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TODAS AS RESPOSTAS DEVEM SER JUSTIFICADAS 

 

 1. Realizaram-se três experiências respeitantes ao efeito fotoeléctrico usando sempre o mesmo metal, 

M, como cátodo, mas dois tipos diferentes de fontes luminosas (A e B). 

 Condições experimentais:  Ensaio I: Uma lâmpada do tipo A. 

     Ensaio II: Duas lâmpadas do tipo A. 

     Ensaio III: Uma lâmpada do tipo B . 

 Em cada ensaio mediu-se a intensidade de corrente máxima (I) e o potencial retardador necessário para 

interromper a passagem de corrente no circuito (V). Obtiveram-se os seguintes conjuntos de 

resultados:   1º Conjunto: I = 20 mA, V = 0.9 V 

     2º Conjunto: I = 20 mA, V = 20.0 V 

     3º Conjunto: I = 40 mA, V = 20.0 V 

1.0 a) Atribua a cada ensaio (I, II e III) um conjunto de resultados experimentais (1º, 2º, ou 3º). 

Justifique. 

1.5 b) Sabendo que a energia necessária para remover os electrões do metal é 116,2 kJ/mol, identifique a 

lâmpada do tipo B utilizada na experiência (lâmpada de Hg, de Na ou de He). 

 (Nota: A energia de um electrão sujeito ao potencial de x V é E = x eV) 

N = 6.022 ×1023 mol–1; h = 6.626 ×10–34 J s; c = 2.998 ×108 m/s; 1 eV = 1.602 ×10–19 J; 

λNa = 5.893 ×10-7 m; λHe = 5.848 ×10-8 m; λHg = 1.850 ×10-7 m 

 

 2. Considere as energias de ionização dos seguintes elementos (kJ/mol): 
Energias de Ionização B C N 

1ª 800,6 1086,5 1402,3 
2ª 2427,1 x 2856,0 

  

1.5 a) Discuta a variação apresentada pela 1º energia de ionização dos três elementos, usando argumentos 

quantitativos. 

1.0 b) Indique qual dos seguintes valores corresponde à 2ª energia de ionização do C: 1757,3 kJ/mol, 

2352,6 kJ/mol, 2565,7 kJ/mol ou 3243,4 kJ/mol? Justifique. 

 

  



 

 

 3. Para as seguintes moléculas e para o ião. 

CO3
2–, CHCNO2, CO2. 

1.5 a) Preveja a geometria em torno de cada átomo central, usando a TRPECV. 

3.0 b) Descreva a ligação segundo a TEV. 

 

 4. Considere a molécula de Cl2.  

1.5 a) Esquematize o diagrama de orbitais moleculares desta molécula e faça o seu preenchimento 

electrónico. Classifique as orbitais moleculares e justifique a respectiva energia relativa. 

1.0 b) Estime o comprimento de ligação do ião Cl2
2+. 

 Raios covalente do cloro (Å) 

Lig. simples Lig. dupla Lig. tripla 

0.99 0.89 — 

 

 5. Considere os dados seguintes (valores de entalpia em kJ mol-1): 

2.0 a) Preveja qual das duas moléculas seguintes apresenta uma ligação mais forte: Cl2 ou Br2? 

 ∆subH(Ca,s) = 178,2; ∆vapH(Br2,l) = 30.91; ∆fH(CaBr2,c) = –683.25; 

 ∆dissH(Cl–Cl) = 242,6; EA(Br) = 325; EI1(Ca) = 590; EI2(Ca) = 1150;  

 Constante de Madelung (CaBr2) = 2.519; N = 6.022 ×1023 mol–1; 1 pm = 10–12 m; 

 e = 1.602 ×10–19 C; ε0 = 8.854 ×10–12 J–1C2m–1; r(Br–) = 188 pm; r(Ca2+) = 99 pm. 
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0.5 b) Justifique o resultado anterior com base em argumentos da TOM.  

 

 6. Ordene as substâncias seguintes por ordem crescente de pontos de fusão. 

1.0  a) MgCl2, NaCl, MgS. 

1.0 b) Ni, Fe, Zn. 

1.0 c) C2H6, CH3CH2OH, HOCH2CH2OH. 

 

1.5 7. Um aço (liga de Fe e C) apresenta uma estrutura CFC e uma densidade de 8.60 g/cm3. Calcule a 

respectiva composição (por exemplo, em percentagem atómica). 

mFe = 55.845 g/mol; mC = 12.011 g/mol; rFe = 1.26 Å; N = 6.022 × 1023 mol–1; 1 Å = 10–10 m 

 

1.0 8. Recorrendo à teoria das bandas, defina semicondutor e dê um exemplo. 

 

 n 
He 5 
Ne 7 
Ar 9 
Kr 10 
Xe 12 


