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01. Dos elementos que seguem, encontre seus respectivos números de prótons, de elétrons e de nêutrons, 

organizando seus elétrons em ordem crescente de energia em níveis e subníveis de energia: 

a) Ca40

20 ________________________________________________________________________________
 

b) F19

9  ________________________________________________________________________________
 

c) Fe56

26 _________________________________________________________________________________
 

 

02. Considere os seguintes átomos: 

X40

19   Y40

20   Z91

40   R39

19   S90

39   T90

40  

Agora, responda: 
a) Quais são isótopos entre si?____________________________________________________________ 
b) Quais são isóbaros entre si?____________________________________________________________ 
c) Quais são isótonos entre si?____________________________________________________________ 
 

05. Complete o quadro e em seguida consulte em uma tabela periódica quais são os elementos representados na 
tabela como A, B, C e D. 

 
A: __________  B: __________  C: __________   D: __________ 
 
06. Um átomo do elemento químico X é isótopo de 20A41 e isóbaro de 22B44. Podemos concluir que X tem: 
a) 22 prótons 
b) 20 nêutrons 
c) 24 nêutrons 
d) Número de massa igual a 61 
e) Número de massa igual a 41 
 
07. Faça a distribuição eletrônica do elemento que possui número atômico igual a 19, e responda: 
________________________________________________________________________________________ 
a) Quantos elétrons se encontram na camada de valência? _____________________ 
b) Quais são os níveis que esse elemento químico possui? _____________________ 
c) Consulte na tabela periódica e diga qual é esse elemento, qual a massa e o número de nêutrons que ele 
possui.___________________________________ 
d) A que família e a que período esse elemento pertence? ___________________________________________
 
08. A respeito do elemento químico X, com distribuição eletrônica igual a 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, assinale a 
alternativa correta: 
a) Possui oito elétrons na camada de valência. 
b) Possui número atômico igual a 32. 
c) A camada mais energética deste elemento é a M. 
d) O íon X+2 teria a seguinte distribuição: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8. 
e) O elemento X é o cálcio (Ca). 
 
09. Um átomo tem A=81 e 46 nêutrons apresenta X elétrons no nível mais externo e está localizado no grupo Y da 

tabela periódica. Qual o valor de X e Y, respectivamente? 

a) 6, 16 b) 7, 17 c) 5, 15 d) 6, 17 e) 7, 16 
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10. Resolva a questão com base na análise das afirmativas a seguir: 

I-         Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis; 
 

 II-        Os elementos da coluna 2A apresentam, na última camada, a configuração ns2; 
 

III-      Quando o subnível mais energético é tipo s ou p, o elemento é de transição; 
 

IV-       Em um mesmo grupo, os elementos apresentam o mesmo número de camadas.    

Quais são as afirmativas corretas? 

__________________________ 

 

12. O átomo do elemento químico X, localizado na família dos calcogênios e no 4º período do sistema periódico, tem 

45 nêutrons. Determine o número da massa de X. ______________________________________________________ 

 
13. Para um elemento químico representativo (grupos A), o número de elétrons na camada de valência é o número 

do grupo. O número de camadas eletrônicas é o número do período. O elemento químico com configuração 

eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3 está situado na tabela periódica no grupo:  

a) 3A e período 4.  

b) 3B e período 3.  

c) 5A e período 4.  

d) 5B e período 5.  

e) 4A e período 4. 

 
14. Os elementos representados pelas configurações eletrônicas I, II, III e IV pertencem, respectivamente, aos grupos 

da tabela periódica:  

I) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1.  

II) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10.  

III) 1s2 2s2 2p5.  

IV) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1.  

 

a) 1A, 1B, 7A, 3B.  

b) 1A, 1A, 7A, 5A.  

c) 1A, 1B, 5A, 3B.  

d) 1A, 1B, 5A, 2A.  

e) 1A, 1A, 7A, 3A. 

15. O período e o grupo em que se situa um elemento de configuração eletrônica a seguir são, respectivamente, 1s2 

2s2 2p6 3s2 3p3.    

a) 1, 2B (família 12).  

b) 3, 5A (família 15).  

c) 2, 3A (família 13).  

d) 6, 3A (família 13).  

e) 3, 2B (família 12). 
 
16. O subnível de maior energia do átomo de certo elemento químico é 4d5. Esse elemento é um metal:  

a) representativo do 4º período da tabela periódica.  

b) representativo do 5º período da tabela periódica.  

c) de transição do 5º período da tabela periódica.  

d) de transição do 4º período da tabela periódica.  

e) de transição do grupo 5B da tabela periódica. 
 
17. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, 18 elétrons na 

terceira camada e 7 na quarta camada. A família e o período em que se encontra esse elemento são, 

respectivamente:  

a) família dos halogênios e sétimo período.  
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b) família do carbono e quarto período.  

c) família dos halogênios e quarto período.  

d) família dos calcogênios e quarto período.  

e) família dos calcogênios e quarto período. 
 
18. Um elemento químico tem, apenas, 14 elétrons em seu terceiro nível de energia (camada M). Este elemento é:  

a) representativo, do grupo 3A.  

b) representativo, do grupo 8B.  

c) transição, do grupo 3A.  

d) transição, do grupo 8B.  

e) transição, do grupo 2B. 
 
 


