
LISTA DE EXERCICIOS 1 QUÍMICA GERAL – Ciências Biológicas  

 

1) Efetue as seguintes operações e expresse a resposta com o número 

apropriado de algarismos significativos: 

a) 21,405 + 5,80 

b) 13577 – 21,6 

c) (5,03 x 104) · (3,6675) 

d) 0,05770 / 75,3 

 

2) Um estudante coloca um corpo de massa 15,8 g em um vaso cheio de 

etanol de modo que o volume de etanol que transborda é igual ao volume 

do corpo. Depois, verifica que a massa do vaso com o corpo imerso é 

10,5 g maior do que a massa do vaso somente com etanol. A densidade 

do etanol é 0,789 g.cm-3. Qual é a densidade do corpo? 

 

3) Diariamente um indivíduo normal elimina pela urina cerca de 0,56 g de 

ácido úrico (C5H4N4O3). Aproximadamente quantas moléculas dessa 

substância são eliminadas por dia? (H = 1; C = 12; N = 14; O = 16) 

 

4) Calcular os comprimentos de onda das luzes de trânsito, em nm. Supor 

que as frequências sejam: 5,75 x 1014 Hz (verde); 5,15 x 1014 Hz (amarelo) 

e 4,27 x 1014 Hz (vermelho). 

 

5) Os aparelhos que tocam CDs utilizam lasers que emitem luz vermelha 

com um comprimento de onda de 685 nm.  

a) Calcule a energia de um fóton dessa luz.  

b) Calcule a energia de um mol de fótons dessa luz. Dados: c = 3,00 x 108 

m.s-1; h = 6,626 x 10-34 J.s. 

 

6) Qual é o comprimento de onda (em nm) de um elétron com velocidade de 

5,97x106 m.s-1? Dados: massa do elétron 9,11x10-28 g e h = 6,63x10-34 J.s. 

 

7) Calcular as energias observadas em cada uma das transições 

esquematizadas a seguir.  
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      RH = 1,10 x 107 m-1 

h = 6,626 x 10-34 J.s 𝑐 = 3,0 × 108 𝑚. 𝑠−1 

𝜆 = comprimento de onda da radiação referente à transição; 

R = constante de Rydberg; 

nx = número quântico principal do nível de ocupação; 

E = energia associada à transição; 

H = constante de Planck; 

ʋ = frequência da radiação associada à transição. 

 

8) Como está relacionada a energia do fóton com a frequência e o 

comprimento de onda? 

 

9) a) Comentar porque a ocupação eletrônica somente pode ocorrer em 

certos níveis de energia, não sendo permitida uma ocupação aleatória.  

b) Se os níveis de energia atômicos não fossem quantizados, mas 

pudessem variar sem limites, qual seria o aspecto do espectro eletrônico? 

 

10)  Considere as sentenças sobre radiação eletromagnética. Determine se 

são verdadeiras ou falsas e justifique as falsas. 

(a) Fótons de radiação ultravioleta têm energia menor do que fótons de 

radiação infravermelha. 

(b) A energia cinética de um elétron ejetado de uma superfície metálica 

quando o metal é irradiado com radiação ultravioleta é independente 

da frequência da radiação. 

(c) A energia de um fóton é inversamente proporcional ao comprimento 

de onda da radiação. 



 

11) Conforme vimos na disciplina, diversas teorias surgem pelas 

contribuições de inúmeros pesquisadores.  

a) Sabendo disso, explique as principais contribuições feitas por Rutherford 

e Bohr para a construção do modelo atômico e as principais limitações de 

cada modelo. 

b) Qual é o modelo atômico atualmente aceito? Explique levando em 

consideração o comportamento dos elétrons. 


