
 

 

TM 15 - 9º ANO - ARTHUR – QUÍMICA 
 
01. Os isótopos do hidrogênio receberam  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 

 
02. O isótopo 241 do amerício, radioativo, é usado em detectores domésticos de fumaça e na análise mineral 

dos ossos. O número de elétrons, prótons e nêutrons do amerício 241 é, respectivamente, 
a) 241, 241, 146 
b) 95, 95, 148 
c) 241, 241, 148 
d) 146, 241, 241 
e) 95, 95, 146 

 
03. Dados os átomos de 92U238 e 83Bi210, o número total de partículas (prótons, elétrons e nêutrons) existente 

na somatória será:  
a) 496  
b) 641  
c) 528  
d) 623  
e) 465  

 
04. 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 

 
TEXTO: 1 - Comuns às questões: 05 a 10. 

Barcarena, no nordeste do Pará, é uma cidade da Amazônia marcada por desastres ambientais. Há 
semanas, depois de fortes chuvas, houve um vazamento de rejeitos em uma das empresas do polo industrial, o 
que contaminou rios da região. No município de Barcarena já houve outros registros de crimes ambientais de 
contaminação. 

Em 2004, a Universidade Federal do Pará (UFPA) realizou uma pesquisa que concluiu que a água 
consumida pela população, em 26 localidades, estava contaminada por íons de metais pesados tais como Pb2+, 
Cd2+ e Hg2+, descartados pelas indústrias. Amostras de água de Vila Nova, Burajuba e do Distrito Industrial 
apresentaram concentração de chumbo 12 vezes maior que o máximo permitido por uma resolução de 2011 do 
Ministério da Saúde. 

<https://tinyurl.com/ydhahee2> Acesso em: 06.03.2018. Adaptado. 
 
Tabela de padrão de potabilidade para algumas substâncias químicas que representam risco à saúde 
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05. Os íons cádmio, 2112
48 Cd , presentes na água contaminada apresentam 

a) 46 prótons e 63 nêutrons. 
b) 46 prótons e 64 nêutrons. 
c) 48 prótons e 67 nêutrons. 
d) 48 prótons e 48 elétrons. 
e) 48 prótons e 46 elétrons. 

 
06. Um cátion metálico trivalente tem 76 elétrons e 118 nêutrons. O átomo do elemento químico, do qual se 

originou, tem número atômico e número de massa, respectivamente: 
a) 76 e 194 
b) 76 e 197 
c) 79 e 200 
d) 79 e 194 
e) 79 e 197 

 
07. Observe a tabela abaixo: 

Elemento Z p e. n A 

X 13 A B C 27 
Y D 15 15 16 E 

 
Os valores corretos de A, B, C, D e E são, respectivamente: 
a) 13, 14, 15, 16, 31 
b) 14, 14, 13, 16, 30 
c) 12, 12, 15, 30, 31 
d) 13, 13, 14, 15, 31 
e) 15, 15, 12, 30, 31 

 
08. 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 

 
09. Um certo íon negativo X3-, tem carga negativa -3, sendo seu número total de elétrons 36 e seu número de 

massa 75; podemos dizer que seu número atômico e de nêutrons são respectivamente: 
01.  36 e 39  
02.  36 e 42  
03.  33 e 42  
04.  33 e 39  
05.  36 e 75 

 
10. O íon de Na23

11 contém: 
a) 11 prótons , 11 elétrons e 11 nêutrons 
b) 10 prótons , 11 elétrons e 12 nêutrons 
c) 23 prótons , 10 elétrons e 12 nêutrons 
d) 11 prótons , 10 elétrons e 12 nêutrons 
e) 10 prótons , 10 elétrons e 23 nêutrons 

 
11. O raio do núcleo é menor que o raio do próprio átomo, aproximadamente: 

a) 102 vezes 
b) 104 vezes 
c) 108 vezes 
d) 1010 vezes 
e) 1023 vezes 

 
12. Um sistema é formado por partículas que apresentam a composição atômica: 10 prótons, 10 elétrons e 11 

nêutrons. Ao sistema foram adicionadas novas partículas. O sistema resultante será quimicamente puro se 
as partículas adicionadas apresentarem a seguinte composição atômica: 
a) 21 prótons, 10 elétrons e 11 nêutrons 
b) 20 prótons, 20 elétrons e 22 nêutrons 
c) 10 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons 
d) 11 prótons , 11 elétrons e 12 nêutrons 
e) 11 prótons, 11 elétrons e 11 nêutrons 
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13. Quando se compara o átomo neutro de enxofre (S) com o íon sulfeto (S2-), verifica. se que o segundo 
possui: 
a) um elétrons a mais e mesmo número de nêutrons; 
b) dois nêutrons a mais e mesmo números 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. 

 
14. Os íons representados a seguir apresentam mesmo(a): 
 

3919K1+   e    4020Ca2+ 
 

a) massa 
b) raio iônico 
c) carga nuclear 
d) número de elétrons 
e) energia de ionização 

 
15. As alternativas referem-se ao número de partículas constituintes de espécies atômicas. A afirmativa falsa 

é: 
a) dois átomos neutros com o mesmo número atômico têm o mesmo número de elétrons. 
b) um ânion com 52 elétrons e número de massa 116 tem 64 nêutrons. 
c) um átomo neutro com 31 elétrons tem número atômico igual a 31. 
d) umátomop neutro, ao perder três elétrons, mantém inalterado seu número atômico. 
e) um cátion com carga 3+, 47 elétrons e 62 nêutrons tem número de massa igual a 112. 

 
16. No íon 3216S2- encontramos: 

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

 
17. Considere as informações abaixo, a respeito de um átomo genérico X: 
 

Z=3x + 4 
A=8x 
N=16 

 
De acordo com o conceito de estrutura atômica, o valor de X é: 
a) 1   
b) 2   
c) 3   
d) 4   
e) 5 

 
18. 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. 

 


