
 

 

 
Química – Prof. Dimi 

7º ano – aula 21 e 22 – 26/04/2021 
 
NÚMERO ATÔMICO (Z)  
Os diferentes tipos de átomos (elementos químicos). 
 

 
 
São identificados pela quantidade de PRÓTONS (P) que possui. Esta quantidade de prótons recebe o nome de 
NÚMERO ATÔMICO e é representado pela letra “Z”. 
 

 
 
Verifica-se que em um átomo o NÚMERO DE PRÓTONS é igual ao NÚMERO DE ELÉTRONS (E), isto faz com 
que esta partícula seja um sistema eletricamente neutro. Na tabela periódica os elementos químicos são 
neutros. 

 
NÚMERO DE MASSA (A)  
Outra grandeza muito importante nos átomos é o seu número de massa (A), que corresponde à soma do 
número de prótons (Z ou P) com o n.º de nêutrons (N). 
 

 
Com esta mesma expressão podemos também calcular o n.º atômico e o n.º de nêutrons do átomo. 
 

 
 
Exercícios: 
01. Qual é a principal propriedade que caracteriza um elemento químico?  

a) Número de massa       
b) Número de prótons  
c) Número de nêutrons       
d) Energia de ionização  
e) Diferença entre o número de prótons e de nêutrons 

 
02. Um átomo que possui 20 prótons, 22 nêutrons e 20 elétrons apresenta, respectivamente, número atômico 

e número de massa iguais a:  
a) 20 e 20.      
b) 20 e 22.      
c) 22 e 20.  
d) 20 e 42.      
e) 42 e 20.  
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03. Um átomo de certo elemento químico tem número de massa igual a 144 e número atômico 70. Podemos 
afirmar que o número de nêutrons que encontraremos em seu núcleo é:  
a) 70.       
b) 74.       
c) 144.  
d) 210.      
e) 284.  

 
04. Um átomo genérico X apresenta a seguinte estrutura: 
 

 
 

O número de massa deste átomo é igual a:  
a) 13.       
b) 14.       
c) 26.  
d) 27.       
e) 40.  

 
NOTAÇÃO GERAL DO ELEMENTO QUÍMICO  
É comum usarmos uma notação geral para representá-lo. Nesta notação encontraremos, além do símbolo, o 
n.º atômico (Z) e o n.º de massa (A). 
 

 
 
O n.º de massa poderá ficar no lado superior esquerdo do símbolo. Exemplo: 80Hg201  
Isto indica que o átomo de Mercúrio possui número de massa 201, número atômico 80, possui ainda 80 
prótons, 80 elétrons e 121 nêutrons.  
 
Exercício: 
01. O número de prótons, de elétrons e de nêutrons do átomo 17Cl35 é, respectivamente:  

a) 17, 17 e 18.     
b) 35, 17 e 18.    
c) 17, 18 e 18.  
d) 17, 35 e 35.     
e) 52, 35 e 17.  

 
 


