V OLIMPÍADA RORAIMENSE DE QUÍMICA - FASE II - Modalidade EM1

1. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) O ponto de fusão de um material é
uma propriedade química, pois a
composição muda durante uma
mudança de fase.
b) A inflamabilidade de uma substância é
uma propriedade química, pois a
composição da substância é alterada
pela queima no ar.
c) A corrosão de um material é uma
propriedade química, pois um material
corroído teria uma composição
química diferente do material original.
d) O peso e volume de um material são
propriedades
físicas,
pois
a
composição não muda pela pesagem
ou medição do material.
e) A capacidade de um material para
neutralizar outro material é uma
propriedade
química,
pois
a
composição de ambos os materiais
muda à medida que reagem.
2. No experimento da folha de ouro, a
maioria das partículas alfa carregadas
positivamente passou pela folha de
ouro, mas algumas foram desviadas
ou devolvidas. O que isso provou?
a) Átomos
são
pequenas
esferas
indivisíveis.
b) Os
átomos
são
principalmente
espaços vazios com um centro
pequeno, denso e positivo.
c) Átomos têm partículas carregadas
negativamente que orbitam o núcleo.
d) A luz é uma onda, não uma partícula.
Os
átomos
são
principalmente
espaços vazios com um centro
pequeno, denso e negativo.
3. Relacione as colunas a seguir de acordo
de forma a identifique cada substância
como um composto, um elemento, uma
mistura heterogênea ou uma mistura
homogênea (solução).

Coluna I
1. Chá filtrado

Coluna II
( ) Mistura
Heterogênea
2. Suco
de
laranja ( ) Mistura
espremido na hora
Homogênea
3. Um disco compacto

( ) Composto

4. Óxido de alumínio, ( ) Elemento
um pó branco que
contém
uma
proporção de 2: 3 de
átomos de alumínio e
oxigênio.
( ) Mistura
5. Selênio
Heterogênea
Assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta:
a) 2, 1, 3, 4 e 5.
b) 2, 1, 4, 5 e 3.
c) 2, 4, 3, 1 e 5.
d) 1, 3, 5, 2 e 4.
e) 1, 3, 5, 4 e 2.
4. No início de 1800, John Dalton cria um
modelo do átomo que é conhecido
como o:
a) Modelo Planetário
b) Modelo de pudim de ameixa
c) Modelo Nuclear
d) Modelo de bola de bilhar
e) Modelo Moderno
6. Qual das seguintes representa a
configuração
eletrônica
do
estado
3+
fundamental para o íon Mn ?
a) ls2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4
b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2
d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2
e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s1
6. Qual dos seguintes representa um par
de isótopos?
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a)

I.
II.

Número Número
atômico de
massa
6
14
7
14

b)

I.
II.

6
14

7
14

c)

I.
II.

6
14

14
28

d)

I.
II.

7
7

13
14

I.
II.

8
16

10
20

e)

7. Quais das seguintes conclusões podem
ser tiradas dos experimentos de raios
catódicos de J.J. Thomson?
a) Os átomos contêm elétrons.
b) Praticamente toda a massa de um
átomo está contida em seu núcleo.
c) Os átomos contêm prótons, nêutrons e
elétrons.
d) Os átomos têm um núcleo carregado
positivamente cercado por uma nuvem
de elétrons.
e) Não há dois elétrons em um átomo
podem ter os mesmos quatro números
quânticos.
8. Em qual dos seguintes grupos as três
espécies são isoeletrônicas, ou seja, ter o
mesmo número de elétrons?
a)
b)
c)
d)
e)

Sc, Ti, V2+
O2–, S2–, Cl–
Mg2+, Ca2+, Sr2+
Cs, Ba2+, La3+
S2–, K+, Ca2+

9. Qual dos seguintes conjuntos de
números quânticos (n, l, ml, ms) melhor
descreve o elétron de valência de maior
energia em um átomo de gálio no estado
fundamental (número atômico 31)?
a) 4, 0, 0, ½
b) 4, 0, 1, ½

c) 4, 1, 1, ½
d) 4, 1, 2, ½
e) 4, 2, 0, ½
10. Quais dos seguintes tipos de elementos
são mais propensos a formar ânions?
a)
b)
c)
d)
e)

Gases nobres
Metais alcalinos
Halogênios
Elementos de transição
Actinídeos

QUESTÕES ANALÍTICO-EXPOSITIVAS
11. Dado o composto binário formado a partir
de magnésio e cloro:
a) Escreva o nome IUPAC correto para este
composto.
b) Escreva a fórmula química correta para
este composto.
c) Que tipo de ligação se forma entre o
magnésio e o cloro? Justifique
d) Desenhe as estruturas de Lewis para os
elementos Mg e Cl.
e) Desenhe as estruturas de Lewis para o
composto formado a partir de magnésio e
cloro.
12. Os números atômicos de três elementos
A, B e C são respectivamente 12, 16 e 6.
Com base nesses dados responda as
seguintes perguntas:
a) Escreva as configurações eletrônicas dos
três elementos.
b) Qual destes elementos é um metal?
Justifique
c) Qual elemento irá formar um ânion de
valência 2?
d) Qual elemento irá formar um cátion de
valência 2?
e) Mostre a formação de pontos de elétrons
por ligação.
f) Quais dois elementos serão combinados
para formar uma ligação iônica? Escreva
também a fórmula.
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