
 

Professor Evandney 

Disciplina: Química 

Turma: 9º ano 

Lista de Exercícios para o dia 17/06/2020 

 

Questão 01)      

O número de elétrons existente no nível de valência do átomo do elemento magnésio no 

estado fundamental é 

 

a) 12. 

b) 10. 

c) 6. 

d) 4. 

e) 2. 

 

Questão 02)    

As propriedades das substâncias químicas podem ser previstas a partir das configurações 

eletrônicas dos seus elementos. De posse do número atômico, pode-se fazer a distribuição 

eletrônica e localizar a posição de um elemento na tabela periódica, ou mesmo prever as 

configurações dos seus íons. 

 

Sendo o cálcio pertencente ao grupo dos alcalinos terrosos e possuindo número atômico Z 

= 20, a configuração eletrônica do seu cátion bivalente é: 

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 

b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s2 

d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s23d2 

e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s24p2 

 

 



Questão 03)    

A configuração eletrônica do Br (Z = 35) é 

a) 1s22s22p63s23p64s23d104p5 

b) 1s22s22p63s23p64s24p65s25p64d1 

c) 1s22s22p63s23p64s24p64d9 

d) 1s22s22p63s23p64s24p65s25p66s1 

e) 1s22s22p63s23p64s24p63d9 

 

Questão 04)    

A distribuição eletrônica, no estado fundamental, do íon Al3+ é 

a) 1s2 2s2 2p6 3s1 

b) 1s2 2s2 2p6 

c) 1s2 2s2 2p6 3s1 3p2 

d) 1s2 2s2 2p9 

e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 

 

Questão 05)    

Silício é um elemento químico utilizado para a fabricação dos chips, indispensáveis ao 

funcionamento de praticamente todos os aparelhos eletrônicos. Esse elemento possui 

número atômico igual a 14. Sendo assim, o número de elétrons da camada de valência do 

átomo de silício no estado fundamental é 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

e) 5. 

 

Questão 06)    

O chumbo é um metal pesado que pode contaminar o ar, o solo, os rios e alimentos. A 

absorção de quantidades pequenas de chumbo por longos períodos pode levar a uma 

toxicidade crônica, que se manifesta de várias formas, especialmente afetando o sistema 

nervoso, sendo as crianças as principais vítimas. 

 



Sendo o número atômico (Z) do chumbo igual a 82, o íon plumboso (Pb+2) possui os elétrons 

mais energéticos no subnível 

 

a) 6p2  

b) 6s2  

c) 6p4  

d) 5d10  

e) 4f14 

 

Questão 07)    

Os dias dos carros com luzes azuis estão contados, pois, desde 1º de janeiro de 2009, as 

lâmpadas de xenônio (Xe), não podem mais ser instaladas em faróis convencionais. Mesmo 

que as lâmpadas azuis possibilitem três vezes mais luminosidade do que as convencionais, 

elas não se adaptam adequadamente aos refletores feitos para o uso com lâmpadas 

convencionais, podendo causar ofuscamento à visão dos motoristas que trafegam em 

sentido contrário e possibilitando, assim, a ocorrência de acidentes. 

Quantos elétrons o gás xenônio apresenta na camada de valência? 

a) 2 

b) 6 

c) 8 

d) 10 

e) 18 

 

Questão 08)    

O cálcio é o elemento da rigidez e da construção: é o cátion dos ossos do nosso esqueleto, 

das conchas dos moluscos, do concreto, da argamassa e da pedra calcária das nossas 

construções. Sabendo que o átomo de cálcio tem número atômico 20 e número de massa 

40, é correto afirmar que o cátion Ca2+ tem:  

a) 18 prótons.  

b) 18 nêutrons.  

c) 20 elétrons.  

d) configuração eletrônica igual à do íon K+ (Z = 19).  

e) configuração eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. 

 



Questão 09)  

O ferro é bastante utilizado pelo homem em todo o mundo. Foram identificados artefatos 

de ferro produzidos em torno de 4000 a 3500 a.C. Nos dias atuais, o ferro pode ser obtido 

por intermédio da redução de óxidos ou hidróxidos, por um fluxo gasoso de hidrogênio 

molecular (H2) ou monóxido de carbono. O Brasil é atualmente o segundo maior produtor 

mundial de minério de ferro. Na natureza, o ferro ocorre, principalmente, em compostos, 

tais como: hematita (Fe2O3), magnetita (Fe3O4), siderita (FeCO3), limonita (Fe2O3.H2O) e 

pirita (FeS2), sendo a hematita o seu principal mineral. Assim, segundo o diagrama de Linus 

Pauling, a distribuição eletrônica para o íon ferro (+3), nesse mineral, é representada da 

seguinte maneira: 

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 

b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 

c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 

d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 

e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 

 

Questão 10)    

O cobalto é um metal de coloração prata acinzentado, usado principalmente em ligas com 

o ferro. O aço alnico, uma liga de ferro, alumínio, níquel e cobalto, é utilizado para construir 

magnetos permanentes, como os usados em alto-falantes. Precisamos de cobalto em nossa 

dieta, pois ele é um componente da vitamina B12. Sabendo que o número atômico do cobalto 

é 27, sua configuração eletrônica será: 

a) 1s22s22p63s23p63d9 

b) 1s22s22p63s23p64s9 

c) 1s22s22p63s23p64s24p63d1 

d) 1s22s22p63s23p64s23d7 

e) 1s22s22p63s23p64s24p7 

 


