
 

 

Professor Dimi – Tarefa 09 
 
01. O que é um átomo neutro? 
 
02. O que são as espécies químicas: isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos? 
 
03. O urânio encontrado na natureza é formado por uma mistura de três isótopos. Os mais abundantes são o 

urânio-238 (238U) com aproximadamente 99,3%; o isótopo 235U com aproximadamente 0,7% e o isótopo 
234U nas concentrações traço. O urânio (235U) é utilizado como combustível para reatores e na confecção de 
bombas nucleares. Desta forma, o 238U é convertido para o isótopo 235U através do processo de 
enriquecimento. 
Assinale a alternativa CORRETA em relação às propriedades de isotopia do urânio. 
a) O número de elétrons (e) dos isótopos de urânio é: isótopo 234U e = 141, isótopo 235U e = 142 e 

isótopo 238U e = 139. 
b) Os isótopos são átomos com o mesmo número de massa. 
c) Os isótonos são átomos com o mesmo número de prótons. 
d) O número de nêutrons (n) dos isótopos de urânio é: isótopo 234U n = 142, isótopo 235U n =143 e 

isótopo 238U n = 146. 
e) O número de prótons (p) dos isótopos de urânio é: isótopo 234U p = 234, isótopo 235U p = 235 e 

isótopo 238U p = 238. 
 
04. Um íon de carga +2 possui 33 elétrons. O seu número de nêutrons é duas unidades maior que o número 

de prótons. O número de massa do elemento correspondente será: 
a) 37  b) 33  c) 35  d) 72  e) 31 

 
05. Considerando os dados abaixo, assinale a alternativa INCORRETA. 

06. 
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a) V é ânion de I. 
b) I, III e V têm o mesmo número de massa. 
c) IV é cátion de II. 
d) I e III são isótopos. 
e) I e V têm mesmo número de massa. 

 
07. Analise este quadro, em que se apresenta o número de prótons, de nêutrons e de elétrons de quatro 

espécies químicas: 
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Considerando-se as quatro espécies apresentadas, é INCORRETO afirmar que: 
a)  I é o cátion H+. 
b)  II é o ânion F– 
c)  III tem massa molar de 23 g / mol. 
c)  IV é um átomo neutro. 
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08. Alguns estudantes de Química, avaliando seus conhecimentos relativos a conceitos básicos para o estudo 
do átomo, analisam as seguintes afirmativas: 
I. Átomos isótopos são aqueles que possuem  mesmo número atômico e números de massa diferentes. 
II. O número atômico de um elemento corresponde à soma do número de protons com o de neutrons. 
III. O número de massa de um átomo, em particular, é a soma do número de protons com o de eletrons. 
IV. Átomos isóbaros são aqueles que possuem números atômicos diferentes e  mesmo número de massa. 
V. Átomos isótonos são aqueles que apresentam números atômicos diferentes, números de massa diferentes e 

mesmo número de neutrons. 
Esses estudantes concluem, corretamente, que as afirmativas verdadeiras são as indicadas por: 
a) I, III e V  
b)  I, IV e V  
c)  II e  III  
d)  II, III e V  
e) II e V 

 
09. Construa um mapa conceitual ou uma linha do tempo, em que você conte a evolução do raciocínio para a 

construção da Tabela Periódica.  
 
10. Pesquisar nas Tabelas Periódicas mais atuais como são classificados os elementos químicos? Dê o nome de 

todas as famílias dos elementos representativos, ou seja, famílias A, da Tabela periódica. 
 
 
 
  
 


