
 

 

Química – Prof. Dimi 
9º ano – aula 31 e 32 – 31/05/2021 

 
Distribuição eletrônica 
 
Em cada camada poderemos encontrar um número máximo de elétrons, que são:          K L M  N   O  P Q  
                             2 8 18 32 32 18 8  
 
Após terem surgido vários modelos atômicos, o modelo de Bohr sugeriu a organização da eletrosfera em 
órbitas. Os elétrons se organizam e distribuem-se pelas camadas eletrônicas, estando uns mais próximos do 
núcleo e outros mais distantes. 

 
Quanto mais distantes do núcleo, mais energia têm os elétrons 
 
Com isso, é possível observar que os elétrons encontram-se em níveis e sub-níveis de energia. Assim, cada um 
possui uma determinada quantidade de energia. 
 

 
Nível de Energia 

 
Camada Eletrônica 

 
Nº Máximo de Elétrons 

1° K 2 

2° L 8 

3° M 18 

4° N 32 

5° O 32 

6° P 18 

7° Q 8 

A camada de valência é a última camada eletrônica, ou seja, a camada mais externa do átomo. Segundo 
a Regra do Octeto, os átomos possuem a tendência de se estabilizarem e ficarem neutros. Isso acontece 
quando eles apresentam a mesma quantidade de prótons e nêutrons, com oito elétrons na última camada 
eletrônica. 
Posteriormente, surgiram os subníveis de energia, representados pelas letras minúsculas s, p, d, f. Cada 
subnível suporta um número máximo de elétrons: 
 

Subníveis Número máximo de elétrons 

s 2 

p 6 

d 10 

f 14 
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Diagrama de Pauling 
 
O químico estadunidense Linus Carl Pauling (1901-1994) estudou as estruturas atômicas e elaborou um 
esquema até hoje utilizado. Pauling descobriu uma forma de colocar todos os subníveis de energia em ordem 
crescente, usando para tanto o sentido diagonal. O esquema ficou conhecido como o Diagrama de Pauling. 

 
Diagrama de Linus Pauling 
 
Ordem crescente:  
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 
Observe que o número indicado à frente do subnível de energia corresponde ao nível de energia. 
 
Como fazer a distribuição eletrônica? 
 
1. Faça a distribuição eletrônica do elemento Ferro (Fe) que apresenta número atômico 26 (Z = 26). Para fazer 
a distribuição, esteja atento ao número total de elétrons em cada subnível e nas respectivas camadas 
eletrônicas: 
K - 1s2 

L - 2s2 2p6 

M - 3s2 3p6 3d6 

N - 4s2 

Assim, a distribuição eletrônica desse elemento é representada da seguinte maneira: 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. A soma dos números expoentes totalizam 26, ou seja, o número total de 
elétrons presentes no átomo de Ferro. 
Se a distribuição eletrônica for indicada por camadas representa-se da seguinte maneira: K = 2; L = 8; M = 
14; N = 2. 
 
 
 
 
 
 



Exercícios Complementares 
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Mapa Mental: Distribuição Eletrônica 
 

 
 
Exercícios: 
01. Faça a distribuição eletrônica em níveis de energia para os seguintes elementos: 

a) 9F - 1s2 2s2 2p5 – k = 2 / L = 7 
b) 10Ne - 1s2 2s2 2p6 – K = 2 / L = 8 
c) 15P - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 - k = 2 / L = 8 / M = 5 
d) 28Ni -  1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² 3d8 - K=2 L=8 M=16 N=2 
e) 56Ba -  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 - K = 2 / L = 8 / M = 18 / N = 18 / O = 8 / P 

= 2 
 
02. Os três elementos x, y e z têm as seguintes estruturas eletrônicas no estado fundamental:  

x — 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5  
y — 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  
z — 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4  
 
De acordo com tais estruturas, os três elementos podem ser classificados, respectivamente, como:  
a) elemento de transição, gás nobre, elemento representativo.  
b) elemento de transição, elemento representativo, gás nobre.  
c) elemento representativo, gás nobre, elemento de transição.  
d) elemento representativo, elemento de transição, gás nobre.  
e) gás nobre, elemento de transição, elemento representativo. 

 
03. Qual das seguintes afirmações é FALSA a respeito da distribuição eletrônica dos elementos e sua 

classificação:  
a) 1s2 2s2 2p6 3s2 é um elemento representativo.  
b) 1s2 2s2 2p6 é um gás nobre.  
c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 é um metal.  
d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 é um elemento de transição.  
e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 é um metal alcalino. 
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04. Veja as configurações eletrônicas de átomos de quatro elementos químicos no seu estado fundamental: 
I) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6     
II) 1s2 2s2 2p6 3s2 
III) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1     
IV) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

 
É incorreto afirmar que: 
a) O átomo I pertence à família dos gases nobres. 
b) A perda de dois elétrons pelo átomo II leva à formação do cátion Mg+2. 
c) O átomo III possui quatro níveis de energia. 
d) O átomo IV é um metal da família VI A. 
e) O átomo IV pertence à família VII A ou grupo 17. 

 
05. Relativamente aos elementos A, B, C e D da tabela a seguir, é correto afirmar que: 
 

 
 

a) A e B pertencem à mesma família da tabela periódica. 
b) C é metal alcalinoterroso. 
c) A pertence à família dos calcogênios. 
d) B é mais eletronegativo que A, C e D. 
e) D tem número atômico igual a 2. 

 
06. Forneça a família e o período ocupados pelos elementos abaixo, cujos números atômicos (Z) estão 

fornecidos. Não se esqueça de indicar também se eles são elementos representativos, de transição externa 
ou de transição interna: 
a) Z = 14 – (Si) família do carbono e 3º período, representativo 
b) Z = 37 – (Rb) metais alcalinos e 5º período, representativo 
c) Z = 42 – (Mo) 4B, 5º período, transição externa 

 
07. O elemento químico que apresenta configuração eletrônica 2,8,2 é um: 

a) Actinídio. 
b) Lantanídeo. 
c) Metal alcalinoterroso. 
d) Elemento de transição. 

 
08. “Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. 

O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio, que 
compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, 
aparelhos ortodônticos e dentaduras, nos ossos da mandíbula e do maxilar.”                  
Jornal do Brasil, outubro 1996. 

 
Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será: 
a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3     
b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 
c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2     
d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 
e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 

 

09. O subnível mais energético do átomo de um elemento químico é 4p3. Portanto, seu número atômico e sua 
posição na tabela periódica serão:  
a) 23, 4A, 4º período.   
b) 33, 5A, 5º período.   
c) 33, 4A, 5º período.  
d) 28, 4A, 4º período.   
e) 33, 5A, 4º período.  
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10. Relativamente aos elementos A, B, C e D da tabela a seguir, é correto afirmar que:  
elementos  camadas de valência 
A   4s2 4p2 
B   4s2 4p5 
    C                 1s1 
                                               D        2s2 

 
a) A e B pertencem à mesma família da tabela periódica.  
b) C é metal alcalino terroso.  
c) A pertence à família dos calcogênios.  
d) B é um halogênio.  
e) D tem número atômico igual a 12. 

 

 
 


