
 

 

Tarefa 01 – Professor Welson 
 
01. (Ufrgs) A massa atômica de alguns elementos da tabela periódica pode ser expressa por números 

fracionários, como, por exemplo, o elemento estrôncio cuja massa atômica é de 87,621,  o que se deve  
a) à massa dos elétrons. 
b) ao tamanho irregular dos nêutrons. 
c) à presença de isótopos com diferentes números de nêutrons. 
d) à presença de isóbaros com diferentes números de prótons. 
e) à grande quantidade de isótonos do estrôncio. 

 
02. (Pucrj) O elemento selênio ( )Se  tem massa atômica igual a 78,96 . . .u m a  Os dois isótopos mais abundantes 

do selênio são o 80 Se  e o 78 .Se  Sobre estes isótopos de selênio, é correto dizer que eles têm 
 

Dado: ( 34).Se Z   
a) o mesmo número de massa. 
b) abundâncias percentuais iguais. 
c) o mesmo número de nêutrons. 
d) diferentes configurações eletrônicas quando átomos de ambos se encontram neutros. 
e) o mesmo número de prótons. 

 
03. (Espcex (Aman)) Considere dois elementos químicos cujos átomos fornecem íons bivalentes 

isoeletrônicos, o cátion 2X  e o ânion 2 .Y   Pode-se afirmar que os elementos químicos dos átomos X  e 
Y referem-se,respectivamente, a  
a) 20 Ca e 34 Se  
b) 38 Sr e 8O  
c) 38 Sr e 16 S  
d) 20 Ca e 8O  
e) 20 Ca  e 16 S  

 
04. (Fgv) O Brasil inaugurou em 2014 o Projeto Sirius, um acelerador de partículas que permitirá o 

desenvolvimento de pesquisa na área de materiais, física, química e biologia. Seu funcionamento se dará 
pelo fornecimento de energia a feixes de partículas subatômicas eletricamente carregadas: prótons e 
elétrons. 

(http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2014/02/. Adaptado) 
 

Na tabela, são apresentadas informações das quantidades de algumas partículas subatômicas para os íons 
2X   e 2 :A   

 
Carga da partícula 2X   2A   
positiva 16  y
negativa 18  18  

 
Nessa tabela, o nome do elemento X  e o valor de y  são, respectivamente,  
a) argônio e 16.  
b) argônio e 20.  
c) enxofre e 16.  
d) enxofre e 18.  
e) enxofre e 20.  

 
05. (Espcex (Aman)) Um átomo neutro do elemento químico genérico A, ao perder 2 elétrons forma um 

cátion bivalente, contendo 36 elétrons. O número atômico deste átomo A é  
a) 36  
b) 42  
c) 34  
d) 40  
e) 38  
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06. (Uerj) A descoberta dos isótopos foi de grande importância para o conhecimento da estrutura atômica da 
matéria. 
Sabe-se, hoje, que os isótopos 54 Fe  e 56 Fe  têm, respectivamente, 28 e 30 nêutrons. 
A razão entre as cargas elétricas dos núcleos dos isótopos 54 Fe  e 56 Fe  é igual a:  
a) 0,5  
b) 1,0  
c) 1,5  
d) 2,0  

 
07. (Fatec) Os íons Ca2+ e Pb2+ possuem 

(Dados: Número atômico: Ca = 20 ; Pb = 82)  
 
a) mesmo número de prótons e elétrons.  
b) mesmo número de prótons e nêutrons.  
c) mesma carga nuclear e diferentes massas atômicas.  
d) igual soma de número de prótons e nêutrons.  
e) igual diferença entre número de prótons e elétrons.  

 
08. (Ufg) Uma amostra de um elemento E tem isótopos AE e BE com abundâncias 75% e 25%, 

respectivamente. Considerando-se que a massa atômica do isótopo AE é 34,97 e que a massa atômica 
média do elemento E, nessa amostra, é 35,47, o número de massa B é: 
a) 35 
b) 36 
c) 37 
d) 38 
e) 39 

 
09. (Unemat) Isótopos radioativos do iodo têm grande importância na medicina. São usados no diagnóstico e 

no tratamento de problemas da tireoide. O isótopo do iodeto 131
53 I  usado para esse fim apresenta os 

seguintes números de prótons, nêutrons e elétrons, respectivamente:  
a) 131; 53; 78 
b) 53; 53; 132 
c) 53; 78; 54 
d) 54; 131; 53  
e) 131; 78; 53 

 
10. (Ufg) A análise de massas de um elemento químico demonstrou a existência de três isótopos, conforme 

resentado na figura a seguir. 
 

 
 

Considerando as abundâncias apresentadas, conclui-se que a massa média para esse elemento é:  
a) 20,05  
b) 21,00  
c) 20,80  
d) 19,40  
e) 20,40  
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11.(Ufg) Em uma molécula de glicose 6 12 6(C H O ), a razão entre a quantidade em massa de carbono e a massa 
molecular é: 

a) 
1
4

 

b) 
1
3

 

c) 
2
5

 

d) 
3
5

 

e) 
2
3

 


