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1)       Somando-se todas as partículas (prótons, 

nêutrons e elétrons) de um átomo de 28Ni
59

 
com as do átomo de 80Hg

201
, o total de 

partículas será: 

a)       281. 

b)       158. 

c)       368. 

d)       108. 

e)       360. 

2)       O átomo de telúrio (Te) possui 52 elétrons e 
75 nêutrons. O seu número atômico, número 
de massa e número de elétrons da camada de 
valência são, respectivamente: 

a)       52, 127 e 5. 

b)       52, 127 e 6. 

c)       127, 52 e 6. 

d)       52, 75 e 5. 

e)       52, 127 e 4. 

3) (UERJ) Um sistema é formado por partículas 
que apresentam composição atômica: 10 
prótons, 10 elétrons e 11 nêutrons. A ele foram 
adicionadas novas partículas. O sistema 
resultante será quimicamente puro se as 
partículas adicionadas apresentarem a seguinte 
composição atômica: 

a)       21 prótons, 10 elétrons e 11 nêutrons. 

b)       20 prótons, 20 elétrons e 22 nêutrons. 

c)       10 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. 

d)       11 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons. 

e)       11 prótons, 11 elétrons e 11 nêutrons. 

4) A diferença entre o número de massa de um 
átomo e o seu número atômico fornece o número 
de: 

a)        Prótons. 

b)        Nêutrons. 

c)        Elétrons. 

d)        Mésons. 

e)        Pósitrons. 

5) Identifique a alternativa falsa: 

a)       A soma do número de prótons e nêutrons 
de um átomo indica o número de massa 
desse átomo. 

a)       Um elemento deve ter seus átomos com o 
mesmo número de nêutrons. 

b)       Embora os números de massa dos 
átomos de um mesmo elemento possam 
variar, seu número de prótons permanece 
constante. 

c)       Átomos de um mesmo elemento, com 
diferentes números de massa, são 
chamados isótopos. 

d)       O número de prótons no núcleo de um 
átomo é conhecido como seu número 
atômico. 

6)O único átomo que não possui nêutrons é o: 

a)       
1
H. 

b)       
2
H. 

c)       
3
H. 
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d)       
3
He. 

e)       
4
He. 

7) Com relação às características do átomo e ao 
conceito de elemento químico, assinale a 
afirmação correta: 

a)       Um elemento químico é caracterizado pelo 
número de massa. 

b)       Os átomos de um mesmo elemento 
químico obrigatoriamente devem 
apresentar o mesmo número de nêutrons. 

c)       Na eletrosfera, região que determina a 
massa do átomo, encontram-se os 
elétrons. 

d)       O número de massa é a soma do número 
de prótons com o número de elétrons. 

e)       Um elemento químico é constituído de 
átomos de mesma carga nuclear. 

8) O número atômico, número de massa e número 
de nêutrons de um átomo são expressos, 
respectivamente por (3x + 5), (8x) e (6x – 30). 
Determine os números de prótons e nêutrons 
desse átomo. 

9) As representações 1H
1
, 1H

2
 e 1H

3
 indicam 

átomos de hidrogênio com números diferentes de: 

a)       Atomicidade. 

b)       Valência. 

c)       Elétrons. 

d)       Prótons. 

e)       Nêutrons. 

10) Segundo dados experimentais, o oxigênio do ar 
que respiramos contém exatos 99,759 % de 

8O
16

. 0,037% de 8O
17

 e 0,204% de 8O
18

. Diante 
desta constatação, pode-se afirmar que essas 
três formas naturais de oxigênio constituem 
átomos que, entre si, são: 

a)     Alótropos. 

b)     Isóbaros. 

c)     Isótonos. 

d)     Isótopos. 

e)     Isômeros. 

11) (ITA-SP) Dados os nuclídeos 15I
30

, 18II
30

, 13III
30

, 

15IV
30

, 18V
29

, 14VI
31

, podemos afirmar que: 

a)      I e IV são isótopos; II e V são isóbaros; III 
e IV são isoneutrônicos. 

b)      IV e VI são isótopos; I, II e III são isóbaros; 
V e VI são isoneutrônicos. 

c)      I, II e III são isótopos; III e V são isóbaros; 
IV e VI são isoneutrônicos. 

d)      II e VI são isótopos; I e IV são isóbaros; III 
e VI são isoneutrônicos. 

e)      II e V são isótopos; III e IV são isóbaros; III 
e VI são isoneutrônicos. 

12) (UFV-MG) considerando-se os elementos X, Y 
e Z e sabendo-se que eles apresentam as 
seguintes características: 

      X tem “n” prótons, “n” elétrons e “n” 
nêutrons. 

      Y tem “n – 1” prótons, “n – 1” elétrons e “n” 
nêutrons. 

      Z tem “n + 1” prótons, “n + 1” elétrons e “n 
+ 2” nêutrons. 
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       Podemos afirmar que: 

a)      Y e Z são isótopos. 

b)      Y torna-se isótopo de Z quando ganha 1 
próton e 1 elétron. 

c)      X torna-se isótopo de Z quando ganha 1 
próton e 1 elétron. 

d)      Y e Z são isótonos. 

e)      Z torna-se isótopo de Y quando ganha 2 
elétrons e 1 próton. 

13) Considerando as afirmações: 

I.       A característica fundamental de um 
elemento químico é sua massa 
atômica. 

II.     O diamante e a grafite são formas 
alotrópicas do carbono. 

III.     O deutério e o trítio são isótopos do 
hidrogênio. 

      São corretas as afirmações: 

a)     Apenas I. 

b)     Apenas II. 

c)     Apenas I e II. 

d)     Apenas II e III. 

e)     I, II e III. 

14) O átomo mais abundante do alumínio é o 

13Al
27

. Os números de prótons, nêutrons e 
elétrons do íon Al

3+
 deste isótopo são, 

respectivamente: 

a)       13, 14 e 10. 

b)       13, 14 e 13. 

c)       10, 14 e 13. 

d)       16, 14 e 10. 

e)       10, 40 e 10. 

15) Um átomo X tem 56 prótons e 81 nêutrons. Um 
átomo Y tem número de massa 138 e é isótono 
de X, logo podemos afirmar que o número de 
atômico do átomo Y é igual a: 

a)       56. 

b)       57. 

c)       81. 

d)       82. 

e)       138. 

16) Dois átomos A e B são isóbaros. O átomo A 
tem número de massa (4x + 5) e número 
atômico         (2x + 2) e B tem número de 
massa (5x – 1). O número atômico, número de 
massa, número de nêutrons e número de 
elétrons do átomo A correspondem, 
respectivamente, a: 

a)       10, 29, 14 e 15. 

b)       29, 15, 14 e 15. 

c)       29, 15, 15 e 14. 

d)       14, 29, 15 e 14. 

e)       29, 14, 15 e 15. 

17) Considere um átomo X, isótopo de um átomo Y 
e isóbaro de um átomo Z, acerca dos quais 
afirmamos que: 
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I.    X e Y possuem o mesmo número 
atômico. 

II.    X e Y possuem o mesmo número de 
massa. 

III.   Y e Z possuem o mesmo número de 
massa. 

IV.    X e Z possuem o mesmo número 
atômico. 

        Podemos concluir que: 

a)       São corretas apenas as afirmações I, II e 
III. 

b)       São corretas apenas as afirmações II e 
IV. 

c)       São falsas apenas as afirmações II, III e 
IV. 

d)       São falsas todas as afirmações. 

e)       São corretas todas as afirmações. 

18) O número de elétrons do cátion X
3+

 é igual ao 
número de prótons do átomo Y, que por sua 
vez é isótopo do átomo W, que apresenta 
número atômico e número de massa, 
respectivamente, 36 e 84. O número atômico 
do elemento X é: 

a)           33. 

b)           36. 

c)           39. 

d)           45. 

e)           51. 

19) Sejam os elementos 62A
150

, B e C de números 
atômicos consecutivos, na ordem dada. 

Sabendo que A e B são isóbaros e que B e C 
são isótonos, determine o número de nêutrons 
do elemento B e o número de massa do 
elemento C, respectivamente: 

a)         87 e 151. 

b)         87 e 152. 

c)         85 e 151. 

d)         85 e 152. 

e)         80 e 150. 

20) Tem-se um átomo A com número atômico 5 e 
número de massa  (3x – 5). Este átomo é 
isótono de um átomo B que apresenta número 
de massa (2x + 1) e um próton a mais que A. 
Calcule os números de massa de A e B. 

21) Considere as seguintes representações: 

                           3x + 32 R 
11x + 15

               5x – 8 S 
12x – 

2
                      4x + 10 T 

10x + 35 

      Sabendo que R e S são isótopos, é possível 
afirmar que: 

a)           O número atômico de R é 90. 

b)           O número atômico de S é 90. 

c)           O número de massa de T é 238. 

d)           O número de massa de R é 238. 

e)           R e T são isóbaros. 

22) O átomo Q tem 36 nêutrons e é isóbaro do 
átomo R. Considerando que R

2+
 é isoeletrônico 

do átomo Q, identifique o número de nêutrons 
do átomo R. 

a)       40. 
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b)       38. 

c)       36. 

d)       34. 

e)       32. 

23) Alguns elementos apresentam, no seu estado 
fundamental e no seu nível mais energético, a 
distribuição eletrônica np

x
. Dentre os 

elementos abaixo, o que apresenta o maior 
valor de “x” é: 

a)       13Al. 

b)       14Si. 

c)       34Se. 

d)       15P. 

e)       35Br. 

24) Um elemento cujo átomo possui 20 nêutrons 
apresenta distribuição eletrônica no estado 
fundamental       1s

2 
2s

2 
2p

6 
3s

2 
3p

6 
4s

1
, tem: 

a)       Número atômico 20 e número de massa 
39. 

b)       Número atômico 39 e número de massa 
20. 

c)       Número atômico 19 e número de massa 
20. 

d)       Número atômico 19 e número de massa 
39. 

e)       Número atômico 39 e número de massa 
19. 

25) O número máximo de elétrons de um átomo 
que apresenta elétrons distribuídos em cinco 
níveis de energia é igual a: 

a)       106. 

b)       54. 

c)       92. 

d)       58. 

e)       94. 

26) O elemento cujo átomo tem o maior número de 
elétrons em sua camada mais externa é aquele 
cujo número atômico é igual a: 

a)       2. 

b)       4. 

c)       7. 

d)       11. 

e)       12. 

27) Os implantes dentários estão mais seguros no 
Brasil e já atendem às normas internacionais 
de qualidade. O grande salto de qualidade 
aconteceu no processo de confecção dos 
parafusos e pinos de titânio que compõem as 
próteses. Feitas com ligas de titânio, essas 
próteses são usadas para fixar coroas 
dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras 
nos ossos da mandíbula e do maxilar.  

 
  

      Considerando que o número atômico do titânio 
é 22, sua configuração eletrônica será: 

a)         1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

3
. 

b)         1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

5
. 

c)         1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
. 

d)         1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 3d

2
. 

e)         1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 3d

10
 4p

6
. 
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28) O bromo, único halogênios que nas condições 

ambiente se encontra no estado líquido, 
formado por átomos representados por 35Br

80
, 

apresenta: 

a)       25 elétrons na camada de valência. 

b)       2 elétrons na camada de valência. 

c)       7 elétrons na camada de valência. 

d)       35 partículas nucleares. 

e)       45 partículas nucleares. 

29) Vanádio (Z = 23), elemento de transição, 
constitui componente importante do aço para 
produzir um tipo de liga que melhora 
consideravelmente a tenacidade, as 
resistências mecânicas e à corrosão do ferro. 
Quantos elétrons há no subnível 3d da 
configuração eletrônica do vanádio?       

a)         1. 

b)         2. 

c)         3. 

d)         4. 

e)         5. 

30) O cloreto de sódio (NaCl) representa papel 
importante na fisiologia da pessoa, pois atua 
como gerador do ácido clorídrico no estômago. 
Com relação ao elemento químico cloro (Z = 
17), o número de elétrons no subnível “p” é: 

a)    8. 

b)    12. 

c)    11. 

d)    10. 

e)    6. 

31)(UEL-PR) Um estudante apresentou a seguinte 
distribuição eletrônica para o átomo de 
bromo           (Z = 35): 

                        1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 3d

9
 4p

6 

     Houve incorreção no número de elétrons dos 
subníveis: 

a)       3d e 4p. 

b)       3d e 4s. 

c)       4s e 4p. 

d)       3d, somente. 

e)       4p, somente. 

32) A pedra imã natural é a magnetita (Fe3O4). O 
metal ferro pode ser representado por 26Fe

56
 e 

seu átomo apresenta a seguinte distribuição 
eletrônica por níveis: 

a)       2, 8, 16. 

b)       2, 8, 8, 8. 

c)       2, 8, 10, 6. 

d)       2, 8, 14, 2. 

e)       2, 8, 18, 18, 10. 

33) O átomo 3x + 2 A 
7x

 tem 38 nêutrons. O número 
de elétrons existente na camada de valência 
desse átomo é: 

a)      1. 

b)      2. 

c)      3. 
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d)      4. 

e)      5. 

34) Sendo o subnível 4s
1
 (com um elétron) o mais 

energético de um átomo, podemos afirmar que: 

I.   O número total de elétrons desse 
átomo é igual a 19. 

II.   Esse átomo apresenta 4 camadas 
eletrônicas. 

III.   Sua configuração eletrônica é 1s
2
 

2s
2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 3d

10
 4s

1
. 

a)       Apenas a afirmação I é correta. 

b)       Apenas a afirmação II é correta. 

c)       Apenas a afirmação III é correta. 

d)       As afirmações I e II são corretas. 

e)       As afirmações II e III são corretas. 

35)Considere as afirmações abaixo. 

                                   I.      Em um subnível “d” há 7 orbitais. 

                                 II.      Em um subnível “p” há 3 orbitais. 

                                III.      Em um orbital “s” cabem dois 
elétrons. 

                              IV.      Em um orbital “p” cabem 6 
elétrons. 

      Quanto a tais afirmações: 

a)       Apenas a II é correta. 

b)       Apenas a I e a II são corretas. 

c)       Apenas a II e a III são corretas. 

d)       Apenas a II, a III e a IV são corretas. 

e)       Todas são corretas. 

36) A configuração eletrônica de um átomo neutro 
no estado fundamental é 1s

2
 2s

2
 2p

6
 3s

2 
3p

5
. O 

número de orbitais vazios remanescentes no 
nível principal “M” é: 

a)      0. 

b)      1. 

c)      5. 

d)      6. 

e)      10. 

37) Se um átomo neutro no estado fundamental 
tem distribuição eletrônica 1s

2 
2s

2 
2p

1
, quantos 

orbitais vazios ainda restam no nível 
identificado pelo número quântico principal n = 
2? 

a)       1. 

b)       2. 

c)       3. 

d)       4. 

e)       5. 

38) “Para um átomo neutro, a configuração 
eletrônica chamada ativada (ou excitada) 
possui elétrons em posições mais energéticas 
em relação à configuração fundamental”. 

      Com relação ao texto acima, assinale a 
alternativa que possui uma configuração ativada: 

a)         1s
2
. 

b)         1s
2
2s

1
. 
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c)         1s
2
2s

2
. 

d)         1s
2
2s

2
2p

3
. 

e)         1s
2
2s

2
2p

5
3s

1
. 

39) O íon monoatômico A
2– 

apresenta configuração 
eletrônica 3s

2
3p

6
 para o nível mais externo. O 

número atômico do elemento A é igual a: 

a)       8. 

b)       10. 

c)       14. 

d)       16. 

e)       18. 

40) A química se interessa particularmente pelo 
estudo da eletrosfera atômica porque a 
distribuição eletrônica permite prever o 
comportamento químico dos átomos, já que 
são os elétrons que podem se movimentar 
entre eles ou fazer sua união. A distribuição 
eletrônica correta para o cátion bivalente do 
elemento químico magnésio (Z = 12) é: 

a)       1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
. 

b)       1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
. 

c)       1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

5
. 

d)       1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
. 

e)       1s
2
 2s

2
 2p

6
. 

41) Considerando as partículas constituintes do íon 
Fe

+ 3
, pode-se afirmar que esse íon: 

       Dado: Fe (Z = 26). 

a)       Apresenta configuração eletrônica 1s
2
 2s

2
 

2p
6
 3s

2
 3p

6
 3d

5
. 

b)       Tem um núcleo com 23 prótons. 

c)       Apresenta números iguais de prótons e 
elétrons. 

d)       Apresenta três níveis completamente 
preenchidos. 

e)       Tem um núcleo com 23 elétrons. 

42) No esquema a seguir temos duas 
configurações eletrônicas de um mesmo átomo 
neutro: 

          I)  1s
2
 2s

2
                         

             II)  1s
2
 2s

1
 2p

1
  

       Indique a alternativa correta: 

a)    I é uma configuração ativada. 

b)    II é uma configuração fundamental. 

c)    A passagem de I para II liberta energia na 
forma de ondas eletromagnéticas. 

d)    I é gás nobre. 

e)    A passagem de I para II absorve energia. 

43) (UFRS) Considerando os orbitais 2p e 3p de 
um mesmo átomo, podemos afirmar que os 
mesmos possuem: 

a)      Igual energia. 

b)      Mesma simetria. 

c)      Iguais diâmetros. 

d)      Mesma capacidade de ligação. 

e)      Mesmos números quânticos. 



 
 
 
 
 
 

 

OPÇÃO CONCURSO 
 
TURMA: 

OFICIAL PM/2011 
 
MATÉRIA: 

QUÍMICA / MÓDULO 01 
 
44) O último elétron distribuído na configuração 

eletrônica de um átomo neutro, no estado 
fundamental, possui o seguinte conjunto de 
números quânticos: 4, 1, +1  e  +1/2. Sabendo-
se que esse átomo possui número de massa 
igual a 84 e que, por convenção, o primeiro 
elétron a ocupar um orbital possui número 
quântico de spin igual a  –1/2, o número de 
nêutrons existentes no núcleo desse átomo é:  

a)         48. 

b)         84. 

c)         36. 

d)         45. 

e)         33. 

45) Considerando a configuração eletrônica do 
oxigênio (Z = 8), no seu estado fundamental, 
podemos afirmar que os números quânticos 
principal, secundário, magnético e spin do 
último elétron da camada de valência desse 
átomo são, respectivamente: 

a)         1, 0, 0,  – 1/2. 

b)         1, 1, +1, +1/2. 

c)         1, 0, 0, +1/2. 

d)         2, 1,  – 1, – 1/2. 

e)         2, 1,  – 1, +1/2. 

46) (UDESC) Considere a configuração eletrônica 
do neônio a seguir 1s

2
 2s

2
 2p

6
. Os números 

quânticos principal, secundário, magnético e 
spin, do elétron mais energético são, 
respectivamente: 

a)       2, 1, – 1, + 1/2. 

b)       2, 1, + 1, + 1/2. 

c)       1, 0 , 0,– 1/2. 

d)       1, 1 +1, + 1/2. 

e)       1, 0, 0, +1/2. 

47) O subnível mais energético do átomo de um 
elemento apresenta os seguintes números 
quânticos principal, secundário e magnético, 
respectivamente 3, 2 e 0. O número atômico 
deste elemento é, no máximo, igual a: 

a)       24. 

b)       25. 

c)       26. 

d)       27. 

e)       28. 

48) Qual o número de elétrons na eletrosfera de 
um determinado átomo que tem os seguintes 
números quânticos para o seu último elétron? 

      Principal = 3. 

      Secundário = 1. 

      Magnético = 0. 

a)       10. 

b)       12. 

c)       14. 

d)       16. 
e)       18 


