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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 realizados devem ser apresentados, etapa
a etapa. As obras bibliográficas a serem consultadas devem ser preferencialmente livros textos
de Química consagrados; o uso de Wikipédia será vedado. 

1. Procure na literatura os seguintes dados do elemento químico: número atômico (Z), massa
molar (M), raio atômico (rA) e densidade (d). Se o elemento possuir diferentes formas alotrópicas,
escolha a mais estável ou a mais comum. Liste ainda os isótopos que ocorrem naturalmente na
crosta  terrestre,  com  as  respectivas  abundâncias.  Cite  as  literaturas  consultadas  de  forma
completa, informando: autores, título, editora, cidade, ano da publicação e páginas consultadas.
No caso  de  citar  página  web,  coloque a  respectiva  URL e  data  e  horário  de  acesso. Procure
também os valores da constante de Avogadro (L ou NA) e da massa 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 (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 (Vm) pela constante de
Avogadro (NA). Expresse os resultados nas mesmas unidades da questão 2. 

4. Estime o volume de um átomo, considerando-o 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.  Estime  o  volume  vazio  interatômico  fazendo  a  diferença  entre  os
resultados das questões 3 e 4. Qual é a sua contribuição percentual para o volume do elemento? 

6. O  raio  nuclear  pode  ser  calculado  aproximadamente  através  da  fórmula R=R0A1/3,  onde
R0=1,33  fm  e  A é  o  número  de  massa  do  átomo  (MAHAN  &  MYERS, Química  um  curso
universitário, Trad. 4ª Ed. São Paulo, Edgard Blücher, 1996, p. 504). Calcule o volume nuclear (VN)
empregando a fórmula do volume da esfera, considerando o número de massa (A) do isótopo
mais  abundante.  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 gramas (g). 

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

9. Pesquise sobre a ocorrência natural do elemento químico, seus principais usos na sociedade
moderna e os potenciais riscos para a saúde humana e para o meio ambiente. Faça um breve
texto dissertativo a respeito destes assuntos. Cite as referências consultadas.

Valores máximos das notas: questões 1 a 8 valem 10 pontos cada, questão 9 vale 20 pontos, total
de 100 pontos. 


