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1. Eletrosfera é a região do átomo que: 
 

a) concentra praticamente toda a massa do átomo. 
b) contém as partículas de carga elétrica positiva. 
c) possui partículas sem carga elétrica. 
d) permanece inalterada na formação dos íons. 
e) possui partículas com carga elétrica negativa. 

 
2. O número de massa (A) de um átomo equivale a: 
 

a) quantidade de prótons no núcleo  
b) quantidade de elétrons na eletrosfera  
c) quantidade de nêutrons 
d) soma dos prótons com os elétrons  
e) soma dos prótons com os nêutrons  

 
3. O número que identifica um elemento químico é: 
 

a) seu número de elétrons 
b) seu número de nêutrons 
c) seu número de massa 
d) seu número atômico 
e) a soma do número de prótons com o de nêutrons 

 
4. Cátion é um átomo neutro que: 
 

a) ganhou prótons 
b) ganhou elétrons 
c) perdeu nêutrons 
d) perdeu elétrons  
e) perdeu prótons    

 
 
5. (UFMA) Em um átomo com 32 elétrons e 43 nêutrons, seu número atômico (Z) e número de massa (A) são 
respectivamente iguais a: 
 

a) 32 e 43          
b) 75 e 43        
c) 32 e 75     
d) 43 e 32     
) 22 e 48   

 
 
6. (UFG-GO) O número de prótons, nêutrons e elétrons representados pelo Bário (56Ba138) é respectivamente: 
 

a) 56, 82 e 56      
b) 56, 82 e 54      
c) 56, 82 e 58      
d) 82, 138 e 56      
e) 82, 194 e 56 

 
 



7. (ITA-SP) São definidas quatro espécies de átomos neutros em termos de partículas nucleares: 
 
 

Átomo I – possui 18 prótons e 21 nêutrons 
Átomo II – possui 19 prótons e 20 nêutrons 
Átomo III – possui 20 prótons e 19 nêutrons 
Átomo IV – possui 20 prótons e 20 nêutrons 

 
Pode-se concluir que: 
 
a) os átomos III e IV são isóbaros 
b) os átomos II e III têm o mesmo número de elétrons 
c) os átomos II e IV são isótopos 
d) os átomos I e II são isóbaros 
e) os átomos II e III são isótonos 
 

8. (UFV-MG) Os elementos são: 
 
a) isótopos    
b) alótropos    
c) isóbaros   
d) isômeros    
e) isótopos. 

 

9. (PUC-SP) A notação indica: 
 
a) 26 átomos de ferro de número de massa 56. 
b) 26 átomos grama de ferro de número de massa 56. 
c) que o ferro tem número de massa 26. 
d) que o ferro tem número de massa 56. 
e) que o ferro tem 26 nêutrons. 
 
 
10. Um átomo neutro X tem Z = 19 e A = 39. Responda: 
 
a) Qual o número atômico de Y, sabendo que ele é isótopo de X? 
 
 
b) Se o número atômico de W, que é isóbaro de X é 10, quantos nêutrons W tem? 
 
 
c) Umisótono de X terá quantos nêutrons? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


