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1. Em 1911, o cientista Ernest Rutherford realizou um experimento que consistiu em bombardear 
uma finíssima lâmina de ouro com partículas ‘, emitidas por um elemento radioativo, e observou 
que: 
- a grande maioria das partículas atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvios ou sofrendo 
desvios muito pequenos; 
- uma em cada dez mil partículas era desviada para um ângulo maior do que 90°. 

 
Com base nas observações acima, Rutherford pôde chegar à seguinte conclusão quanto à 
estrutura do átomo: 

a)  O átomo é maciço e eletricamente neutro 
b)  A carga elétrica do elétron é negativa e puntiforme 
c)  O ouro é radioativo e um bom condutor de corrente elétrica 
d)  O núcleo do átomo é pequeno e contém a maior parte da massa 

 

 
 

2. Íons são estruturas carregadas, podendo ser positivas quando perdem elétrons e negativas 
quando ganham. Considerando um certo íon de carga +2, cujo número de prótons é a metade do 
seu número de massa, que é 40, podemos afirmar que a distribuição eletrônica para esse íon 
será: 

a)  1s22s22p63s2 3p64s23d2. 
b)  1s22s22p63s2 3p64s2. 
c)  1s22s22p63s2 3p6

 

d)  1s22s22p63s2 3p44s2 

e)  1s22s22p63s2 3p44s23d2 
 

 
 

3. Faça a distribuição  eletrônica em níveis e  subníveis, indicando o número de  elétrons na 
camada de valência, para os números atômicos abaixo: 

a)  23V: 
b)  26Fe+3: 

 

 
 

4. Sejam elementos 20A40, B e C, de números atômicos consecutivos e crescentes na ordem 
dada. Sabendo-se que A e B são isóbaros e que B e C são isótonos, determine: 

a)  O número de massa do elemento C; 
b)  A distribuição eletrônica do cátion bivalente do átomo C. 

 

 
 

5.  Devido à sua estrutura, um átomo de sódio tem as características abaixo, exceto. 
a)  Seu isótopo de massa 23 contém 12 nêutrons. 
b)  Fica com 10 elétrons quando se torna cátion. 
c)  Possui 2 elétrons no primeiro nível e 9 elétrons no segundo nível. 
d)  Tem 11 prótons no núcleo. 
e)  Tem 21 prótons no núcleo.



Material de apoio do Extensivo 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
Todos os direitos reservados. 

 

 

 

Química 
Professor: Alexandre Victer 

 

6.  O íon Fe+2, que faz parte da molécula de hemoglobina e integra o sistema de transporte de 
oxigênio no interior do corpo, possui 24 elétrons e número de massa igual a 56. O número 
atômico e o número de nêutrons desse íon correspondem, respectivamente, a: 

a)  24 e 30. 
b)  24 e 32. 
c)  30 e 24. 
d)  26 e 30. 
e)  27 e 30. 

 

 
 

7. O íon Mg+2 possui: 
a)  12 prótons, 12 elétrons e 12 nêutrons. 
b)  12 prótons, 12 elétrons e carga zero. 
c)  12 prótons, 12 elétrons e 10 nêutrons. 
d)  12 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. 
e)  10 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. 

 

 
 

8. As espécies zSc+3 e 15P-3 são isoeletrônicos. Sendo assim, determine: 
a)  O número atômico do Sc; 
b)  A distribuição eletrônica do íon Sc+3 


