
 

 

Tarefa Mínima 13 – 9º Ano – Química 

Prof. Dimi 
 
01. Calcule as partículas subatómicas do átomo de Sódio (11Na23). 
 
02. Calcule as partículas subatómicas do átomo de Estanho (50Sn119). 
 
03. Calcule as partículas subatómicas do átomo de Urânio (92U238). 

 
04. Calcule as partículas subatómicas do átomo de mercúrio (80Hg200). 

 
05. 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 

 
06. Com relação aos átomos abaixo: 

21X50           22Y50           21R49 
Podemos afirmar que: 
a) Y e R são isótopos. 
b) X e R são isóbaros. 
c) X e R são isótonos. 

d) X e R possuem o mesmo número de elétrons. 
e) X e Y deveriam estar representados pelo mesmo símbolo químico. 

 
07. Determine o número atômico e o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros e apresentam a 

seguinte representação: 
10+xA5x                    11+xB4x+8 

 

08. X é isótopo de 20Ca41 e isótono de 19K41. Portanto, o seu número de massa é igual a: 
a) 41      b) 40   c) 39   d) 42   e) 20 

 
09. Os isótopos do hidrogênio recebem os nomes de prótio (1H1), deutério (1H2) e trítio (1H3). Nesses átomos 

os números de nêutrons são, respectivamente, iguais a: 
a) 0, 1 e 2.  b) 1, 1 e 1.   c) 1, 1 e 2.   d) 1, 2 e 3.   e) 2, 3 e 4. 

 
10. Certo átomo possui 17 prótons, 20 nêutrons e 17 elétrons. Qual dos átomos representados abaixo é seu 

isótono? 
a) 19K40   b) 20Ca42   c) 21Sc42   d) 20Ca40   e) 22Ti43 

 
11. O número atômico (Z) e o número de massa (A) de um íon monoatômico com carga 3+ que contém 10 

elétrons e 14 nêutrons são, respectivamente: 

a) 13, 27    b) 24, 21    c) 14, 24 
d) 13, 24    e) 14, 27 

12. O número de prótons, nêutrons e elétrons representados por 138 2

56
Ba é, respectivamente: 

a) 56, 82 e 56   b) 56, 82 e 54   c) 56, 82 e 58 
d) 82, 138 e 56   e) 82, 194 e 56 
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