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Exercícios: 
 
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.  

 

02. As espécies químicas: 

 
Representam átomos com igual número de prótons. O número de nêutrons encontrado em A e B é, 

respectivamente:  
a) 25 e 23.    b) 25 e 25.    c) 5 e 15.  
d) 15 e 5.     e) 23 e 25.  
 
3x = 3x -2  x + 5 = 2x – 10  45A20        

43B20 
3x – 3x = -2  5 + 10 = 2x –x  N = 45 -20 = 25 N = 43 – 20 = 23 
0x = -2  15 = x 

 
03. A representação 26Fe56 indica que o átomo do elemento químico ferro apresenta a seguinte composição 

nuclear:  
a) 26 prótons, 20 elétrons e 30 nêutrons.  
b) 26 elétrons e 30 nêutrons.  
c) 26 prótons, 26 elétrons e 56 nêutrons.  

d) 26 prótons e 26 elétrons.  
e) 26 prótons e 30 nêutrons.  

 
04. Somando-se todas as partículas (prótons, nêutrons e elétrons) de um átomo de 28Ni59 com as do átomo de 

80Hg201, o total de partículas será:  
a) 281.     b) 158.     c) 368.  
d) 108.     e) 360.  

 
05. Um átomo é constituído por 28 elétrons e possui número de massa igual a 50. Assinale a alternativa que 

apresenta seu número atômico e seu número de nêutrons, respectivamente. 
a) 26 e 24    b) 28 e 50    c) 28 e 22 
d) 19 e 40    e) 26 e 20 
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06. Calcule as partículas subatómicas dos seguintes átomos: 

a) Sódio (11Na23) 
b) Estanho (50Sn119) 
c) Urânio (92U238) 
d) mercúrio (80Hg200) 

 
07. O átomo de um elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons. Qual é, respectivamente, 

o número atômico e o número de massa desse átomo? 
 
08. Dados os átomos de 92U238  e 83Bi210, o número total de partículas (prótons, elétrons e nêutrons) existentes 

na somatória será: 
a) 641     b) 528     c) 623 
d) 465     e) 496 

 

09. O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui duas partes, a saber: uma 
delas é o núcleo, constituído por prótons e nêutrons, e a outra é a região externa – a eletrosfera-, por onde 

circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas 
constituintes do átomo. 
Em relação a essas características, indique a alternativa correta. 
a) prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos. 
b) entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo. 

c) entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa e ocupam maior volume no 
átomo. 

d) entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm mais massa, mas ocupam um volume 
muito pequeno em relação ao volume total do átomo. 
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