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Questão 1:
Corretas:
I- Nas famílias, o raio aumenta junto com o aumento do número atômico, já que
o átomo fica com mais prótons e elétrons, com mais camadas eletrônicas e, con-
sequentemente, maior. Já, nos períodos, com o aumento do número de prótons e
elétrons, ocorre o aumento da atração e consequente diminuição do raio atômico,
já que os elementos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas
eletrônicas.
II- Pois é a medida da tendência de um átomo de atrair elétrons, é uma medida
relativa, normalmente medida na escala de Pauling.
Incorretas:
III- O raio iônico de cátions é menor, pois, ao perder um elétron, a eletrosfera
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diminui de tamanho, já que um mesmo número de prótons, agora atrai um número
menor de elétrons. No caso de ânions, ocorre o inverso.
IV- A eletronegatividade tem relação com as ligações químicas, pois analisando a
diferença de eletronegatividade entre os elementos envolvidos podemos dizer se a
ligação é iônica ou covalente.
V- A energia de ionização é maior nos ametais, pois é mais difícil retirar um
elétron destes, já que tendem a receber elétrons para se estabilizarem.
Questão 2:

• Dalton:

Legados: Foi a primeira teoria atômica, trazendo o assunto para as dis-
cussões científicas, propôs que o átomo tem carga elétrica neutra.

Problemas: Átomos maciços (Rutherford provou que não eram), indestrutíveis
(quando descobriram as reações nucleares, ligadas a radioatividade, provou-
se que não eram) e indivisível (é divisível em partículas menores, desde
quando descobriram os prótons).

• Thomson:

Legados: Descobriu os elétrons e reconheceu a divisibilidade do átomo em
prótons(partículas positivas) e elétrons(partículas negativas).

Problemas: Não conseguiu explicar estabilidade eletrostática, pois as partícu-
las negativas estariam encrostadas na positiva, e elas deveriam se repelir,
que a distribuição de cargas negativas era uniforme e seria estável, porém
pelo eletromagnetismo, isso não é possível e como os elétrons teriam a ca-
pacidade de se deslocar de forma acelerada deveriam emitir radiação eletro-
magnética em frequências determinadas,o que não ocorria.

• Rutherford:

Legados: átomo não maciço, descobriu por meio do experimento clássico
de bombardear partículas alfa numa placa de ouro, sendo que a maior parte
das partículas passavam direto, o que significava que tinham grandes áreas
vazias, a eletrosfera.

Problemas: os elétrons fariam uma trajetória circular, porém por esse mod-
elo deveriam perder energia e colidir com o núcleo, gerando o colapso, o
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que não ocorre.

• Bohr:

Legados: Usou a teria quântica de Planck para sanar problema da teoria de
Rutherford, definiu que teriam níveis de energia onde ficavam os elétrons,
que ao ganharem energia saltavam para a próxima camada, mas ao cessar
a fonte voltavam e emitiam essa energia na forma de fótons e que as pro-
priedades são definidas pela última camada.

Problemas: As orbitas circulares falham pouco em relação ao hidrogênio e
com mais elétrons começa a apresentar mais falhas, também não estava pre-
visto o princípio de exclusão de Pauli, pois não inclui o spin em sua teoria.

• Schrödinger:

Legados: Reuniu as teorias de De Broglie (sobre o comportamento de duali-
dade onda-partícula dos elétrons) e o princípio da incerteza de Heinsenberg,
que dizia que não dava para saber simultaneamente a posição e a velocidade
de um elétron em um mesmo instante, com a sua famosa equação, conhecida
como equação de Schrödinger, que serve para calcular a máxima possibili-
dade de localização dos elétrons, isso acabou com o conceito de orbitais e
surgiu o de orbitais ou nuvens eletrônicas, essas regiões de máxima possi-
bilidade do elétron ser encontrado, o que gerou os números quânticos dos
elétrons e também gerou explicação para a hibridação de elementos quími-
cos, como a do carbono e a geometria molecular dos compostos, que servem
para prever várias características dos compostos.

Problemas: Não incluía os quarks e léptons na teoria, que foram descobertos
posteriormente.

Questão 3: a principal fórmula é:

d =
m
v

Como diz que o Volume final(V f ) é a soma de cada um, tem que encontrá-los:
v = m

d , no ouro temos: Vouro =
386
19,3 ,→ Vouro = 20cm3

Vcobre =
108
9 ,→ Vcobre = 12cm3

Vprata =
105
10,5 ,→ Vprata = 10cm3
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Soma das massas: m= 386 + 108 + 105 = 599 g.
Soma dos volumes: V= 20 + 12 + 10 = 42 cm3

d = 599
42

d = 14,3g/cm3

A porcentagem de ouro é % = 386
599 ·100

Daí,
% = 64,4%

.
Questão 4:
A reação é de dupla troca e forma: Al(OH)3 e CaSO4
A equação balanceada é: Al2(SO4)3 +3Ca(OH)2→ 2Al(OH)3 +3CaSO4
Agente aglutinador é uma substância, normalmente, química, utilizada em trata-
mento de água, pois gera uma carga oposta à das impurezas, formando coloides,
que são agregados maiores, e que vêm a decantar, podendo remover essas im-
purezas da água.
O sulfato de alumínio é um sal que sofre hidrólise, tornando a solução ácida e
tornando positiva, além dos íons alumínio presentes, que tornam-a carregada pos-
itivamente, atraindo as partículas de impurezas que são carregadas negativamente,
formando os coloides. O hidróxido de cálcio é adicionado para regular o pH, pois
o ácido tenderia a reagir com o hidróxido de alumínio formado, cessando a reação.
Questão 5:
Utiliza-se a equação

PV = nRT

Como a temperatura aumenta, a única forma de não alterar a pressão e o volume
é mudando-se o número de mols(diminuindo), como a parede é permeável, isso é
possível. Temos PaVa = naRTa, → Pa =

naRTa
Va

No segundo cenário: PaVa = nbRTb, → Pa =
nbRT b

Va
Então, como Pa é a mesma nos

dois, então podemos igualar as equações e como tem R e Va podem ser cortados.
Então naTa = nbTb e

nb =
naTa

Tb
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