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01. 
48

Cd → [Kr]5s2 4d10

48
Cd2+ → [Kr]4d10 → 4 camadas eletrônicas 

 Resposta: A

02. Uma confi guração ativada ou excitada desobedece a uma ordem de preenchimento (diagrama ou regra de Hund).

 Resposta: E

03. 
24

Cr3+ → [Ar]4s2 3d4 → [Ar]4s1 3d5 → [Ar] 3d3

 Resposta: C

04.
I. (F) Os elementos mais pesados se encontram na corrente secundária.
II. (V) Pertencem a diferentes grupos da TP. 
III. (F) Nem todos os elementos de transição são cancerígenos.

 Resposta: B

05. A principal consequência do Princípio da Incerteza e da Dualidade Onda – Partícula foi o conceito de orbital, como sendo a região de 
maior probabilidade de encontrar elétrons.

 Resposta: D

06.
A) (V) Corresponde ao estado fundamental.
B) (V) Mudança de subnível corresponde a um estado excitado.
C) (V) O sódio transfere um elétron do subnível s do sódio para o subnível p do cloro.
D) (V) Corresponde a um estado excitado do átomo de sódio (4s).
E) (F) A energia de ionização é para retirar um elétron e não para excitá-lo.

 Resposta: E

07. 
A) Falso. A localização não é precisa devido ao princípio da incerteza;
B) Falso. Depende do orbital  que possui esse elétron;
C) Verdadeiro . É impossível saber com exatidão a posição e a velocidade  de um elétron de forma simultânea ;
D) Falso. No modelo atual , o conceito de trajetória bem defi nida foi superado;
E) Falso. Fótons de alta energia modifi cam a posição do elétron.

 Resposta: C

08. Esse elétron pertence ao subnível 3p2. O elemento que possui esse fi nal de confi guração apresenta número atômico igual a 14 .

 Resposta: B

09. Heinsenberg elaborou o princípio da Incerteza, enquanto Schrödinger desenvolveu uma equação  para descrever os estados energéticos 
do elétron, que leva em consideração seu aspecto ondulatório.

 Resposta: B

10. Seguindo o diagrama de Linus Pauling, temos a confi guração encontrada na opção C.

 Resposta: C
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