do mesmo período da Tabela Periódica, à medida que o número atómico 

aumenta, o raio atómico diminui e a afinidade eletrónica, em geral, aumenta. 

1.8. Escreve a equação que traduz a ionização de um átomo de ouro. (5 pontos) 

2. Cerca de 75% dos elementos representados na Tabela Periódica são metais estando presentes 

em todos os blocos da Tabela. 

2.1. Os metais do bloco d são designados de metais de transição. Indica em que consiste um metal 

de transição. (5 pontos) 

2.2. O elemento Zinco pertence ao bloco d mas não é efetivamente um metal de transição. Justifica 

a veracidade desta afirmação. A sua resposta deve indicar: (15 pontos) 

• A configuração eletrónica completa do Zinco; 

• A característica desta configuração eletrónica que o faz um elemento do bloco d; 

• A característica desta configuração eletrónica que não o faz um metal de transição. 

3. Considere os seguintes sólidos cristalinos: Cobre, Cu, Cloreto de potássio, KCl, gelo, H2O(s), 

óxido de alumínio, Al2O3 e grafite, C(s). 

3.1. Identifique o sólido cristalino molecular (5 pontos) 

(A) Cobre 

(B) Cloreto de potássio 

(C) Gelo 

(D) Grafite 

3.2. O óxido de alumínio corresponde a um cristal: (5 pontos) 

(A) Molecular 

(B) Metálico 

(C) Covalente 

(D) Iónico 
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3.3. A unidade estrutural da grafite é (5 pontos) 

(A) O Átomo 

(B) A Molécula 

(C) O Ião 

(D) O Sal 

3.4. O Cobre quando martelado amolga, mas o cloreto de sódio quebra. Justifica a veracidade desta 

afirmação. A sua resposta deve contemplar os seguintes tópicos: (15 pontos) 

• O tipo de cristal de cada substância, a sua unidade estrutural e a ligação predominante; 

• Como se processa as ligações em cada sólido cristalino indicado; 

• O que sucede quando as substâncias são marteladas. 

3.5. Compara, justificando, os pontos de fusão da água e da grafite. A sua resposta deve conter os 

seguintes tópicos: (15 pontos) 

• Tipo de sólidos cristalinos, unidade estrutural e tipos de ligações que os formam; 

• Qual a ligação responsável pela coesão dos sólidos e força relativa das mesmas; 

• Indicar qual o sólido que possui o maior ponto de fusão explicando. 

3.6. O cobre é amplamente utilizado como material condutor para fazer “fios de eletricidade” pois 

apresenta uma elevada condutividade elétrica. Explica este facto tendo por base as características 

da ligação metálica. (10 pontos) 

3.7. Os cristais cristalinos metálicos apresentam várias propriedades que resultam da ligação 

metálica. Descreve num pequeno texto como se processa a ligação metálica. A sua resposta deve 

conter os seguintes tópicos: (15 pontos)  

• Descrição geral da ligação metálica; 

• Descrição da sua organização; 

• Eletrões e orbitais envolvidas. 

4. Acerte o esquema químico seguinte, que representa uma reação redox, em meio ácido (15 

pontos) 

𝐶𝑟2𝑂7
2−(𝑎𝑞) +  𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 (𝑎𝑞) → 𝐶𝑟3+(𝑎𝑞) + 𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂(𝑎𝑞) 

5. A corrosão é geralmente um processo não desejável de um metal ocorrendo naturalmente na 

natureza, no entanto existem determinados fatores que aceleram esse processo. A corrosão 

diminui a durabilidade dos produtos metálicos. Existem vários tipos de corrosão: o verdete no cobre 

e no latão, o escurecimento e a perda de brilho na prata ou a formação de ferrugem no ferro. 

Para o caso do ferro a equação que traduz a formação de ferrugem é a seguinte: 

2𝐹𝑒(𝑠) + 𝑂2(𝑔) + 4𝐻+(𝑎𝑞) → 2𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) + 2𝐻2𝑂(𝑙) 

5.1. Em que consiste a corrosão de um metal em termos químicos? (5 pontos) 

5.2. A corrosão do ferro tem uma particularidade que faz com que as estruturas de ferro fiquem 

debilitadas com o passar do tempo e com o contacto com o ambiente. Qual esta particularidade? 

(5 pontos) 
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5.3. Quais os três principais fatores que afetam a velocidade de corrosão do ferro? (5 pontos) 

5.4. Considere a reação que traduz a formação de ferrugem. A espécie oxidada é: (5 pontos) 

(A) Ferro 

(B) Oxigénio 

(C) Água 

(D) Ião Fe2+ 

5.5. Considere a reação que traduz a formação de ferrugem. O agente oxidante é: (5 pontos) 

(A) Ferro 

(B) Oxigénio 

(C) Água 

(D) Ião Fe2+ 

5.6. Na corrosão do ferro o número de oxidação do elemento ferro: (5 pontos) 

(A) Variou de +1 para +2 

(B) Variou de 0 para +2 

(C) Variou de +2 para 0 

(D) Variou de +1 para 0 

 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

   


