
 

 

Tarefa Mínima 11 – 9º Ano – Química 

Prof. Dimi 
 
01. Represente (por meio de desenho), os modelos 

atômicos propostos por:  
a) Dalton: 
b) Thomson:  
c) Rutherford:  

d) Rutheford-Bohr: 
 

02. 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 

 
03. 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.  

 

04. 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.  

 
05. 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.  

 
06. 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.  

 

07. 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.  

 

08. O que são íons? O que são cátions e ânions? 
 

09. Pesquisar o significado dos seguintes conceitos: 
a) Isótopos →  
b) Isótonos →  

c) isóbaros →  
d) Isoeletrônicos →  

 
10. Quando se compara o átomo neutro do enxofre 

com o íon sulfeto (S2–), verifica-se que o 
segundo possui:  
a) um elétron a mais e mesmo número de 

nêutrons.  
b) dois nêutrons a mais e mesmo número de 

elétrons.  
c) um elétron a mais e mesmo número de 

prótons.  

d) dois elétrons a mais e mesmo número de 
prótons.  

e) dois prótons a mais e mesmo número de 
elétrons.  

 
11. O átomo mais abundante do alumínio é o 13Al27. 

Os números de prótons, nêutrons e elétrons do 
íon Al3+ deste isótopo são respectivamente:  
a) 13, 14 e 10. 
b) 13, 14 e 13. 
c) 10, 14 e 13.  
d) 16, 14 e 10. 

e) 10, 40 e 10.  
 
12. A espécie química Pb2+ apresenta 127 nêutrons. 

Pode-se afirmar que o número total de partículas 
no seu núcleo é:     Dado: 82Pb  
a) 205.  
b) 206.  

c) 207.  
d) 208.  
e) 209.  

 
 


