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Química 

 

Atomística Estrutura atômica (p,n,e), número de massa e massa 
atômica, átomos e íons, relação entre átomos 
 

Teoria 

 

A estrutura de um átomo é formada pela eletrosfera, onde encontramos os elétrons e pelo núcleo onde 

encontramos os prótons e nêutrons. 

 

A massa do isótopo de um átomo pode ser encontrada pela soma do número de prótons(p) e nêutrons(n). A 

massa dos elétrons(e-) de um átomo é desprezível pois é muito pequena em relação aos prótons e nêutrons. 

 

 Partícula Massa relativa Carga elétrica relativa 

Núcleo 
próton 1 1 

neutron 1 0 

eletrosfera elétron 1/1836 -1 

 

 
Estrutura de um átomo. Produzido por Vanussa Faustino, jan. 2021. 
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O número de massa (A) é a soma de prótons e nêutrons no núcleo de um átomo. 

A = p + n 

A massa atômica (MA) encontrada na tabela periódica é uma média dos isótopos existentes do elemento. 

Pode ser encontrada por:   

𝑀𝐴 =
(𝐴1. %1)(𝐴2. %2) + ⋯ + (𝐴𝑛. %𝑛)

100
 

 

Número Atômico (Z) é o número de prótons presentes no núcleo de um átomo. 

Z = p  

 

Essas informações estão contidas na tabela periódica, observe o exemplo abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hélio: tabela periódica. Produzido por Vanussa Faustino, jan. 2021. 

 

Quando um átomo está em seu estado fundamental (eletricamente neutro), o seu número de prótons (cargas 

positivas) é igual ao seu número de elétrons (cargas negativas). 

p = e– 

Portanto, para um átomo, o número de prótons é também igual ao número de elétrons. 

Z = p = e– 

Tais partículas subatômicas possuem cargas características. 

Próton: carga positiva 

Nêutron: neutro  

Elétron: carga negativa  
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Íons 

Quando um átomo eletricamente neutro, ou seja, no estado fundamental perde ou recebe elétrons, ele se 

transforma em um ÍON. 

Quando perde elétrons → íon positivo → Cátion 

Quando ganha elétrons → íon negativo → Aniôn 

 

Exemplo: 

Cátions: 11Na+1; 12Mg+2, 13Al+3 

Ânions: 8O-2; 9F-1, 16S-2 

 

Obs.: Repare que todos os íons dos exemplos acima têm 10 elétrons em sua camada de valência, o que os 

tornam isoeletronicos. 

 

Obs2.: Íons monovalentes possuem carga +1 ou -1. 

Íons bivalentes possuem carga +2 ou -2. 

Íons trivalentes possuem carga +3 ou -3. 

 

 

Isótopos, isóbaros e isótonos 

São átomos que possuem o mesmo numero de prótons, de massa e de nêutrons, respectivamente. Esses 

nomes servem para facilitar a classificação dos átomos dos elementos químicos presentes na tabela 

periódica, de acordo com a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons presentes em cada um deles: 

• Isótopos: são átomos que possuem o mesmo número de prótons (ou número atômico (Z)), mas 

apresentam diferente número de nêutrons e, consequentemente, diferente número de massa (A). 

• Isóbaros: são átomos que possuem o mesmo número de massa (A), mas diferentes números atômicos 

(Z). 

• Isótonos: são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, mas diferentes números atômicos 

(Z) e de massa (A). 

• Isoeletrônicos: são átomos ou íons que possuem o mesmo número de elétrons. 

 

 Prótons Massa Nêutrons 

Isótopos = ≠ ≠ 

Isóbaros ≠ = ≠ 

Isótonos ≠ ≠ = 

 

Exemplo: 
Isótopos: mesmo número de prótons.  

A        12
28  A12

30  
Isóbaros: mesmo número de massa 
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A        12
28  B14

28  
 
Isótonos: mesmo número de nêutrons 

A        12
28  B12

30  
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Exercícios 

 

1. Os isótopos radioativos do cobalto apresentam grande importância na medicina, sendo utilizados na 

destruição de células cancerosas. O isótopo na forma de cátion bivalente, 60Co27 apresenta os 

seguintes números de prótons, elétrons e nêutrons, respectivamente:  

a) 27 – 27 – 35  

b) 27 – 25 – 33    

c) 60 – 29 – 33    

d) 60 – 27 – 35    

e) 59 – 27 – 32  

   
 

2. O desastre de Chernobyl ainda custa caro para a Ucrânia. A radiação na região pode demorar mais de 
24.000  anos para chegar a níveis seguros. 

Adaptado de Revista Superinteressante, 12/08/2016. 

 
Após 30  anos do acidente em Chernobyl, o principal contaminante radioativo presente na região é o 

césio-137,  que se decompõe formando o bário-137.  

 
Esses átomos, ao serem comparados entre si, são denominados:  

a) isótopos    
b) isótonos    

c) isóbaros    
d) isoeletrônicos   

e) isomeros  
   
 

3. Um fogo de artifício é composto basicamente por pólvora (mistura de enxofre, carvão e salitre) e por 

um sal de um elemento determinado, por exemplo, sais de cobre, como 2CuC ,  que irá determinar a 

cor verde azulada da luz produzida na explosão. 

 

Observe as representações dos elementos enxofre e cobre presentes em um fogo de artifício: 32
16 S  e 

64
29Cu.  

 
A partir da análise dessas representações, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o 

número de massa do enxofre e o número de nêutrons do cobre.  

a) 32 e 29    
b) 32 e 35    
c) 16 e 29    
d) 16 e 35    
e) 16 e 64    
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4. Cientistas de cinco centros de pesquisa sobre o câncer nos EUA concluíram que cigarros “light” são 

mais perigosos para a saúde que os normais e têm contribuído para um forte aumento de um certo tipo 

de câncer de pulmão, devido aos seus filtros serem perfurados. Entre as substâncias presentes na 

fumaça do cigarro, podemos citar nicotina, CO, materiais particulados, como polônio, carbono, arsênio, 

níquel, chumbo e cádmio, entre outros. 
Disponível em: http://www.uol.com.br. Acessado em 23/05/2017 

 
Considerando as informações acima, assinale a alternativa correta.  

a) A fumaça do cigarro é uma mistura homogênea formada somente por substâncias simples.    

b) Entre os elementos citados, 
74

33As ,  
207

82Pb ,  
58

28Ni ,  
112

48Cd ,  
209

84Po  e 
14

6C ,  há um par de 

isótonos.    

c) A queima do cigarro é considerada um processo físico.    

d) O monóxido de carbono representa uma substância simples.    

e) Os compostos polônio e carbono são representados pelos símbolos P  e C,  respectivamente.    

   
 

5. Em 2016 a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) confirmou a descoberta de mais 
quatro elementos, todos produzidos artificialmente, identificados nas últimas décadas por cientistas 
russos, japoneses e americanos, e que completam a sétima fila da tabela periódica. Eles se chamam 

Nihonium (símbolo Nh  e elemento 113),  Moscovium (símbobo Mc  e elemento 115),  Tennessine 

(símbolo Ts  e elemento 117)  e Oganesson (símbolo Og  e elemento 118).  As massas atômicas 

destes elementos são, respectivamente, 286, 288, 294, 294.  

 
Com base nas afirmações acima assinale a alternativa correta.  

a) Esses elementos são representados por 113 115 117
286 288 294Nh, Mc, Ts  e 188

294Og.     

b) Os elementos Tennessine e Oganesson são isóbaros.    

c) Estes elementos foram encontrados em meteoritos oriundos do espaço.    

d) Os elementos Tennessine e Oganesson são isótopos.    

e) Os quatro novos elementos são isótonos entre si.    
 

 

6. (UFJF) Segundo os modelos atômicos atuais, os prótons e nêutrons estão localizados no núcleo do 
átomo, ao qual se deve a maior parte da massa do átomo. Desta forma, podem-se caracterizar os 
elementos através do número atômico (Z) e do número de massa (A). John Dalton propôs a teoria do 
modelo atômico em 1808, e muitos de seus postulados mostraram-se bastante realistas em relação 
ao conhecimento atual sobre a teoria atômica. Entretanto, a existência de isótopos ainda não era 
conhecida. Assinale a alternativa na qual a afirmação do modelo atômico de Dalton NÃO esteja de 
acordo com a existência dos isótopos: 

a) Cada elemento é composto por átomos. 

b) Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos. 

c) Nas reações químicas, os átomos não são alterados. 

d) Os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento se combinam. 

e) Se uma massa fixa de um elemento se combina com massas diferentes de um segundo elemento, 

estas massas relacionam-se entre si através de números pequenos e inteiros. 
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7. (Enem) Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro o intitulado Um novo sistema de filosofia química 

(do original A New System of Chemical Philosophy), no qual continha os cinco postulados que serviam 

como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses 

postulados são numerados a seguir: 

1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. 

2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras 

propriedades. 

3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos; em particular, seus átomos têm 

diferentes massas. 

4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. 

5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números 

inteiros pequenos para formar compostos. 

 

Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, 

entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a 

quantização da energia no modelo atômico. 

(OXTOBY, D.W.; GILLIS, H. P.; BUTLER, L. J. Principles of Modern Chemistry. Boston: Cengage Learning, 2012 (adaptado).) 

Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado 

correto?  

a) 1    

b) 2    

c) 3    

d) 4    

e) 5    

 

 

8. (Enem) Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento 

sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar 

interpretações diversas, relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de 

cozinha (NaCl), nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais 

Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela: 

a) reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando gás cloro.     

b) emissão de fótons pelo sódio, excitado por causa da chama.     

c) produção de derivado amarelo, pela reação com o carboidrato.     

d) reação do gás de cozinha com a água, formando gás hidrogênio.     

e) excitação das moléculas de proteínas, com formação de luz amarela.     
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9. (PUC – RJ) O elemento selênio (Se) tem massa atômica igual a 78,96 u.m.a. Os dois isótopos mais 

abundantes do selênio são o 80Se e o 78Se. Sobre estes isótopos de selênio, é correto dizer que eles têm 

Dado:   Se (Z=34). 

a) o mesmo número de massa.     

b) abundâncias percentuais iguais.     

c) o mesmo número de nêutrons.     

d) Não são o mesmo elemento 

e) o mesmo número de prótons. 

 

 

10. (UPE) Um laboratório brasileiro desenvolveu uma técnica destinada à identificação da origem de “balas 

perdidas”, comuns nos confrontos entre policiais e bandidos. Trata-se de uma munição especial, 

fabricada com a adição de corantes fluorescentes, visíveis apenas sob luz ultravioleta. Ao se disparar 

a arma carregada com essa munição, são liberados os pigmentos no atirador, no alvo e em tudo o que 

atravessar, permitindo rastrear a trajetória do tiro.  

(Adaptado de MOUTINHO, Sofia. À caça de evidências. Ciência Hoje, maio, 24-31, 2011.) 

Qual dos modelos atômicos a seguir oferece melhores fundamentos para a escolha de um 

equipamento a ser utilizado na busca por evidências dos vestígios desse tipo de bala?  

a) Modelo de Dalton.    

b) Modelo de Thompson.    

c) Modelo de Rutherford-Bohr.    

d) Modelo de Dalton-Thompson.    

e) Modelo de Rutherford- Thompson.    

 

 

 

 

Sua específica é biológicas e quer continuar estudando esse assunto? 
Clique aqui para fazer uma lista de exercícios extras. 

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/exercicios-atomistica/questao/1


 
 

 

 

9 

Química 

 

Gabaritos 

 

1. B 
60 2
27Co

p 27

e 25

n A Z 60 27 33

+

−

=

=

= − = − =

   

 
2. C 

Césio-137 e bário-137  são isóbaros, pois apresentam o mesmo número de massa, ou seja, 137   (soma 

da quantidade de prótons e de nêutrons presentes no núcleo).   
 
3. B 

32 64
16 29

A p n 32 64 29 35 nêutrons

S Cu

= + = − =

   

 
4. B 

a) Incorreta. A fumaça do cigarro é uma mistura formada somente por substâncias simples e 
compostas.   

 

b) Correta. 
207 209

82 84Pb e Po são isótonos.   
74

33

207
82

58
28

112
48

209
84

14
6

As 74 33 41 nêutrons

Pb 207 82 125 nêutrons

Ni 58 28 30 nêutrons

Cd 112 48 64 nêutrons

Po 209 84 125 nêutrons

C 14 6 8 nêutrons

 − =

 − =

 − =

 − =

 − =

 − =
 

 
c) Incorreta. A queima do cigarro é considerada um processo químico, pois ocorrem reações 

químicas e rearranjos atômicos neste fenômeno.   
 

d) Incorreta. O monóxido de carbono ( )CO  é exemplo de uma substância composta pelos elementos 

carbono e oxigênio.   
 

e) Incorreta. Os elementos químicos polônio e carbono são representados pelos símbolos Po  e C,  

respectivamente.   
 
 
 
 
 
5. B 

a) Incorreta. Os elementos possuem as seguintes representações: 286 288 294
113 115 117Nh, Mc, Ts  e 294

188Og.  
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b) Correta. Os elementos Tennessine e Oganesson, apresentam o mesmo número de massa, sendo, 

portanto, isóbaros. 

c) Incorreta. Todos os elementos citados no texto, são artificiais, ou seja, criados em laboratório, sob 

condições específicas. 

d) Incorreta. Os elementos Tennessine e Oganesson apresentam o mesmo número de massa, sendo, 

portanto, isóbaros. 

e) Incorreta. Isótonos são elementos que apresentam o mesmo número de nêutrons, os elementos 

citados no texto apresentam, respectivamente, 173,173,177  e 106.  Portanto, apenas os elementos 

Nihonium (Nh)  e Moscovium (Mc)  são isótonos.   

 
6. B 

Atualmente consideramos que todos os átomos de um memso element são idênticos, pois o número de 

nêutrons pode variar. 

 

7. E 

[1] Incorreto. A matéria é constituída de átomos divisíveis (existem subpartículas). 

[2] Incorreto. Os átomos de um dado elemento químico não são idênticos em massa e em todas as 

outras propriedades, pois a quantidade de nêutrons pode variar nos isótopos. 

[3] Incorreto. As massas atômicas de elementos diferentes podem coincidir devido à existência dos 

isóbaros. 

[4] Incorreto. Os átomos são destrutíveis (existe a possibilidade de fissão nuclear), além disso, o número 

de oxidação de um elemento químico pode variar em uma reação química. 

[5] Correto. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de 

números inteiros pequenos para formar compostos (vide o cálculo estequiométrico). 

 

8. B 

No caso da abordagem da questão, para chegar-se a uma alternativa deve-se fazer a associação com o 
único metal citado no enunciado, ou seja, o sódio, pois outras possibilidades para a mudança da cor da 
chama, como a ocorrência de uma combustão incompleta do gás utilizado devido ao derramamento da 
água de cozimento, não são citadas. 
 
Pressupõe-se, então, que na água de cozimento estejam presentes cátions  Na+ dissociados a partir do  
NaCl. 
 
O elemento metálico sódio, mesmo na forma iônica, libera fótons quando sofre excitação por uma fonte 
de energia externa e a cor visualizada é o amarelo.   
 

9. E 

a) Incorreta: O número de massa dos dois isótopos é diferente, ou seja, 80 ≠  78.   

b) Incorreta: As abundâncias percentuais dos isótopos são diferentes.    

78,96 = X% x 80 + (1 - X%) x 78 

78,96 = X% x 80 + 78 – X% x 78 

2 x X% = 78,96 – 78 
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2 x X% = 0,96 ⇒ x% = 
0,96

2
 = 0,48 

X% = 0,48 = 48% (80Se) 

100% - 48% = 52% (78Se) 

c) Incorreta: Os isótopos do selênio possuem números de nêutrons diferentes. 

𝑆𝑒34
80  ⇒ Número de nêutrons = 80 – 34 = 46 

𝑆𝑒34
78  ⇒ Número de nêutrons = 78 – 34 = 44    

d) Incorreta. São o mesmo elemento. 

e) Correta: Átomos isótopos são aqueles que possuem o mesmo número de prótons (número atômico).   

 

10. C 

O modelo de Böhr oferece melhores fundamentos para a escolha de um equipamento a ser utilizado na 

busca por evidências dos vestígios. 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).   

 

 

 
 

 


