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Será atribuído um elemento químico sólido ou líquido à temperatura ambiente para cada aluno.
As  questões  devem  ser  respondidas  com  base  no  elemento  atribuído.  As  grandezas  físicas
deverão ser expressas com valores numéricos acompanhados das respectivas unidades. Faça as
conversões de unidades necessárias. Todos os cálculos devem ser apresentados, etapa a etapa.
As  obras  consultadas  devem  ser  preferencialmente  livros  textos  de  Química  de  qualidade
reconhecida; neste exercício-prova será vedado o uso da Wikipédia e sites de escolas do ensino
básico e cursinhos pré-vestibulares. 

1. Procure na literatura os seguintes dados referentes ao elemento químico: número atômico
(Z),  massa  atômica  (m),  raio  atômico  (r),  densidade (ρ)  e  número  de massa do isótopo mais
abundante (A). Se o elemento possuir diferentes formas alotrópicas, escolha a mais estável ou a
mais  comum. Cite  as literaturas  consultadas de forma completa,  informando:  autores,  título,
editora,  cidade,  ano  da  publicação  e  páginas  consultadas.  Procure  também  os  valores  da
constante  de Avogadro  (L ou  NA)  e da massa de repouso  do elétron  (me).  Se os  valores  não
estiverem no Sistema Internacional de Unidades (SI), efetue as conversões apropriadas.

2. Calcule o volume ocupado por 1 mol de átomos do elemento (volume molar ou Vm) a partir da
densidade e da massa molar. Expresse os resultados em metro cúbico (m³), litro (L) e picometro
cúbico (pm³).

3. Estime  o  volume  ocupado  por  cada  átomo,  dividindo  o  volume  molar  (questão  2)  pela
constante de Avogadro. Expresse os resultados nas mesmas unidades da questão 2. 

4. Estime o volume atômico por um outro método,  que considera o átomo como sendo uma
esfera  cujo  raio  é  igual  ao  raio  atômico  da questão  1.   Expresse  os  resultados  nas  mesmas
unidades da questão 2. 

5. Para o cálculo do volume atômico na questão  3, não se considerou a existência de espaços
vazios entre os átomos. Considerando que grande parte da diferença entre os resultados das
questões  3 e  4 deve-se  a  estes  espaços  vazios,  calcule  o  valor  dessa  diferença  e  a  sua
contribuição percentual para o volume do elemento químico. 

6. O raio nuclear pode ser calculado aproximadamente através da fórmula  R  =  R0  A1/3,  onde
R0=1,33×10–15 m e  A é o número de massa (MAHAN & MYERS, Química um curso universitário,
Trad.  4ª  Ed. São  Paulo,  Edgard  Blücher,  1996,  p.  504).  Calcule  o  volume  nuclear,  usando  o
número de massa (A) da questão 1. Expresse os resultados nas mesmas unidades da questão 2.
Calcule a participação percentual do volume do núcleo no volume total do átomo. 

7. Calcule  a  massa  de  um átomo  do elemento,  dividindo  a  massa  molar  pela  constante  de
Avogadro. Expresse o resultado em grama (g). 

8. Quantos elétrons há em um átomo do elemento? Calcule a massa (em grama) correspondente
a esse número de elétrons e compare-a com a massa do átomo, em termos percentuais.  Calcule a
massa do núcleo como sendo a diferença entre a massa do átomo e a massa dos elétrons.

9. Qual é a partícula do átomo que mais contribui para o volume atômico? E qual é a que mais
contribui para a massa atômica? Justifique suas respostas.

10. Procure  na  literatura  se  o  elemento  químico  possui  algum  papel  biológico  conhecido,
benéfico ou deletério, e faça um breve texto dissertativo. 


	CQ167 – Química Geral – Prof. Flávio
	Exercício-prova 1 – 2019/2º semestre


