
 

 

TM 25 - 9º ANO - ARTHUR – QUÍMICA 
 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 1     
DADOS QUE PODEM SER NECESSÀRIOS: 

 
 
01. A regra de Hund foi publicada em 1927, pelo físico alemão Friedrich Hermann Hund, conhecido por seu 

trabalho sobre a estrutura eletrônica de átomos e moléculas. Considerando essa regra, assinale a 
afirmação verdadeira. 
a) Em um mesmo átomo, não podem existir dois elétrons com os quatro números quânticos iguais.  

b) Quanto maior o número de elétrons com spins paralelos em um orbital incompleto, maior será a 
energia.  

c) Todo orbital, em um subnível, é ocupado individualmente antes de qualquer orbital ser duplamente 
ocupado.  

d) O preenchimento dos orbitais deve ser feito de um modo que se obtenha o menor número possível de 
orbitais desemparelhados. 

 
02. Com base no modelo teórico proposto por Erwin Schrödinger, e em conhecimentos correlatos para 

descrever os átomos, assinale o que for correto. 
01. Para um orbital, há uma distribuição espacial das posições que um elétron pode ocupar. 
02. Cada orbital s pode conter, no máximo, 2 elétrons. 
04. Não é possível medir simultaneamente e com exatidão a posição e a velocidade de um elétron. 
08. Em um átomo, podem existir dois elétrons com os quatro números quânticos iguais. 

16. A configuração eletrônica do átomo de nitrogênio  

N14
7  é 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. 

 
03. A física quântica oferece as bases conceituais que permitem avaliar o estado do elétron no átomo. Um 

destes princípios é a regra de Hund a qual estabelece que, para orbitais atômicos “degenerados”, o menor 
valor de energia será obtido quando o número de elétrons com 

a) o mesmo número de quântico principal for o máximo. 
b) o mesmo número quântico secundário for o máximo. 
c) o mesmo número quântico magnético for o máximo. 
d) o mesmo número quântico de spin for o máximo. 

 
04. Observe o esquema abaixo que representa a distribuição dos elétrons de valência de um elemento químico 

E. 

 

 
 

Sobre o elemento E, é correto afirmar: 

a) pertence ao 4º período da tabela periódica. 
b) trata-se de um metal de transição. 
c) encontra-se no estado gasoso a 1 atm e 25 ºC. 
d) possui número atômico igual a 27. 
e) forma com cloro o composto iônico ECl3. 
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05. A quantização da energia do elétron por Bohr e a introdução da função de onda do elétron (a função ‘  ’) 

pelo físico Erwin Schrödinger no modelo atômico de Bohr permitiram a descrição da estrutura eletrônica do 
átomo em termos de números quânticos. 

 
Analise as afirmativas a seguir em relação aos números quânticos: 

I. o número quântico principal corresponde aos níveis de energia do elétron e também é chamado por 
uma letra de acordo com o nível (K, L, M...). 

II. os elementos representativos na tabela periódica possuem sua distribuição eletrônica terminando nos 
subníveis s e p, enquanto os elementos de transição interna terminam sua distribuição eletrônica no 
subnível d e os elementos de transição completam sua distribuição eletrônica no subnível f . 

III. o número quântico de spin descreve o momento magnético do elétron. 
IV. o número quântico magnético descreve o orbital e é a causa do ferromagnetismo das substâncias. 

V. os quatro números quânticos somente assumem valores inteiros. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

 
06. Médicos utilizam de minerais “processados” por Farmacêuticos para prescreverem na farmacoterapia de 

patologias das mais diversas. Exemplos como o vanádio, cromo, zinco e cobre são especialmente eficientes 
para baixar os níveis séricos de colesterol e triglicerídeos, além de ajudar a manter a glicemia em níveis 
fisiológicos. Os portadores de diabetes tipos I e II apresentam, invariavelmente, baixos níveis de vanádio e 
cromo, frequentemente acompanhados pela carência de manganês e zinco. O vanádio parece inibir a MAO 

(monoaminooxidase), possibilitando um acúmulo de serotonina no Sistema Nervoso Central; daí sua 
indicação nos quadros depressivos. Pacientes portadores de transtorno afetivo bipolar (TAB – antigamente 
denominado como PMD: psicose maníaco depressiva) costumam apresentar carência do mineral, dentre 
outros nutrientes. A respeito do elemento químico vanádio, de número atômico 23, são feitas as seguintes 
afirmações: 
I. Possui onze (11) elétrons na terceira camada eletrônica; 

II. A camada de valência do vanádio possui três (3) elétrons; 

III. A camada de valência do vanádio possui dois (2) elétrons. 
IV. Os quatro números quânticos para os elétrons da última camada são: 3; 2; 0; + 1/2; 
 
Indique a alternativa correta: 
a) somente as afirmações I e III estão corretas. 
b) somente as afirmações II e IV estão corretas. 
c) somente as afirmações I e II estão corretas. 

d) somente as afirmações III e IV estão corretas. 
e) somente as afirmações I e IV estão corretas. 

 
07. Na distribuição eletrônica do 38Sr88, o 17º par eletrônico possui os seguintes valores dos números quânticos 

(principal, secundário, magnético e spin): 
a) 4, 2, 0, –½ e +½. 

b) 4, 1, +1, –½ e +½. 

c) 4, 1, 0, –½ e +½. 
d) 4, 2, –1, –½ e +½. 

 
08. Um átomo possui configuração eletrônica, cujo orbital mais energético é o 3d. Este orbital se encontra 

semi-preenchido. A respeito da configuração eletrônica deste átomo é CORRETO afirmar. 
a) A distribuição eletrônica da camada de valência é 2s2 e 2p6. 

b) Todos os elétrons presentes neste átomo possuem spin eletrônico emparelhado, em sua configuração 
de menor energia. 

c) Apenas um elétron presente neste átomo possui spin eletrônico desemparelhado, em sua configuração 
de menor energia. 

d) Este átomo possui 25 elétrons, sendo 20 com spins emparelhados e 5 com spins desemparelhados. 
e) A promoção de um elétron do orbital 3p para um orbital de maior energia leva a configuracão 

eletrônica 3p4 4s1. 

 

09. Durante a fusão nuclear que ocorre no Sol, formam-se átomos de hélio He4
2 . Esse átomo possui 

a) 2 prótons e 2 nêutrons. 
b) 2 prótons e 4 nêutrons. 
c) 2 prótons e nenhum nêutron. 
d) 4 prótons e 2 nêutrons. 
e) 4 prótons e nenhum nêutron. 



Exercícios Complementares 
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10. Cardiologistas costumam recomendar a redução no consumo de “sal de cozinha” para pessoas hipertensas 

porque ele é a principal fonte de íons sódio da alimentação. De acordo com dados da Organização Mundial 
da Saúde, a população brasileira consome duas vezes mais sódio do que o valor recomendado. Esse íon 
precisa estar em equilíbrio com o íon potássio, caso contrário pode desencadear uma série de doenças 
cardiovasculares. Além disso, o consumo excessivo do sal de cozinha pode levar a uma menor absorção de 
íons cálcio, podendo gerar problemas como osteoporose e raquitismo. 

 

Tendo como referência o texto acima, assinale a alternativa correta. 
a) A configuração eletrônica de um átomo de sódio no estado fundamental é igual à de um átomo de 

potássio, uma vez que ambos possuem o mesmo número de elétrons no terceiro nível de energia. 
b) Átomos eletricamente neutros de sódio e potássio, ao perderem um elétron de suas respectivas 

camadas de valência, originam respectivamente íons Na+ e K+ que são isoeletrônicos. 
c) A configuração eletrônica de um átomo de cálcio no estado fundamental pode ser representada de 

maneira simplificada por [Kr] 4s2. 
d) O elétron mais afastado do núcleo de um átomo de potássio no estado fundamental apresenta número 

quântico principal igual a quatro e número quântico secundário igual a zero. 

e) Átomos eletricamente neutros de cálcio são menores do que os respectivos íons Ca2+, uma vez que o 
número de prótons nessas espécies difere de duas unidades. 

 
11. Assinale o que for correto. 

01. Os números quânticos de spin variam de   a  , passando por zero. 

02. O número quântico magnético indica a energia do elétron no subnível. 
04. O número quântico principal indica a energia do elétron no orbital. 
08. O movimento do elétron ao redor do núcleo atômico gera um campo magnético externo, e o 

movimento do elétron em torno de seu próprio eixo gera outro campo magnético. 

16. A região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron em um subnível s é uma região esférica. 
 


