
 

 

 

 

1. Observe as representações de várias estruturas, nas quais estão indicadas as respetivas dimensões. 

a) Indique o nome da estrutura de menor tamanho. 

b) A altura de uma criança de 40 cm pode representar-se por: 

 (A) 4000 m.  

 (B) 400 m. 

 (C) 4,0 m. 

 (D) 0,40 m. 

c) Um micrómetro (1 μm) é a milésima parte do milímetro o que significa que o tamanho de um 
glóbulo vermelho é: 

 (A) 0,7 mm.  (B) 0,07 mm.   (C) 0,007 mm.   (D) 0,0007 mm. 

d) Sobre o Sol e a Terra podemos afirmar que um diâmetro: 

 (A) solar, 1 400 000 km, está mais próximo de dez milhões de quilómetros do que de um 
milhão de quilómetros. 

 (B) solar, 1 400 000 km, está mais próximo de um milhão de quilómetros do que de dez 
milhões de quilómetros. 

 (C) terrestre, 12 700 km, está mais próximo de dez mil quilómetros do que de doze mil 
quilómetros. 

(D) terrestre, 12 700 km, está mais próximo de doze mil quilómetros do que de treze mil 
quilómetros. 

e) O tamanho do óvulo humano está mais próximo de qual dos seguintes valores? 

(A) 100 μm. 

(B) 101 μm. 

(C) 102 μm. 

(D) 103 μm. 

f) Indique a ordem de grandeza expressa em metros, do diâmetro da Terra, da célula da pele e do 
átomo de berílio.  
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2. Na tabela encontram-se informações sobre o silício. 

Isótopo Massa isotópica Abundância relativa/Fração 

30Si 29,973770 0,03092 

29Si 28,976495 0,04685 

28Si 27,976927 0,92223 

a) Determine a massa atómica relativa média do silício.  

Apresente o resultado com cinco algarismos significativos.  

b) O valor da massa atómica relativa média para o silício é apresentado na Tabela Periódica no 

formato 28,084; 28,086. Tal significa que é válida a expressão: 

(A) Ar(Si)  28,084.  

(B) Ar(Si)  28,086.  

(C) 28,084  Ar(Si)  28,086. 

(D) 28,084  Ar(Si)  28,086. 

c) Relacione o resultado obtido em a) com a informação dada em b). 

d) Interprete a proximidade do valor da massa atómica relativa do silício com o valor da massa 
isotópica do Si-28. 

3. Determine a quantidade (número de moles) de átomos que existem em 33,225 g etanol, C2H6O.  

 

4. De 12,8 g de uma amostra de ar, 8,45 g são de oxigénio, O2. Considere que o ar da amostra é 
constituído apenas por oxigénio e nitrogénio, N2. 

a) Determine a fração molar de cada componente na amostra de ar.  

 

 

b) Determine a fração mássica de cada componente na amostra de ar.   
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5. Associe a cada número da coluna I uma ou mais letras da coluna II de modo a estabelecer 
correspondências corretas. 

Coluna I  Coluna II 

1. 4.o período e grupo 4  a. Forma iões tripositivos estáveis 

2. 1s22s22p63s23p3  b. Ião óxido 

3. 1s22s22p63s23p1  c. Metal de transição 

4. 1s22s22p6   d. 3.o período e grupo 15 

  e. Fósforo 

  f. 3.o período e grupo 13 

6. Qual das seguintes correspondências entre um elemento e a configuração eletrónica do respetivo 
ião mais estável, está correta?  

(A) Enxofre - 1s22s22p63s23p4 

(B) Lítio - 1s22s2 

(C) Magnésio - 1s22s22p6 

(D) Cloro - 1s22s22p6 

f) Represente a fórmula de estrutura de Lewis para 2-metilpentano. 

7. Observe as fórmulas de estrutura de Lewis de cinco substâncias: A, B, C, D e E. 

 

a) Associe a cada uma das estruturas os grupos funcionais ácido carboxílico, aldeído, álcool, amina 
e cetona.  

b) Classifique cada uma das ligações interatómicas na substância representada por B.  

c) Indique as substâncias nas quais se estabelecem ligações intermoleculares de hidrogénio.  

(A) A e B. (B) A e C. (C) B e C. (D) B e D. 

d) De acordo com a estrutura de Lewis, relativamente ao efeito dos eletrões de valência na 
formação da molécula da substância D, há: 

(A) 7 eletrões ligantes e 4 eletrões não ligantes. 

(B) 8 eletrões ligantes e 4 eletrões não ligantes. 

(C) 14 eletrões ligantes e 8 eletrões não ligantes. 

(D) 16 eletrões ligantes e 8 eletrões não ligantes 


