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1. (Udesc 2014)  O enunciado “Em um mesmo átomo, não podem existir dois elétrons com o 
mesmo conjunto de números quânticos” refere-se a(ao):   
a) Princípio da Exclusão de Pauli.     
b) Princípio da Conservação de Energia.     
c) modelo atômico de Thomson.     
d) modelo atômico de Rutherford.     
e) um dos Princípios da Teoria da Relatividade Restrita.     
   
2. (Pucsp 2014)  No final da década de 1930, Otto Hahn e Fritz Strassman observaram que 

átomos do isótopo 235U,  ao serem bombardeados por nêutrons, passam por um processo de 

fissão nuclear, originando átomos mais leves. A primeira fissão identificada pode ser descrita 

pela equação nuclear 235 1 141 92 1 10U n Ba Kr 3 n E 2 10 kJ / mol.Δ        

 

Posteriormente, foi observado que a fissão nuclear do 235U  pode gerar diversos produtos 

distintos. Além de dois isótopos radioativos, são liberados de 2 a 5 nêutrons capazes de atingir 
outros núcleos de urânio, o que resulta em uma reação em cadeia extremamente exotérmica. 
 
Essa característica permitiu o desenvolvimento de artefatos militares como as bombas 
atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki pelos EUA, durante a 2ª Guerra Mundial. Outra 
aplicação da fissão nuclear é a geração de eletricidade, que ocorre nas usinas atômicas 
(termonucleares). 
 
Apesar da produção de grande quantidade de energia a partir do emprego de uma pequena 
massa de U, a fissão nuclear apresenta o inconveniente de produzir isótopos radioativos, 
resultando no lixo atômico. Os resíduos formados em um reator nuclear sofrem desintegração 
radioativa e emitem radiação ionizante, bastante nociva para os seres vivos. Esses resíduos 
devem ser armazenados em recipientes com paredes de concreto ou chumbo, evitando o 
vazamento da radiação para o ambiente. 
 
Em 2011, houve um grande vazamento radioativo na usina japonesa de Fukushima, resultante 
de terremoto e tsunami que assolaram o país. Em consequência disso, 57 mil pessoas tiveram 
que abandonar suas casas por causa da radiação emanada da usina. Um dos principais 
radioisótopos citados pela mídia como responsável pela contaminação da água e do solo ao 

redor da usina é o 137Cs.  

 

O vazamento do 137Cs  para as águas litorâneas do Japão também causou preocupação em 

virtude da contaminação do ecossistema aquático. A contaminação por esse isótopo radioativo 
foi constatada recentemente em diversos organismos marinhos, inclusive naqueles usualmente 
consumidos por humanos. 
 
 
Utilizando os seus conhecimentos de química e biologia e consultando a tabela periódica, 
responda: 
 

a) Determine o número de prótons e de nêutrons que constituem o núcleo do 137Cs  e faça a 

distribuição eletrônica em camadas desse átomo.  
 

Escreva a equação de fissão do 235U  que forma o 137Cs  e 3 nêutrons, além de um outro 

isótopo. Consulte a tabela periódica e, ao equacionar o processo, represente o outro isótopo 
gerado através de seu símbolo químico. 
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b) O 137Cs  decai emitindo uma partícula β  e radiação ,γ  resultando em um isótopo estável. 

A meia vida 1 2(t )  desse processo é de 30 anos. Escreva a equação do decaimento 

radioativo do 137Cs.   

 

Considerando uma amostra contendo 2,00 mg  de 137Cs,  determine a massa desse 

radioisótopo que ainda resta na amostra após 90 anos. 
 
c) Na figura abaixo, quais são os níveis tróficos ocupados pelos peixes identificados pelas 

letras A e B? 
 

d) É possível observar, na figura abaixo, que a concentração do 137Cs  é maior nos últimos 

níveis tróficos que nos primeiros, tanto na cadeia alimentar pelágica quanto na teia alimentar 
bentônica.  
 
Explique essa observação. 
 

  
   
3. (Udesc 2015)  Os fundamentos da estrutura da matéria e da atomística baseados em 
resultados experimentais tiveram sua origem com John Dalton, no início do século XIX. Desde 
então, no transcorrer de aproximadamente 100 anos, outros cientistas, tais como J. J. 
Thomson, E. Rutherford e N. Bohr, deram contribuições marcantes de como possivelmente o 
átomo estaria estruturado. Com base nas ideias propostas por esses cientistas, marque (V) 
para verdadeira e (F) para falsa. 
 
(     ) Rutherford foi o primeiro cientista a propor a ideia de que os átomos eram, na verdade, 

grandes espaços vazios constituídos por um centro pequeno, positivo e denso com 
elétrons girando ao seu redor.  

(     ) Thomson utilizou uma analogia inusitada ao comparar um átomo com um “pudim de 
passas”, em que estas seriam prótons incrustados em uma massa uniforme de elétrons 
dando origem à atual eletrosfera.  

(     ) Dalton comparou os átomos a esferas maciças, perfeitas e indivisíveis, tais como “bolas 
de bilhar”. A partir deste estudo surgiu o termo “átomo” que significa “sem partes” ou 
“indivisível”.  
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(     ) O modelo atômico de Bohr foi o primeiro a envolver conceitos de mecânica quântica, em 
que a eletrosfera possuía apenas algumas regiões acessíveis denominadas níveis de 
energia, sendo ao elétron proibido a movimentação entre estas regiões.  

(     ) Rutherford utilizou em seu famoso experimento uma fonte radioativa que emitia descargas 
elétricas em uma fina folha de ouro, além de um anteparo para detectar a direção tomada 
pelos elétrons. 

 
Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.  
a) F - V - V - V - F    
b) V - V - F - V - F    
c) F - V - V - F - V    
d) V - F - F - F - F    
e) V - F - F - F - V    
   
4. (Udesc 2015)  Há 130 anos nascia, em Copenhague, o cientista dinamarquês Niels Henrick 
Davis Bohr cujos trabalhos contribuíram decisivamente para a compreensão da estrutura 
atômica e da física quântica. A respeito do modelo atômico de Bohr, assinale a alternativa 
correta.  
a) Os átomos são, na verdade, grandes espaços vazios constituídos por duas regiões distintas: 

uma com núcleo pequeno, positivo e denso e outra com elétrons se movimentando ao redor 
do núcleo.    

b) Os elétrons que circundam o núcleo atômico possuem energia quantizada, podendo assumir 
quaisquer valores.    

c) É considerado o modelo atômico vigente e o mais aceito pela comunidade científica.    
d) Os saltos quânticos decorrentes da interação fóton-núcleo são previstos nesta teoria, 

explicando a emissão de cores quando certos íons metálicos são postos em uma chama 
(excitação térmica).    

e) Os átomos são estruturas compostas por um núcleo pequeno e carregado positivamente, 
cercado por elétrons girando em órbitas circulares.     

   
5. (Pucmg 2015)  Os estudos realizados por Rutherford mostraram que o átomo deveria ser 
constituído por um núcleo positivo com elétrons girando ao seu redor. Os elétrons foram 
inicialmente levados em consideração no modelo atômico proposto pelo seguinte pesquisador:  
a) Niels Borh    
b) J.J. Thomson    
c) John Dalton    
d) Werner Heisenberg    
   
6. (Pucpr 2015)  Com o passar do tempo, os modelos atômicos sofreram várias mudanças, pois 
novas ideias surgiam sobre o átomo. Considerando os modelos atômicos existentes, assinale a 
alternativa CORRETA.  
a) Para Dalton, átomos iguais possuem massas iguais e átomos diferentes possuem massas 

diferentes, teoria aceita nos dias atuais.    
b) No modelo de Rutherford, temos no átomo duas regiões bem definidas: núcleo e eletrosfera, 

a qual é dividida em níveis e subníveis.    
c) O modelo atômico de Thomson chamava-se “modelo do pudim de passas”, no qual os 

prótons seriam as passas e os elétrons, o pudim.    
d) Para Sommerfeld, se um elétron está na camada L, este possui uma órbita circular e três 

órbitas elípticas.    
e) Para Bohr, quando um elétron recebe energia, este passa para uma camada mais afastada 

do núcleo; cessada a energia recebida, o elétron retorna a sua camada inicial, emitindo essa 
energia na forma de onda eletromagnética.    

   
7. (Uel 2015)  Gaarder discute a questão da existência de uma “substância básica”, a partir da 
qual tudo é feito. Considerando o átomo como “substância básica”, atribua V (verdadeiro) ou F 
(falso) às afirmativas  a seguir. 
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(     ) De acordo com o modelo atômico de Rutherford, o átomo é constituído por duas regiões 
distintas: o núcleo e a eletrosfera. 

(     ) Thomson propôs um modelo que descrevia o átomo como uma esfera carregada 
positivamente, na qual estariam incrustados os elétrons, com carga negativa. 

(     ) No experimento orientado por Rutherford, o desvio das partículas alfa era resultado da 
sua aproximação com cargas negativas presentes no núcleo do átomo. 

(     ) Ao considerar a carga das partículas básicas (prótons, elétrons e nêutrons), em um átomo 
neutro, o número de prótons deve ser superior ao de elétrons. 

(     ) Os átomos de um mesmo elemento químico devem apresentar o mesmo número atômico. 
 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.  
a) V – V – F – F – V.    
b) V – F – V – F – V.    
c) V – F – F – V – F.    
d) F – V – V – V – F.    
e) F – F – F – V – V.    
   
8. (Ufpr 2014)  As teorias atômicas vêm se desenvolvendo ao longo da história. Até o início do 
século XIX, não se tinha um modelo claro da constituição da matéria. De lá até a atualidade, a 
ideia de como a matéria é constituída sofreu diversas modificações, como se pode observar no 
modelo atômico de Bohr, que manteve paradigmas conceituais sobre a constituição da matéria, 
mas também inseriu novos conceitos surgidos no início do século XX.  
No modelo atômico de Bohr:  
 
1. O elétron circula em órbita com raio definido.  
2. O elétron é descrito por uma função de onda.  
3. Para descrever o elétron num orbital são necessários 4 números quânticos.  
4. Toda a massa do átomo está concentrada no núcleo, que ocupa uma porção ínfima do 

espaço.  
 
Entre as afirmativas acima, correspondem ao modelo atômico de Bohr:   
a) 1 e 2 apenas.     
b) 2 e 3 apenas.     
c) 2, 3 e 4 apenas.     
d) 1 e 4 apenas.     
e) 1, 3 e 4 apenas.    
   
9. (Pucrs 2014)  Em 2013, comemorou-se o centenário da publicação de um trabalho que 
marcou época no desenvolvimento da teoria atômica. Intitulado Sobre a constituição de átomos 
e moléculas, o trabalho oferece uma descrição da estrutura atômica na qual os elétrons 
descrevem órbitas bem defi nidas e podem saltar de uma órbita a outra mediante a absorção 
ou emissão de radiação. _________, o autor desse trabalho, elaborou seu modelo atômico 
tomando as ideias de Rutherford como ponto de partida. Segundo Rutherford, o átomo contém 
um núcleo positivo muito pequeno, ao redor do qual se movem os elétrons. Assim surgiu a 
famosa imagem do átomo como _________, a qual substituiu a noção de _________ de que o 
átomo seria semelhante a _________. 
 
As expressões que completam corretamente o texto são, respectivamente:  
a) Bohr 
um sistema solar em miniatura 
Thomson 
um pudim de passas    
b) Bohr 
um pudim de passas 
Dalton 
uma bola de bilhar    
c) Thomson 
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um sistema solar em miniatura 
Dalton 
um pudim de passas    
d) Thomson 
um pudim de passas 
Demócrito 
uma bola de bilhar    
e) De Broglie 
um sistema solar em miniatura 
Thomson 
uma bola de bilhar    
   
10. (Unesp 2014)  Em 2013 comemora-se o centenário do modelo atômico proposto pelo físico 
dinamarquês Niels Bohr para o átomo de hidrogênio, o qual incorporou o conceito de 
quantização da energia, possibilitando a explicação de algumas propriedades observadas 
experimentalmente. Embora o modelo atômico atual seja diferente, em muitos aspectos, 
daquele proposto por Bohr, a incorporação do conceito de quantização foi fundamental para o 
seu desenvolvimento. Com respeito ao modelo atômico para o átomo de hidrogênio proposto 
por Bohr em 1913, é correto afirmar que  
a) o espectro de emissão do átomo de H é explicado por meio da emissão de energia pelo 

elétron em seu movimento dentro de cada órbita estável ao redor do núcleo do átomo.     
b) o movimento do elétron ao redor do núcleo do átomo é descrito por meio de níveis e 

subníveis eletrônicos.    
c) o elétron se move com velocidade constante em cada uma das órbitas circulares permitidas 

ao redor do núcleo do átomo.    
d) a regra do octeto é um dos conceitos fundamentais para ocupação, pelo elétron, das órbitas 

ao redor do núcleo do átomo.    
e) a velocidade do elétron é variável em seu movimento em uma órbita elíptica ao redor do 

núcleo do átomo.    
   
11. (Unesp 2012)  A Lei da Conservação da Massa, enunciada por Lavoisier em 1774, é uma 
das leis mais importantes das transformações químicas. Ela estabelece que, durante uma 
transformação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos 
produtos. Esta teoria pôde ser explicada, alguns anos mais tarde, pelo modelo atômico de 
Dalton. Entre as ideias de Dalton, a que oferece a explicação mais apropriada para a Lei da 
Conservação da Massa de Lavoisier é a de que:  
a) Os átomos não são criados, destruídos ou convertidos em outros átomos durante uma 

transformação química.    
b) Os átomos são constituídos por 3 partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons.    
c) Todos os átomos de um mesmo elemento săo idênticos em todos os aspectos de caracterizaçăo.    
d) Um elétron em um átomo pode ter somente certas quantidades específicas de energia.    
e) Toda a matéria é composta por átomos.    
   
12. (Mackenzie 2012)  Comemora-se, neste ano de 2011, o centenário do modelo atômico 
proposto pelo físico neozelandês Ernest Rutherford (1871-1937), prêmio Nobel da Química em 
1908. Em 1911, Rutherford, bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa, 
oriundas de uma amostra contendo o elemento químico polônio. 
 
De acordo com o seu experimento, Rutherford concluiu que  
a) o átomo é uma partícula maciça e indestrutível.    
b) existe, no centro do átomo, um núcleo pequeno, denso e negativamente carregado.    
c) os elétrons estão mergulhados em uma massa homogênea de carga positiva.    
d) a maioria das partículas alfa sofria um desvio ao atravessar a lâmina de ouro.    
e) existem, no átomo, mais espaços vazios do que preenchidos.    
   
13. (Uem 2015)  Sobre os principais fundamentos da teoria atômica de Dalton, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s).  
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01) A massa fixa de um elemento pode combinar-se com massas múltiplas de outro elemento 
para formar substâncias diferentes.    

02) O átomo é semelhante a uma massa gelatinosa carregada positivamente, tendo cargas 
negativas espalhadas nessa massa.    

04) A carga positiva de um átomo não está distribuída por todo o átomo, mas concentrada na 
região central.    

08) Existem vários tipos de átomos e cada um constitui um elemento químico. Átomos de um 
mesmo elemento químico são idênticos, particularmente em seu peso.    

16) Toda matéria é composta por átomos, que são partículas indivisíveis e não podem ser 
criados ou destruídos.    

   
14. (Uepg 2015)  Com relação às teorias atômicas, assinale o que for correto.  
01) Thomson propôs que o átomo seria uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça, 

incrustada de cargas negativas.    
02) Dalton propôs que os átomos são esferas rígidas indivisíveis, que não podem ser criados 

nem destruídos.    
04) Rutherford propôs um modelo de átomo conhecido como sistema planetário, onde os 

elétrons se mantêm em movimento circular ao redor do núcleo.    
08) Bohr propôs entre seus postulados que os elétrons movem-se ao redor do núcleo atômico 

central em órbitas específicas, com energias definidas.    
16) O salto de elétrons de um nível energético para outro também está entre os postulados de 

Borh.    
   
15. (Uemg 2014)  NÃO LUGAR  
 
Estou me olhando do futuro  
que não existe  
e considero o passado  
que me trespassou:  
 
Há uma névoa  
em torno desse núcleo  
que fui eu.  
— Quem fui eu, ao ser?  
— Quem serei, não sendo?  
 
Tenho que estudar melhor  
o caso das partículas de elétron  
que estão sem ser  
e são sem estar. 
 
Que o núcleo existe  
é certo.  
Mas mal o posso tocar.  
não chega a ser bem uma casa  
mas nele é que me coube habitar.  
 

(Sísifo desce a montanha) 
 
 
A última estrofe do poema trata da existência do núcleo atômico, conceito que foi introduzido 
por   
a) Bohr.     
b) Rutherford.     
c) Thomson.     
d) Dalton.    
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16. (Ita 2013)  Um átomo A com n elétrons, após  n 1  sucessivas ionizações, foi novamente 

ionizado de acordo com a equação 
 n 1 nA A 1e .      Sabendo o valor experimental da 

energia de ionização deste processo, pode-se conhecer o átomo A utilizando o modelo 
proposto por  
a) E. Rutherford.    
b) J. Dalton.    
c) J. Thomson.    
d) N. Bohr.    
e) R. Mulliken.    
   
17. (Pucrs 2012)  John Dalton foi o responsável por introduzir no âmbito da ciência a teoria 
atômica, nos primeiros anos do século XIX. Nessa época, ainda não se conseguia saber 
quantos átomos de cada elemento entravam na composição das moléculas simples. Hoje 

sabemos que a fórmula da molécula da água é 2H O  e que a da amônia é 3NH .  Dalton supôs 

que as moléculas mais simples eram combinações 1:1; assim, a água seria HO e a amônia, 
NH. Dalton introduziu uma escala de massas atômicas baseada no hidrogênio, que tinha 
massa 1.  
 
Na época de Dalton, acreditava-se que, em massa, a água tinha 1/8 de hidrogênio, e que a 
amônia tinha 1/6 de hidrogênio. Com isso, foi possível concluir que as massas atômicas do 
oxigênio e do nitrogênio valiam, respectivamente,  
a) 7 e 5.     
b) 8 e 6.     
c) 9 e 7.     
d) 16 e 14.     
e) 32 e 28.     
   
18. (Ime 2013)  Os trabalhos de Joseph John Thomson e Ernest Rutherford resultaram em 
importantes contribuições na história da evolução dos modelos atômicos e no estudo de 
fenômenos relacionados à matéria. Das alternativas abaixo, aquela que apresenta 
corretamente o autor e uma de suas contribuições é:  
a) Thomson – Concluiu que o átomo e suas partículas formam um modelo semelhante ao 

sistema solar.    
b) Thomson – Constatou a indivisibilidade do átomo.    
c) Rutherford – Pela primeira vez, constatou a natureza elétrica da matéria.    
d) Thomson – A partir de experimentos com raios catódicos, comprovou a existência de 

partículas subatômicas.    
e) Rutherford – Reconheceu a existência das partículas nucleares sem carga elétrica, 

denominadas nêutrons.    
   
19. (Uepg 2015)  Com relação à estrutura dos átomos e suas características, assinale o que for 
correto.  

Dados: Fe (Z 26);  Ca (Z 20);  K (Z 19)   

01) Um átomo neutro de N (Z 7),  ao se transformar no ânion 3N ,  apresentará 7 prótons e 4 

elétrons.     
02) A soma do número de prótons (p)  e o número de nêutrons (n)  é o número de massa (A).      

04) O átomo de Ca  apresenta Z 20  e 20 nêutrons e o átomo de K  apresenta Z 19  e 21 

nêutrons. Estes átomos podem ser considerados isótonos.     

08) Os átomos 11
5B  e 12

6C  são considerados isótopos.     

16) O átomo de Fe  apresenta 26 prótons e, portanto o seu número atômico é 26.    
   
20. (Uem 2015)  Na formação das moléculas de ácido clorídrico, ácido hipocloroso, ácido 

clórico e de ácido perclórico podem participar os isótopos de 1H,  2H,  3H,  16O,  17O,  18O,  
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35C ,  e 37C .  Com relação às massas moleculares das moléculas formadas, assinale o que 

for correto:  
01) A menor massa molecular é 36u  e a maior massa molecular é 112u.     
02) A massa molecular do ácido hipocloroso pode variar entre 52u  e 58u.     

04) As moléculas de 2 35 17H C O  e 1 37 16H C O  apresentam número de nêutrons totais 

diferente.    
08) O número de prótons em moléculas de ácido perclórico com diferentes massas moleculares 

é o mesmo.    
16) Compostos de mesma fórmula molecular, mas com massa molecular diferente, apresentam 

o mesmo número de elétrons e número de nêutrons diferente.    
   
21. (Uerj 2015)  Em 1815, o médico inglês William Prout formulou a hipótese de que as massas 
atômicas de todos os elementos químicos corresponderiam a um múltiplo inteiro da massa 
atômica do hidrogênio. Já está comprovado, porém, que o cloro possui apenas dois isótopos e 
que sua massa atômica é fracionária. 
Os isótopos do cloro, de massas atômicas 35 e 37, estão presentes na natureza, 
respectivamente, nas porcentagens de:  
a) 55% e 45%    
b) 65% e 35%    
c) 75% e 25%    
d) 85% e 15%    
   

22. (Pucrj 2014)  O antimônio tem dois isótopos, o 121Sb  e o 123Sb.  Sobre esses isótopos, 

verifica-se que:  
a) eles têm o mesmo número de nêutrons.    
b) eles são isóbaros.    
c) eles têm o mesmo número de massa.    
d) ambos têm o mesmo número de prótons.    
e) eles têm eletronegatividades diferentes.    
   
23. (Pucrj 2014)  Oxigênio é um elemento químico que se encontra na natureza sob a forma de 
três isótopos estáveis: oxigênio 16 (ocorrência de 99%); oxigênio 17 (ocorrência de 0,60%) e 
oxigênio 18 (ocorrência de 0,40%). A massa atômica do elemento oxigênio, levando em conta 
a ocorrência natural dos seus isótopos, é igual a:  
a) 15,84    
b) 15,942    
c) 16,014    
d) 16,116    
e) 16,188    
   
24. (Unimontes 2014)  O cloro presente no PVC tem dois isótopos estáveis. O cloro-35, com 

massa 34,97 U,  constitui 75,77% do cloro encontrado na natureza. O outro isótopo é o cloro-

37, de massa 36,97 U.  Em relação aos isótopos, é CORRETO afirmar que o cloro-37  

a) contribui menos para a massa atômica do cloro.    
b) apresenta maior quantidade de elétrons.    
c) apresenta maior número atômico.    
d) é mais abundante na natureza.    
   
25. (Ufsj 2013)  Considerando a configuração eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, é CORRETO 
afirmar que:  
a) dois isótopos do mesmo elemento não podem ter essa configuração.    
b) somente íons positivos podem apresentar essa configuração.    
c) um átomo neutro que tem essa configuração é um metal alcalino.    
d) há cinco orbitais totalmente preenchidos e um parcialmente preenchido.    
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26. (Mackenzie 2013)  Sabendo-se que dois elementos químicos 6x 8
3x 3A

  e 3x 20
2x 8B

  são 

isóbaros, é correto afirmar que o número de nêutrons de A e o número atômico de B são, 
respectivamente,  
a) 15 e 32.    
b) 32 e 16.    
c) 15 e 17.    
d) 20 e 18.    
e) 17 e 16.    
   
27. (Uepg 2013)  Na natureza podem-se encontrar três variedades isotópicas do elemento 
químico urânio, representadas abaixo. Com relação a esses isótopos, no estado fundamental, 
assinale o que for correto. 
 
234 235 238

92 92 92U U U   

01) O urânio-234 possui 92 prótons e 92 elétrons.    
02) O urânio-235 possui 92 prótons e 143 nêutrons.    
04) Os três átomos possuem o mesmo número de massa.    
08) O urânio-238 possui 92 elétrons e 146 nêutrons.    
   
28. (Uerj 2013)  A descoberta dos isótopos foi de grande importância para o conhecimento da 
estrutura atômica da matéria. 

Sabe-se, hoje, que os isótopos 54Fe  e 56Fe  têm, respectivamente, 28 e 30 nêutrons. 

A razão entre as cargas elétricas dos núcleos dos isótopos 54Fe  e 56Fe  é igual a:  
a) 0,5    
b) 1,0    
c) 1,5    
d) 2,0    
   
29. (Pucrj 2013)  Cristais de NaF e MgF2 dissolvidos em água se dissociam nos íons F–, Na+ e 
Mg2+. 
Uma característica desses íons é que eles possuem em comum:  
a) o mesmo nº de prótons no núcleo.    
b) a localização no mesmo período da tabela periódica dos elementos.    
c) o mesmo nº de elétrons na eletrosfera.    
d) a localização no mesmo grupo da tabela periódica dos elementos.    
e) o mesmo nº de nêutrons no núcleo dos seus isótopos mais estáveis.    
   
30. (Uepg 2012)  Considerando os elementos abaixo, com relação aos seus átomos, assinale o 
que for correto. 
 

Na Mg C O   

01) Os átomos de sódio e de magnésio são isótonos entre si.    
02) Átomos de oxigênio no estado fundamental têm 8 elétrons e 8 prótons, sendo eletricamente 

neutros.    
04) Átomos de cloro e de magnésio possuem tendência em formar ânions.    
08) Átomos de oxigênio e de sódio podem originar o composto de fórmula 2Na O  através de 

ligação covalente.    
   

31. (Fgv 2012)  A tabela seguinte apresenta dados referentes às espécies K, K ,  2Ca ,  e 

2S .  
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Espécie Z Nêutrons 

K 19 22 

K  19 22 

2Ca   20 22 

2S   16 18 

 
Em relação a essas espécies, são feitas as seguintes afirmações: 
 

I. K  e 2Ca   são isótonos; 

II. K e 2Ca   são isóbaros; 

III. K  tem mais prótons que K; 

IV. K  e 2S   têm o mesmo número de elétrons. 

 
É correto apenas o que se afirma em  
a) I e II.    
b) I e III.    
c) I e IV.    
d) II e III.    
e) II e IV.    
   
32. (Udesc 2012)  Assinale a alternativa correta. Os isótopos são átomos:  
a) de um mesmo elemento químico, apresentam propriedades químicas praticamente idênticas, 

mas têm um número diferente de nêutrons no seu núcleo.    
b) que têm o mesmo número de prótons e um número diferente de nêutrons no seu núcleo, 

apresentando propriedades químicas totalmente distintas.    
c) de um mesmo elemento químico, apresentam propriedades químicas idênticas, mas têm um 

número diferente de prótons no seu núcleo.    
d) de elementos químicos diferentes, com o mesmo número de nêutrons no seu núcleo e 

apresentam propriedades químicas semelhantes.    
e) de elementos químicos diferentes, apresentam propriedades químicas distintas, mas têm o 

mesmo número de nêutrons no seu núcleo.    
   
33. (Ifsul 2015)  Considere que os átomos dos elementos X  e Z  apresentam, 
respectivamente, os seguintes conjuntos de números quânticos para seus elétrons de 
diferenciação:  
 

Átomo X :  n 4;l 0;m 0;s 1 2      

Átomo Z :  n 5;l 1;m 0;s 1 2      

(Convenção do spin do 1º  elétron 1
2)   

Qual é a afirmativa correta?  
a) O elemento X  é um metal alcalino e o elemento Z  é um gás nobre.    
b) Os números atômicos dos elementos X  e Z  são, respectivamente, 30  e 51.     
c) O elemento X  possui 2  elétrons de valência e o Z  possui 5  elétrons.    
d) A fórmula do composto formado por átomos de X  e Z  é 2XZ .     

   
34. (Uem 2015)  Assinale o que for correto.  
01) Os números quânticos de spin variam de   a ,  passando por zero.    
02) O número quântico magnético indica a energia do elétron no subnível.    
04) O número quântico principal indica a energia do elétron no orbital.    
08) O movimento do elétron ao redor do núcleo atômico gera um campo magnético externo, e o 

movimento do elétron em torno de seu próprio eixo gera outro campo magnético.    
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16) A região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron em um subnível s é uma 
região esférica.    

   
35. (Uepg 2015)  Com relação à estrutura atômica e à distribuição eletrônica, assinale o que for 
correto. 
 

Considere: S 1 2    e S 1 2.     

01) Se um cátion divalente tem a configuração eletrônica 2 63s 3p  para o seu último nível 

energético, então o átomo correspondente, no estado fundamental, tem Z 20.     
02) O isótopo 12  do Carbono (Z 6),  no estado fundamental, tem seu elétron de 

diferenciação com números quânticos: n 2,  1,  m 0,  m=0, S 1 2.      

04) Sendo C  (Z 17)  e S  (Z 16),  então, o ânion cloreto e o átomo de enxofre, no estado 

fundamental, são espécies isoeletrônicas.    
08) Um átomo no estado fundamental, com número atômico igual a 33,  apresenta 5  elétrons 

no último nível de sua distribuição eletrônica.    
16) Um átomo com 22  elétrons e A 48,  no estado fundamental, apresenta 26  prótons em 

seu núcleo.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto para responder à(s) questão(ões). 
 
A energia liberada pelo Sol é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra. 
Grande parte da energia produzida pelo Sol decorre do processo de fusão nuclear em que são 
formados átomos de hélio a partir de isótopos de hidrogênio, conforme representado no 
esquema: 
 
1 1 2 0
1 1 1 1H H H e    

2 1 3
1 1 2H H He   

3 1 4 0
2 1 2 1He H He e    

 
(John B. Russell. Química geral, 1994.)  

 
 
36. (Unesp 2015)  A partir das informações contidas no esquema, é correto afirmar que os 
números de nêutrons dos núcleos do hidrogênio, do deutério, do isótopo leve de hélio e do 
hélio, respectivamente, são  
a) 1,  1,  2  e 2.     
b) 1,  2,  3  e 4.     
c) 0,  1,  1 e 2.     
d) 0,  0,  2  e 2.     
e) 0,  1,  2  e 3.     

   
37. (Udesc 2012)  O último elétron de um átomo neutro apresenta o seguinte conjunto de 
números quânticos: n = 3; = 1; m = 0; s = +1/2. Convencionando-se que o primeiro elétron a 
ocupar um orbital possui número quântico de spin igual a +1/2, o número atômico desse átomo 
é igual a:  
a) 15     
b) 14    
c) 13    
d) 17    
e) 16    
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38. (Espcex (Aman) 2011)  Considere as seguintes informações: 
 
I. A configuração eletrônica, segundo o diagrama de Linus Pauling, do ânion trivalente de 

nitrogênio  3
7N  , que se origina do átomo nitrogênio, é 2 2 61s 2s 2p . 

II. Num mesmo átomo, não existem dois elétrons com os quatro números quânticos iguais. 

III. O íon 39 1
19K  possui 19 nêutrons. 

IV. Os íons 2Fe   e 3Fe   do elemento químico ferro diferem somente quanto ao número de 

prótons. 
 
Das afirmações feitas, está(ão) correta(s)  
a) apenas I e II.    
b) apenas I, II e III.    
c) apenas IV.    
d) apenas III e IV.    
e) todas.    
   
39. (Espcex (Aman) 2011)  Considere três átomos cujos símbolos são M, X e Z, e que estão 
nos seus estados fundamentais. 
Os átomos M e Z são isótopos, isto é, pertencem ao mesmo elemento químico; os átomos X e 
Z são isóbaros e os átomos M e X são isótonos. Sabendo que o átomo M tem 23 prótons e 
número de massa 45 e que o átomo Z tem 20 nêutrons, então os números quânticos do elétron 
mais energético do átomo X são: 
 
Observação: 
Adote a convenção de que o primeiro elétron a ocupar um orbital possui o número quântico de 

spin igual a 1 2.   

a) n 3; 0; m 2; s 1/ 2    l     

b) n 3; 2; m 0; s 1/ 2    l     

c) n 3; 2; m 2; s 1/ 2     l     

d) n 3; 2; m 2; s 1/ 2    l     

e) n 4; 1; m 0; s 1/ 2    l     

   
40. (Ime 2011)  O elemento X tem dois isótopos estáveis. Um de tais isótopos é isótono do 

nuclídeo 108
46Q  e isóbaro do nuclídeo 109

48Z .  Com base nestas informações responda: 

 
a) Qual o número atômico de X? 
b) A que grupo e período da Tabela Periódica pertence o elemento X? 
c) Qual a configuração eletrônica de X no estado fundamental? 
d) Quais são os números quânticos principal, azimutal e magnético do elétron desemparelhado 

na configuração descrita no item c?  
   
41. (Ufrgs 2011)  Desde o século XIX, uma das questões mais preocupantes para os químicos 
era a definição do peso dos átomos. Atualmente, as massas atômicas dos elementos químicos 
são representadas, em sua maior parte, por números fracionários. 
O elemento magnésio, por exemplo, apresenta massa atômica aproximada de 24,3 unidades 
de massa atômica. 
 
Uma justificativa adequada para este valor fracionário é que  
a) os átomos de magnésio podem apresentar um número de elétrons diferente do número de 

prótons.    
b) o número de nêutrons é sempre maior que o número de prótons nos átomos de magnésio.    
c) O elemento magnésio pode originar diferentes variedades alotrópicas.    
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d) a massa de um átomo de magnésio é relativamente 24,3 vezes maior que a de um átomo do 
isótopo 12 do carbono.    

e) o elemento magnésio é formado por uma mistura de isótopos naturais que apresentam 
massas atômicas diferentes.    

   
42. (Uff 2010)  Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr mostrou que as leis da Física 

Clássica não eram válidas para sistemas microscópicos, tais como o átomo e suas partículas 

constituintes. Bohr criou um novo modelo atômico, fundamentado na teoria dos quanta de Max 

Planck, estabelecendo alguns postulados. 

 

Assinale a opção que apresenta corretamente um dos postulados de Bohr.  

a) O elétron pode-se mover em determinadas órbitas sem irradiar. Essas órbitas estáveis são 
denominadas “estados estacionários”.    

b) É impossível determinar com precisão a posição e a velocidade instantâneas de uma 
partícula.    

c) Um mesmo orbital não pode ter mais do que dois elétrons. Num orbital com dois elétrons, um 
deles tem spin + ½ e o outro - ½.    

d) O elétron ao saltar de um nível de energia interno E1 para outro mais externo E2 emite um 
quantum de energia.    

e) Num átomo, não existem dois elétrons com os quatro números quânticos iguais.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
O Princípio da Exclusão de Pauli 
Como não podem existir dois elétrons num mesmo átomo que apresentem os mesmos estados 
energéticos, concluímos que todos os elétrons de um átomo são diferentes de algum modo. 
Esta afirmação é conhecida como princípio da exclusão de Pauli.   
 
Resposta da questão 2: 
 [Resposta do ponto de vista da disciplina de Química] 
a) A partir da informação obtida na tabela periódica do número de prótons do césio, vem: 

137
55 Cs : Z 55 (55 prótons)

A Z n

137 55 n

n 82 nêutrons



 

 



 

 
Utilizando o diagrama de distribuição eletrônica, teremos: 
 

 
 
Em subníveis energéticos: 

2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 1
55Cs : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s  

 
Em camadas: 

2

2 6

2 6 10

2 6 10

2 6

1

K 1s 2 e

L 2s 2p 8 e

M 3s 3p 3d 18 e

N 4s 4p 4d 18 e

O 5s 5p 8 e

P 6s











 

 

 

 

 



 

 

A fissão do 235U  forma o 137Cs  e 3 nêutrons, além de um outro isótopo. 
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235 1 1 137 A
92 0 0 55 Z

235 1 1 137 96
92 0 0 55 37

U 1 n 3 n Cs X

235 1 3 1 137 A

A 96

92 1 0 3 0 55 Z

Z 37 (Rubídio, de acordo com a tabela periódica)

Então :

U 1 n 3 n Cs Rb

   

    



     



   

 

 

b) O 137Cs  decai emitindo uma partícula β  e radiação ,γ  resultando em um isótopo estável: 

0137 A '
55 Z'1

0137 137
55 561

Cs Y

137 0 A '

A ' 137

55 1 Z'

Z' 56 (Ba, de acordo com a tabela periódica)

Conclusão :

Cs Ba

β γ

β γ





  

 



  



  

 

 

Para uma amostra contendo 2,00 mg  de 137Cs,  a massa desse radioisótopo que ainda 

resta na amostra após 90 anos, pode ser calculada da seguinte maneira: 
 

30 anos 30 anos 30 anos
2,00 mg 1,00 mg 0,500 mg 0,250 mg    

 

Ou seja, após 90 anos (3  30 anos) restará 0,250 mg de césio-137. 
 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 
c) Peixe A – quarto nível trófico (consumidor terciário) 

Peixe B – segundo e terceiro nível trófico (consumidor primário e secundário) 
 

d) O césio-137 não pode ser metabolizado ou excretado pelos seres vivos. Por esse motivo ele 
apresenta efeito cumulativo e vai aparecer em maiores concentrações no final das cadeias e 
teias alimentares.   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
Verdadeira. Em seu experimento, Rutherford e seus alunos bombardearam uma fina lâmina de 
ouro, conseguindo demonstrar que o átomo era constituído por um centro pequeno e denso 
que chamou de núcleo, e os elétrons giravam ao seu redor. 
Falsa. O modelo de Thomson, comparava o átomo a um “pudim de passas”, nesse modelo,  a 
massa seria positiva e as passas seriam as cargas negativas incrustadas; 
Falsa. A palavra átomo surgiu na Grécia antiga, com os filósofos Leucipo e Demócrito, que 
acreditavam, que a matéria ao ser dividida, chegaria em sua menor parte, chamada então de 
átomo (a = não; tomos = parte). 
Falsa. Segundo Bohr, os elétrons estariam em níveis estacionários de energia, e para que o 
elétron saltasse de nível de energia para outro, seria necessário, ganhar energia. 
Falsa. A fonte radioativa emitia partículas alfa (positiva) em direção a uma fina lâmina de ouro.   
 
Resposta da questão 4: 
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 [E] 
 
A partir das suas descobertas científicas, Niels Böhr propôs cinco postulados: 
 
1º) Um átomo é formado por um núcleo e por elétrons extranucleares, cujas interações 

elétricas seguem a lei de Coulomb. 
2º) Os elétrons se movem ao redor do núcleo em órbitas circulares. 
3º) Quando um elétron está em uma órbita ele não ganha e nem perde energia, dizemos que 

ele está em uma órbita discreta ou estacionária ou num estado estacionário. 
4º) Os elétrons só podem apresentar variações de energia quando saltam de uma órbita para 

outra. 
5º) Um átomo só pode ganhar ou perder energia em quantidades equivalentes a um múltiplo 
inteiro (quanta).   
 
Resposta da questão 5: 
 [B] 
 
Para Thomson, cada átomo seria formado por uma grande região positiva que concentraria a 
massa do átomo e por elétrons que neutralizariam essa carga positiva. Ou seja, teríamos uma 
esfera de carga elétrica positiva dentro da qual estariam dispersos os elétrons.   
 
Resposta da questão 6: 
 [E] 
 
[A] Incorreta. Os átomos de um mesmo elemento têm massas iguais e os átomos de elementos 

diferentes têm massas diferentes, que não são aceitas nos dias atuais, devido à existência 
de isótopos, onde todos os átomos de um mesmo elemento não apresenta a mesma massa. 

[B] Incorreta. A subdivisão da eletrosfera em subníveis foi sugerida por Sommerfield. 
[C] Incorreta. No modelo “pudim de passas” proposto por J.J. Thomson o pudim seriam os 

prótons e os elétrons estariam incrustados no pudim, representando as passas. 

[D] Incorreta. Para Sommerfield, para cada camada eletrônica (n)  haveria uma órbita circular e 

(n 1)  órbitas elípticas com diferentes excentricidades. Assim para a camada L  (n 2),  

tem-se 1 órbita circular e 1 órbita elíptica. 
[E] Correta. Em um de seus postulados Bohr afirma que quando um elétron absorve energia, 
ele salta para uma camada mais afastada no núcleo, ao cessar a energia, ele retorna a sua 
camada fundamental e emite essa energia em forma de luz.   
 
Resposta da questão 7: 
 [A] 
 
Verdadeiro. Rutherford através de seus experimentos, onde bombardeou partículas alfa em 
uma lâmina de ouro, pode constatar que o átomo possuía um núcleo denso e positivo e os 
elétrons giravam ao redor do núcleo, em uma região chamada de eletrosfera. 
 
Verdadeiro. Esse modelo ficou conhecido como “pudim de passas”, onde o átomo seria positivo 
com cargas negativas incrustadas. 
 
Falso. O desvio das partículas alfa (positivas) ocorreu derivado do fato da sua aproximação 
com o núcleo, carregado positivamente. 
 
Falso. Em um átomo neutro o número de prótons é igual ao de elétrons. 
 
Verdadeiro. O número atômico seria a “identidade do átomo”, ou seja, átomos de um mesmo 
elemento possuem o mesmo número atômico.   
 
Resposta da questão 8: 



 
 

Prof. Marcelo Cunha / 2016 

 

Página 17 de 29 
 

 [D] 
 
A partir das suas descobertas científicas, Niels Böhr propôs cinco postulados: 
 
1º) Um átomo é formado por um núcleo e por elétrons extranucleares, cujas interações 

elétricas seguem a lei de Coulomb. 
 
2º) Os elétrons se movem ao redor do núcleo em órbitas circulares. 
 
3º) Quando um elétron está em uma órbita ele não ganha e nem perde energia, dizemos que 

ele está em uma órbita discreta ou estacionária ou num estado estacionário. 
 
4º) Os elétrons só podem apresentar variações de energia quando saltam de uma órbita para 

outra. 
 
5º) Um átomo só pode ganhar ou perder energia em quantidades equivalentes a um múltiplo 
inteiro (quanta).   
 
Resposta da questão 9: 
 [A] 
 
Niels Bohr deu continuidade ao trabalho de Ernest Rutherford, elaborando um modelo sobre a 
constituição de átomos e moléculas. Ele propôs que cada elétron possui uma quantidade 
determinada de energia, ocupando órbitas definidas, podendo saltar de uma órbita para outra 
mediante absorção ou emissão de energia. 
O modelo proposto por Ernest Rutherford era semelhante ao sistema solar, ou seja, o átomo 
possui um núcleo central e positivo e os elétrons giram ao redor desse núcleo, à semelhança 
dos planetas ao redor do sol. 
O modelo criado por J. Thompson era semelhante a um pudim de passas, onde cargas 
negativas estariam incrustadas no átomo positivo.   
 
Resposta da questão 10: 
 [C] 
 
A partir das suas descobertas científicas, Niels Böhr propôs cinco postulados: 
 
1º) Um átomo é formado por um núcleo e por elétrons extranucleares, cujas interações 

elétricas seguem a lei de Coulomb. 
 
2º) Os elétrons se movem ao redor do núcleo em órbitas circulares. 
 
3º) Quando um elétron está em uma órbita ele não ganha e nem perde energia, dizemos que 

ele está em uma órbita discreta ou estacionária ou num estado estacionário. 
 
4º) Os elétrons só podem apresentar variações de energia quando saltam de uma órbita para 

outra. 
 
5º) Um átomo só pode ganhar ou perder energia em quantidades equivalentes a um múltiplo 

inteiro (quanta). 
 
O modelo de Böhr serviu de base sólida para o desenvolvimento dos modelos e conceitos 
atuais sobre a estrutura do átomo.   
 
Resposta da questão 11: 
 [A] 
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Uma das proposições de Dalton é esta: átomos não são criados, destruídos ou convertidos em 
outros átomos durante uma transformação química, ocorre um rearranjo.   
 
Resposta da questão 12: 
 [E] 
 
Rutherford imaginou que o átomo seria composto por um núcleo positivo e muito pequeno. 
Hoje se sabe que o tamanho do átomo varia de 10.000 a 100.000 vezes maior que o tamanho 
do seu núcleo. Ele também acreditava que os elétrons giravam ao redor do núcleo e 
neutralizavam a carga positiva do núcleo.   
 
Resposta da questão 13: 
 01 + 08 + 16 = 25. 
 
Proposições de Dalton: 
1a) Toda a matéria é formada por unidades fundamentais chamadas átomos. 
2a) Os átomos são perpétuos e indivisíveis, não podem ser criados, nem destruídos. 
3a) Os átomos de um determinado elemento químico são idênticos em todas as suas 

propriedades. Átomos de elementos químicos diferentes têm propriedades diferentes. 
4a) Uma alteração química (ou reação química) é uma combinação, separação ou rearranjo de 

átomos. 
5a) Os compostos químicos são constituídos de átomos de elementos químicos diferentes 

numa proporção fixa. 
 
A teoria de Dalton explicou, na época, porque a massa se conserva durante uma reação 
química, ou seja, a lei da conservação das massas ou lei de Lavoisier (a soma das massas dos 
reagentes é igual à soma das massas dos produtos num sistema fechado).   
 
Resposta da questão 14: 
 01 + 02 + 08 + 16 = 27. 
 
[01] Correta. Thomson propôs que o átomo seria uma esfera positiva, incrustada de cargas 

negativas, semelhante a um “pudim de passas”. 
[02] Correta. Dalton propôs que os átomos são esferas rígidas, maciças e indivisíveis, que não 

podem ser criados nem destruídos, semelhantes a um “bola de bilhar”. 
[04] Incorreta. Segundo Rutherford os elétrons seriam constantemente acelerados em seu 

movimento ao redor do núcleo. 
[08] Correta. Bohr propôs entre seus postulados que os elétrons movem-se ao redor do núcleo 

atômico em órbitas específicas, com energias definidas.   
[16] Correta. Bohr afirmou ainda, que ao fornecer energia ao elétron ele salta de camada (nível 
excitado) e ao perder energia retorna ao nível fundamental.   
 
Resposta da questão 15: 
 [B] 
 
Rutherford através de seu experimento com bombardeamento de partículas alfa em finas 
lâminas de ouro, conseguiu provar que a matéria é formada por núcleo onde ficam as 
partículas positivas e eletrosfera onde giram os elétrons.   
 
Resposta da questão 16: 
 [D]  
 
Em 1913, Niels Böhr propôs um modelo quântico de átomo. Os postulados podem ser reunidos 
da seguinte forma: 
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1. Um átomo é constituído de um núcleo e elétrons extranucleares, cujas interações elétricas 
seguem a lei de Coulomb. 

2. Os elétrons se movem ao redor do núcleo, em órbitas circulares, e obedecem todos às leis 
da mecânica clássica. 

3. Quando um elétron está numa órbita determinada, não ganha nem perde energia; diz-se que 
se acha num estado estacionário. 

4. Os elétrons só podem apresentar variações de energia saltando de uma órbita para outra. 
5. Um átomo só pode ganhar ou perder energia por quantidades equivalentes a um múltiplo 

inteiro de quanta. 
 
Logo após a proposta de Böhr, o postulado (2) foi modificado pelo físico Sommerfeld, que 
substituiu o termo órbitas circulares por órbitas elípticas; trataremos aqui do modelo mais geral, 
chamado de Böhr-Sommerfeld. 
 
Este modelo permite conhecer o átomo A e suas transições eletrônicas.   
 
Resposta da questão 17: 
 [A]  
  
Na época de Dalton, teremos: 
 

oxigênio

oxigênio

Massa da água 8

Massa hidrogênio 1

Fórmula da água HO

8 1 M

M 7







 



 

 

nitrogênio

nitrogênio

Massa da amônia 6

Massa hidrogênio 1

Fórmula da água NH

6 1 M

M 5







 



   

 
Resposta da questão 18: 
 [D] 
 
Em 1897, Joseph John Thomson, que recebeu o prêmio Nobel em 1906 pelos seus trabalhos 
sobre o estudo dos elétrons, fez experimentos utilizando o tubo de descargas.   
 
Resposta da questão 19: 
 02 + 16 = 18. 
 

Um átomo neutro de N (Z 7),  ao se transformar no ânion 3N ,  apresentará 7 prótons e 10 

elétrons. 

A soma do número de prótons (p)  e o número de nêutrons (n)  é o número de massa (A)  ou 

núcleons. 

O átomo de Ca  apresenta Z 20  e 20 nêutrons e o átomo de K  apresenta Z 19  e 21 

nêutrons. Estes átomos não podem ser considerados isótonos, pois possuem quantidades de 
nêutrons diferentes (20 e 21). 

Os átomos 11
5B (11 5 6 nêutrons)   e 12

6C (12 6 6 nêutrons)   são considerados isótonos, 

pois possuem o mesmo número de nêutrons.    
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O átomo de Fe  apresenta 26 prótons e, portanto o seu número atômico é 26.     

 
Resposta da questão 20: 
 01 + 02 + 08 + 16 = 27. 
 
A menor massa molecular é 36 u e a maior massa molecular é 112 u.   

 

1 35

3 37 18
4

4

H C 1 35 36 u (ácido clorídrico; HC )

H C O 3 37 4 18 112 u (ácido perclórico; HC O )

  

    
 

 
A massa molecular do ácido hipocloroso pode variar entre 52 u e 58 u. 
1 35 16

3 37 18

H C O 1 35 16 52 u (ácido hipocloroso; HC O)

H C O 3 37 18 58 u (ácido hipocloroso; HC O)

   

   
   

 

As moléculas de 2 35 17H C O  e 1 37 16H C O  apresentam número de nêutrons totais iguais. 
2 35 17 2 35 17

1 37 16 2 35 17

H C O 1nêutron do H; 18 nêutrons do C ; 9 nêutrons do O

Total de nêutrons 28 nêutrons

H C O 0 nêutron do H; 20 nêutrons do C ; 8 nêutrons do O

Total de nêutrons 28 nêutrons









 

 
O número de prótons em moléculas de ácido perclórico com diferentes massas moleculares é o 
mesmo, o número de nêutrons muda.   
 
Compostos de mesma fórmula molecular, mas com massa molecular diferente, apresentam o 
mesmo número de prótons e elétrons e número de nêutrons diferente.     
 
Resposta da questão 21: 
 [C] 
 

35x 37y
35,5

100

x y 100 x 100 y

35(100 y) 37y 3550

3500 35y 37y 3550

2y 3550 3500

y 25%

x 100 25 75%




    

  

  

 



  

   

 
Resposta da questão 22: 
 [D] 
 
Ambos pertencem ao mesmo elemento químico, logo apresentam o mesmo número de 
prótons.   
 
Resposta da questão 23: 
 [C] 
 
Calculando a massa atômica média ponderada, vem: 

M.A (média ponderada) 0,99 16 u 0,006 17 u 0,004 18 u 16,014 u          
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Resposta da questão 24: 
 [A] 
 
35
17

37
17

C 75,77%

C 100% 75,77% 24,23%



  
 

 
Assim, o isótopo cloro-37 contribui menos para a massa atômica do cloro.    
 
Resposta da questão 25: 
 [C] 
 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 é a configuração de um metal alcalino do quarto período (potássio).   
 
Resposta da questão 26: 
 [E] 
 
Teremos: 
 
6x 8 3x 20
3x 3 2x 8

6 4 8 3 4 20
3 4 3 2 4 8

32 32
15 16

A e B são isóbaros.

Então;

6x 8 3x 20

3x 12

x 4

A e B

A e B

32 15 17 nêutrons em A.

Z 16; 16 prótons em B.

 
 

   
   

  





 



   

 
Resposta da questão 27: 

 01 + 02 + 08 = 11.  
 
01) Verdadeira. Num átomo eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de 

elétrons. 
02) Verdadeira. A = Z + n, ou seja, n = 235 – 92 = 143. 
04) Falsa. Os átomos são isótopos, ou seja, apresentam o mesmo número de prótons, e não 

de massa. 
08) Verdadeira. A = Z + n, ou seja, n = 238 – 92 = 146.   
 
Resposta da questão 28: 
 [B] 
 
Átomos isótopos possuem o mesmo número de prótons; logo, a razão entre as cargas positivas 
existentes no núcleo é 1.   
 
Resposta da questão 29: 
 [C] 
 
Esses íons possuem o mesmo número de elétrons na eletrosfera, ou seja, são isoeletrônicos. 
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2 2 6
9

2 2 6
11

2 2 2 6
12

F 1s 2s 2p

Na 1s 2s 2p

Mg 1s 2s 2p













   

 
Resposta da questão 30: 
 01 + 02 = 03. 
 

23
11

24
12

Na : 23 11 12 nêutrons
isótonos ou isoneutrônicos

Mg : 24 12 12 nêutrons

  


  

 

 
Átomos de oxigênio no estado fundamental têm 8 elétrons e 8 prótons, sendo eletricamente 

neutros: 16
8O 8 prótons, 8 elétrons e 8 nêutrons.  

 
Cloro tem tendência de formar ânions. 
Magnésio tem tendência de formar cátions. 
 

Átomos de oxigênio e de sódio podem originar o composto de fórmula 2Na O  através de 

ligação iônica.   
 
Resposta da questão 31: 
 [C] 
 
Análise das afirmações: 
 

I. Correta. K  e 2Ca   são isótonos (possuem o mesmo número de nêutrons): 

 

Espécie Z Nêutrons 

K  19 22 

2Ca   20 22 

 

II. Incorreta. K e 2Ca   são isótonos: 

 

Espécie Z Nêutrons 

K 19 22 

2Ca   20 22 

 

III. Incorreta. K  tem o mesmo número de prótons que K: 
 

Espécie Z Nêutrons 

K 19 22 

K  19 22 

 

IV. Correta. K  e 2S   têm o mesmo número de elétrons (isoeletrônicos): 
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Espécie Z Elétrons 

K  19 18 

2S   16 18 

   
 
Resposta da questão 32: 
 [A]  
 
As propriedades químicas de elementos isótopos são idênticas, pois são átomos que possuem 
a mesma estrutura eletrônica. Entretanto, são átomos diferentes, pois apresentam quantidades 
diferentes de nêutrons em seu núcleo, apresentando, assim, massas atômicas distintas.   
 
Resposta da questão 33: 
 [D] 
 

s

n 4 (camada principal

0 (subcamada)
X :

m 0

1m
2





 

  


 

 

camada principal: 4  

subcamada: s  (pois, s 0, p 1, d 2, f 3)     

0
0 1 1  elétron

2
   

 

Assim, teremos que o átomo X  possui o elétron de diferenciação: 24s .  Portanto, sua 

distribuição eletrônica, será: 
2 2 6 2 6 21s 2s 2p 3s 3p 4s  

nº atômico: 20  

pertence ao 4º período da família 2A  (metais alcalinos terrosos). 
 

s

n 5

1
Y:

m 0

1m
2





 

  


 

 

camada principal: 5  

subcamada: p  (pois, s 0, p 1, d 2, f 3)     

1 0 1

1  elétron
2

 

     

 

Assim, teremos que o átomo Y  possui o elétron de diferenciação 55p  

2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 51s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p  

nº atômico: 53  

pertence ao 5º período da família 7A  (família do halogênios). 
 
[A] Incorreta. O elemento X  é metal alcalino terroso e Y um halogênio. 
[B] Incorreta. Os números atômicos serão 20 e 53, respectivamente. 
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[C] Incorreta. O elemento X possui 2e  na C.V e Y possui 7e  na C.V. 

[D] Correta. O elemento X pertence a família 2A pode doar 2e  e Y, da família 7A, recebe 1e  

cada, formando o composto: 2XZ .     

 
Resposta da questão 34: 
 08 + 16 = 24. 
 

Os números quânticos de spin assumem valores 
1 1

ou
2 2

  .   

 
Verificou-se que o momento magnético associado ao movimento de um elétron numa órbita é 
função apenas do número quântico; esse momento magnético do momento angular de órbita é 

dado pela expressão: ( 1)B;μ    onde B é uma constante denominada magnéton de Böhr. 

 
Os níveis de energia de um átomo são organizados em conjuntos chamados camadas 
eletrônicas, isto é, uma camada é um conjunto de subníveis energéticos quantizados 
(apresentam energia constante). 
 
O movimento do elétron ao redor do núcleo atômico gera um campo magnético externo, e o 
movimento do elétron em torno de seu próprio eixo gera outro campo magnético.   
 
A região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron em um subnível s é uma região 
esférica. 
 

   
 
Resposta da questão 35: 
 01 + 02 + 08 = 11. 
 

[01] Correta. O cátion divalente perdeu 2  elétrons, assim o átomo neutro, possui a seguinte 

configuração eletrônica: 2 2 6 2 6 21s 2s 2p 3s 3p 4s ,  portanto, Z 20.  

 
[02] Correta. O átomo de carbono, possui a seguinte configuração eletrônica: 

2 2 2
6C 1s 2s 2p  

 
O elétron de diferenciação será: 

1  0  1  

    
 
 

 

n 2, 1, m 0, S 1/ 2      
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[04] Incorreta. Átomos isoeletrônicos possuem a mesma quantidade de elétrons, o íon cloreto 

possui 18e  e o átomo neutro de enxofre, possui 16e .  

17

16

C 17 1 18e

S 16e

 



  


 

 
[08] Correta. 

2 2 6 2 6 2 10 3
33X 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p  

 

O último nível (4) possui 5  elétrons. 

 
[16] Incorreta. Um átomo no estado fundamental possui o mesmo número de prótons e 

elétrons, portanto, se possui 26  prótons deveria possuir 26  elétrons.   

 
Resposta da questão 36: 
 [C] 
 
Números de nêutrons dos núcleos do hidrogênio, do deutério, do isótopo leve de hélio e do 
hélio: 
 
1
1

2
1

3
2

4
2

H : 1próton; 1 elétron; 0 nêutron.

H : 1próton; 1 elétron; 1nêutron (2 1).

He : 2 prótons; 2 elétrons; 1nêutron (3 2).

He : 2 prótons; 2 elétrons; 2 nêutrons (4 2).







   

 
Resposta da questão 37: 
 [B]  
 
Teremos: 
 

2 2 2 6 2 2

n = 3;   = 1; m = 0; s = +1/2

3p X 1s 2s 2p 3s 3p Z 14

1 0 1

      

 

   

 
Resposta da questão 38: 
 [A] 
 

Análise das informações: 
 
I. Correta: a configuração eletrônica, segundo o diagrama de Linus Pauling, do ânion trivalente de 

nitrogênio  3
7N  , que se origina do átomo nitrogênio, é 2 2 61s 2s 2p ; 

II. Correta: em um mesmo átomo, não existem dois elétrons com os quatro números quânticos 
iguais; 

III. Incorreta: o íon 39 1
19K  possui (39 – 19) 20 nêutrons; 

IV. Incorreta: os íons 2Fe   e 3Fe   do elemento químico ferro diferem somente quanto ao 

número de elétrons;   
 
Resposta da questão 39: 
 [C] 
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Teremos: 
 

43 4345
23 23 p

2 2 6 2 6 2 1
21

1

M Z X

45 23 23 20 p

p 21

X :1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d

Para 3d :

2 1 0 1 2

1
n 3; 2; m 2; s

2

   





   

     

   

 
Resposta da questão 40: 

 a) Um dos isótopos é isótono do nuclídeo 108
46Q  e isóbaro do nuclídeo 109

48Z ,  então: 

108
46

109
48

109
47

Q : 108 46 62 nêutrons

Z : pr ótons nêutrons 109

número de prótons do isótopo 109 62 47

O isótopo seria X, seu número atômico é 47.

 

 

  
 

 
b) Grupo 11 ou I B: 

2 2 6 2 6 2 10 6 2 9
47

Grupo 11
ou IB

X : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d  

 
c) No estado fundamental, teremos: 

2 2 6 2 6 2 10 6 1 10
47

Configuração mais estável :

X : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d
 

 
d) Teremos: 

15s

n (número quântico principal) 5

(número quântico secundário ou azimutal) 0

m (número quântico magnético) 0







   

 
Resposta da questão 41: 
 [E] 
 
Quando observamos a tabela periódica percebemos que as massas que aparecem são médias 
ponderadas, por exemplo, existem dois tipos de átomos de cloro na natureza: o cloro-35 que 
aparece em 75 % dos compostos que tem cloro e o cloro-37 que está em 25 % dos compostos 
que tem cloro, por isso, para sabermos a massa média desses dois isótopos fazemos a média 
ponderada.   
 
Resposta da questão 42: 
 [A] 
 
A partir das suas descobertas científicas, Niels Böhr propôs cinco postulados: 
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1º) Um átomo é formado por um núcleo e por elétrons extranucleares, cujas interações 

elétricas seguem a lei de Coulomb. 

2º) Os elétrons se movem ao redor do núcleo em órbitas circulares. 

3º) Quando um elétron está em uma órbita ele não ganha e nem perde energia, dizemos que 

ele está em uma órbita discreta ou estacionária ou num estado estacionário. 

4º) Os elétrons só podem apresentar variações de energia quando saltam de uma órbita para 

outra. 

5º) Um átomo só pode ganhar ou perder energia em quantidades equivalentes a um múltiplo 

inteiro (quanta). 

 

O modelo de Böhr serviu de base sólida para o desenvolvimento dos modelos e conceitos 
atuais sobre a estrutura do átomo.   
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Resumo das questões selecionadas nesta atividade 
 
Data de elaboração: 05/03/2016 às 19:05 
Nome do arquivo: LISTA 1 - DETERMINANTE 2016 
 

 
Legenda: 
Q/Prova = número da questão na prova 
Q/DB = número da questão no banco de dados do SuperPro® 
 
 
Q/prova Q/DB Grau/Dif. Matéria Fonte Tipo 
 
   
1 ............. 129641 ..... Média ............ Física............. Udesc/2014 .......................... Múltipla escolha 
   
2 ............. 134225 ..... Elevada ......... Química ......... Pucsp/2014 .......................... Analítica 
   
3 ............. 138477 ..... Baixa ............. Química ......... Udesc/2015 .......................... Múltipla escolha 
   
4 ............. 143884 ..... Elevada ......... Química ......... Udesc/2015 .......................... Múltipla escolha 
   
5 ............. 140230 ..... Média ............ Química ......... Pucmg/2015 ......................... Múltipla escolha 
   
6 ............. 148668 ..... Média ............ Química ......... Pucpr/2015 ........................... Múltipla escolha 
   
7 ............. 136822 ..... Baixa ............. Química ......... Uel/2015 ............................... Múltipla escolha 
   
8 ............. 128226 ..... Média ............ Química ......... Ufpr/2014 ............................. Múltipla escolha 
   
9 ............. 131860 ..... Baixa ............. Química ......... Pucrs/2014 ........................... Múltipla escolha 
   
10 ........... 128371 ..... Média ............ Química ......... Unesp/2014 .......................... Múltipla escolha 
   
11 ........... 108885 ..... Média ............ Química ......... Unesp/2012 .......................... Múltipla escolha 
   
12 ........... 111836 ..... Média ............ Química ......... Mackenzie/2012 ................... Múltipla escolha 
   
13 ........... 141031 ..... Média ............ Química ......... Uem/2015 ............................ Somatória 
   
14 ........... 140837 ..... Baixa ............. Química ......... Uepg/2015 ........................... Somatória 
   
15 ........... 131137 ..... Baixa ............. Química ......... Uemg/2014 .......................... Múltipla escolha 
   
16 ........... 123632 ..... Elevada ......... Química ......... Ita/2013 ................................ Múltipla escolha 
   
17 ........... 114968 ..... Média ............ Química ......... Pucrs/2012 ........................... Múltipla escolha 
   
18 ........... 124276 ..... Média ............ Química ......... Ime/2013 .............................. Múltipla escolha 
   
19 ........... 146454 ..... Média ............ Química ......... Uepg/2015 ........................... Somatória 
   
20 ........... 141032 ..... Média ............ Química ......... Uem/2015 ............................ Somatória 
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21 ........... 132665 ..... Média ............ Química ......... Uerj/2015 ............................. Múltipla escolha 
   
22 ........... 133484 ..... Baixa ............. Química ......... Pucrj/2014 ............................ Múltipla escolha 
   
23 ........... 133507 ..... Média ............ Química ......... Pucrj/2014 ............................ Múltipla escolha 
   
24 ........... 134205 ..... Baixa ............. Química ......... Unimontes/2014 ................... Múltipla escolha 
   
25 ........... 125195 ..... Média ............ Química ......... Ufsj/2013 .............................. Múltipla escolha 
   
26 ........... 127390 ..... Média ............ Química ......... Mackenzie/2013 ................... Múltipla escolha 
   
27 ........... 118109 ..... Baixa ............. Química ......... Uepg/2013 ........................... Somatória 
   
28 ........... 120049 ..... Média ............ Química ......... Uerj/2013 ............................. Múltipla escolha 
   
29 ........... 121618 ..... Média ............ Química ......... Pucrj/2013 ............................ Múltipla escolha 
   
30 ........... 117590 ..... Média ............ Química ......... Uepg/2012 ........................... Somatória 
   
31 ........... 115521 ..... Baixa ............. Química ......... Fgv/2012 .............................. Múltipla escolha 
   
32 ........... 118725 ..... Baixa ............. Química ......... Udesc/2012 .......................... Múltipla escolha 
   
33 ........... 143599 ..... Elevada ......... Química ......... Ifsul/2015 ............................. Múltipla escolha 
   
34 ........... 141035 ..... Elevada ......... Química ......... Uem/2015 ............................ Somatória 
   
35 ........... 140840 ..... Elevada ......... Química ......... Uepg/2015 ........................... Somatória 
   
36 ........... 140329 ..... Média ............ Química ......... Unesp/2015 .......................... Múltipla escolha 
   
37 ........... 114640 ..... Média ............ Química ......... Udesc/2012 .......................... Múltipla escolha 
   
38 ........... 106630 ..... Média ............ Química ......... Espcex (Aman)/2011 ........... Múltipla escolha 
   
39 ........... 106632 ..... Média ............ Química ......... Espcex (Aman)/2011 ........... Múltipla escolha 
   
40 ........... 128205 ..... Elevada ......... Química ......... Ime/2011 .............................. Analítica 
   
41 ........... 105563 ..... Média ............ Química ......... Ufrgs/2011 ........................... Múltipla escolha 
   
42 ........... 93312 ....... Elevada ......... Química ......... Uff/2010 ............................... Múltipla escolha 

   


