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Disciplina – Física e Química     MÓDULO n.º1 
Tema: Estrutura Atómica. Tabela Periódica. Ligação Química 

Duração da Prova: 90 minutos                                                                                                                             Ano 2014/2015                                                                                                                        
PROVA ESCRITA 

OBJETIVOS COMPETÊNCIAS/CONTEÚDOS QUESTÕES COTAÇÕES CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

- Descrever a composição do átomo em termos 
das partículas que o constituem: protões, 
neutrões e eletrões. 
- Caracterizar um elemento químico pelo número 
atómico, pelo número de massa e pela sua 
representação simbólica: símbolo químico. 
-Reconhecer a existência de átomos do mesmo 
elemento químico com número diferente de 
neutrões e que são designados por isótopos. 
- Descrever os modelos atómicos. 
- Utilizar a notação de Lewis para os elementos 
representativos. 
- Conhecer a Tabela Periódica, a sua evolução e 
organização atual. 
- Localizar os elementos na Tabela Periódica: o 
período e o grupo. 
- Conhecer a variação do raio atómico e da 
energia de ionização dos elementos da Tabela 
Periódica. 
- Distinguir os diferentes tipos de ligação química: 
ligação covalente, metálica e iónica. 
-Representar diferentes moléculas utilizando a 
Notação de Lewis. 
- Distinguir a geometria das diferentes moléculas 
e relacioná-la com as propriedades físico-
químicas das substâncias.  

Estrutura atómica  
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A cotação total da prova é de 200 pontos. 
O aluno será penalizado em termos de cotação 
se: 
  . Não apresentar ou indicar incorretamente 
as unidades das grandezas físicas; 
  .  Não apresentar ou errar cálculos; 
  .  Não justificar uma resposta pedida; 
  .  Não identificar corretamente o número de 
uma questão; 
  . Indicar mais do que uma resposta para uma 
questão. 
 
A classificação de uma dada questão não será 
prejudicada pela utilização de dados 
incorretos obtidos em cálculos de questões 
anteriores. 
 
Os critérios de classificação levarão em conta 
o fato de as questões poderem ser resolvidas 
por mais de um processo, sendo atribuída a 
cotação respetiva. 

Tabela Periódica 
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Estrutura molecular - 
ligação química 

8 30 pontos 

Material autorizado: Material de escrita (caneta de tinta preta ou azul)   Calculadora científica 


