
 

 

Professor Gustavo – Tarefa 19 
 
01. Sejam as espécies químicas: 

I. 3717Cl- 
II. 18Ar40 
II. 4020Ca2+ 

IV. 5525Mn2+ 

Apresenta igual número de nêutrons e também igual número de elétrons: 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) II e IV 
e) III e V 
 
Gab: B 

 
02. No íon 3216S2- encontramos: 

a) 48 nêutrons. 
b) 32 prótons.   
c) 16 prótons. 
d) número de massa 16. 
e) 32 elétrons. 
 
Gab: C 

 
03.  A espécie química Pb2+ apresenta  127 nêutrons. Pode. se  afirmar que o número total de partículas no 

seu núcleo é : 
Dado : Pb(Z = 82) 
a) 205 
b) 206 
c) 207 
d) 208 
e) 209 
 
Gab: E 

 
04. O íon  possui:3919X+ 

a) 19 prótons.  
b) 19 nêutrons.  
c) 39 elétrons. 
d) número de massa igual a 20. 
e) número atômico igual a 39. 
 
Gab: A 

 
05. Quando um átomo de bromo (35Br80. recebe um elétron, transforma-se no íon 8035Br-, que possui, na sua 

estrutura, prótons, elétrons e nêutrons, respectivamente em número de: 
a) 35 - 35 - 46     
b) 35 - 36 - 45   
c) 35 - 80 - 80 
d) 35 - 115 – 80 
e) 36 - 35 – 115 
 
Gab: B 
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06. Há cem anos, foi anunciada ao mundo inteiro a descoberta do elétron, o que provocou uma verdadeira 
“revolução” na ciência. Essa descoberta proporcionou à humanidade, mais tarde, a fabricação de aparelhos 
eletrônica, que utilizam inúmeras fiações de cobre. 
A alternativa que indica corretamente o número de elétrons contido na espécie 29Cu2+ , é: 
a) 25 
b) 27 
c) 31 
d) 33 
 
Gab: B 

 
07. O íon X3- tem 36 elétrons e 42 nêutrons. O átomo neutro X apresenta número atômico e número de massa, 

respectivamente: 
a) 42 e 78 
b) 36 e 78 
c) 30 e 72 
d) 33 e 75 
e) 36 e 75 
 
Gab: D 

 
08. Um átomo constituído por 56 prótons, 82 nêutrons e 56 elétrons apresenta número atômico e número de 

massa, respectivamente, iguais a: 
a) 56 e 138 
b) 82 e 110 
c) 54 e 56 
d) 56 e 136  
e) 54 e 138 
 
Gab: A 

 
 


