
 
 
 
Apostila de Química (3º bimestre-2009) 
Professor: Eduardo Mesquita 
1º ano – Ensino Médio 
 

Números Quânticos e Diagrama de Pauling; 

·        Número quântico principal (n): indica o nível de energia do elétron no átomo. 
Entre os átomos conhecidos em seus estados fundamentais, n varia de 1 a 7. O número 
máximo de elétrons em cada nível é dado por 2.n 2, mas para os átomos conhecidos a 
distribuição eletrônica ocorre de acordo com a figura 5;  
 

 

                                                    Fig.5  

·        Número quântico secundário ou azimutal (l): indica a energia do elétron no 
subnível.  Entre os átomos conhecidos em seus estados fundamentais, l varia de 0 a 3 e 
esses subníveis são representados pelas letras s, p, d, f, respectivamente. O número 
máximo de elétrons em cada subnível é dado por 2 (2 .l + 1): 

 

  

 

 

 

 

 



 

Em cada orbital “cabem” apenas 2 elétrons deste modo, há 1 orbital no subnível s, 3 no 
subnível p, e assim por diante. A forma dos orbitais dos subníveis s e p é mostrada na 
figura 6.    

 

 

  

                                                            Fig.6 

  

  

O diagrama a seguir, conhecido como Diagrama de Pauling, descreve como ocorre a 
distribuição eletrônica dos níveis e subníveis em ordem crescente de energia, sendo que, 
um subnível deve ser completamente preenchido para depois iniciar o seguinte.  

 

 

 

 

 

 



  

Exemplo: 

  

Para o 26 Fe, esta é a distribuição eletrônica:  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, onde o índice 
representa o número de elétrons em cada subnível. É importante lembrar que para 
átomos neutros, o número de elétrons é igual ao de prótons. 

Para o íon (átomo que recebeu ou perdeu elétrons) 26 Fe 2+, temos a seguinte 
distribuição eletrônica: 

  

             

 

 

Note que a perda ou ganho de elétrons não ocorre na camada eletrônica mais energética, 
mas sim na camada mais externa, chamada de camada de valência (C.V). 

  

·        Número quântico magnético (m): indica a energia do elétron no orbital, sendo 
que m varia de –l a +l. 

  

·        Número quântico spin (ms): indica o movimento de rotação dos elétrons. Os 
“spins” +1/2 ou –1/2 representam o sentido de rotação, horário ou anti-horário.  

   

 
1. (FEI-SP) Qual o número atômico do elemento químico que apresenta, em sua 

estrutura, o sexto elétron no primeiro subnível d? 
 
 

 
     



2- (FURRN) A afirmação correta é:  
 

a) No subnível s o número máximo de elétrons é 2 porque possui 2 orbitais. 
b) No subnível p o número máximo de elétrons é 6 porque possui 3 orbitais. 
c) No subnível d o número máximo de elétrons é 5 porque possui 5 orbitais. 
d) No subnível f o número máximo de elétrons é 10 porque possui 5 

orbitais. 
e) No subnível f o número máximo de elétrons é 14 porque possui 14 

orbitais. 
 

 
3- (FAFEOD-MG) Quais são os valores dos números quânticos n e l do elétron de 

valência do elemento de Z= 29? 
 

a) n = 3 e l = 2 
b) n = 3 e l = 0 
c) n = 4 e l = 2 
d) n = 4 e l = 1 
e) n = 4 e l = 0 

 
 
      4- (CENTEC-Ba) Considere a configuração eletrônica  do átomo de oxigênio no seu 
estado fundamental. Os números quânticos do último elétron da camada de valência 
desse átomo são: 
 

a) n = 1; l = 0; m = 0; s = -1/2. 
b) n = 1; l = 1; m = +1; s = +1/2. 
c) n = 1; l = 0; m = 0; s = +1/2. 
d) n = 2; l = 1; m = -1; s = +1/2. 
e) n = 2; l = 1; m = +1; s = +1/2. 

 
 

5- (FEPA) Coloque em ordem crescente de energia os subníveis eletrônicos : 4d, 4f, 
5p e 6s 
 

a) 4d< 4f< 5p< 6s. 
b) 4f< 4d< 5p< 6s. 
c) 4d< 5p< 6s< 4f. 
d) 5p< 6s< 4f< 4d. 
e) 6s< 5p< 4d< 4f.       

 
 
6- (EMESCAM - Centro de Ciências da Saúde de Vitória) Quais os subníveis que 

formam a camada eletrônica L? 

a) s, p, d 
b) s, p 
c) p, d e f 
d) s, d, f 



 

7- (UFES - Universidade Federal do Espírito Santo) A configuração eletrônica do 
átomo de ferro em ordem crescente de energia é 1s22s22p63s23p64s23d6.  
Na formação do íon Fe2+, o átomo neutro perde 2 elétrons. A configuração 
eletrônica do íon formado é: 

a) 1s22s22p63s23p63d6 
b) 1s22s22p63s23p64s23d4 
c) 1s22s22p63s23p64s13d5 
d) 1s22s22p63s23p44s13d5 
e) 1s22s22p63s23p44s23d5 

 

 

8- (UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) Leia o texto abaixo: 
...Pensem nas feridas 
Como rosas cálidas 
Mas oh não se esqueçam 
Da rosa da rosa 
Da rosa de Hiroshima 
A rosa hereditária... 

O trecho citado acima faz referência aos aspectos negativos da energia nuclear, que, 
juntamente com ou trascitações, faz com que algumas pessoas se esqueçam dos 
benefícios que podem ser alcançados, depois que o homem elucidou a estrutura 
atômica e dominou em várias 
áreas a tecnologia nuclear. 
Observando os itens abaixo, assinale a alternativa que apresenta apenas afirmações 
corretas sobre a estrutura atômica: 

I. Orbital é a região do átomo onde há maior probabilidade de se encontrar um 
elétron. 
II. No máximo dois elétrons podem compartilhar um mesmo orbital. 
III. Dois elétrons de um mesmo átomo jamais apresentarão os quatro números 
quânticos iguais. 

         a) Apenas III está correta. 
         b) Apenas I e III estão corretas. 
         c) Apenas II está correta. 
         d) Todas as afirmativas estão corretas. 
         e) Apenas I está correta. 
 
 
9- (PUC-RIO - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) Um íon X–1 

tem 18 elétrons e 20 nêutrons. Portanto, o elemento X tem: 

a) número atômico 17; 
b) 18 prótons; 
c) 19 elétrons; 
d) 19 nêutrons; 
e) número de massa 38. 



10- (UFES - Universidade Federal do Espírito Santo) O gás xenônio tem 54 elétrons. 
A soma de todos os elétrons distribuídos nos subníveis p é igual a: 

a) 12 
b) 16 
c) 18 
d) 24 
e) 32 

 

11- (UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora) O acelerador de partículas é um 
sistema utilizado para estudos da estrutura da matéria e física nuclear. Em um 
experimento realizado no acelerador, foram projetadas partículas que, ao 
colidirem com uma placa, geraram um tipo de espécie que apresenta 30 prótons, 
28 nêutrons e 29 elétrons. Pode-se afirmar que esta espécie é um: 

a) cátion monovalente com número de massa igual a 59; 
b) ânion bivalente com número de massa igual a 58; 
c) ânion monovalente com número de massa igual a 57; 
d) cátion monovalente com número de massa igual a 58; 
e) cátion monovalente com número de massa igual a 57. 

    12- (FOC-SP) A configuração eletrônica do escândio  21Sc no seu estado fundamental 
é: 

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1. 
b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3. 
c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s1 3d4. 
d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 4s1 3d5.   

     
     13- (EEP-SP) O átomo que possui configuração 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 apresenta na                                      
camada mais externa: 

a) 5 elétrons. 
b) 7 elétrons. 
c) 3 elétrons. 
d) 1 elétron. 
e) 11 elétrons. 

 
      14- Faça a distribuição dos elétrons nos subníveis dos seguintes íons: 

 
a) 35Br -  
b) 26Fe 2+ 
c) 16S 2- 
d) 38Sr 2+ 

 
      15- (UFRGS) Átomos de determinados elementos formam ânions quando: 
 

a) perdem prótons da eletrosfera. 
b) têm prótons e nêutrons no núcleo. 
c) perdem elétrons do núcleo. 
d) estão eletricamente neutros. 
e) recebem elétrons na eletrosfera. 



16- (PUCC-SP) O vanádio (23V) constitui componente importante do aço para produzir 
um tipo de liga que melhora consideravelmente a tenacidade, a resistência mecânica e a 
resistência à corrosão do ferro. Quantos elétrons há no subnível d da configuração 
eletrônica do vanádio? 

 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 

                                                                                                                                                                                                                 
17-  (Vunesp) Um átomo tem número de massa 31 e 16 nêutrons. Qual é o número de 
elétrons da sua camada de valência? 

a) 2 
b) 4 
c) 5 
d) 3 
e) 8 

 
18-  (UFSM-RS) A alternativa que reúne apenas espécies isoeletrônicas, é: 
 

a) 7N 3- , 9F
- e 13Al 3+ . 

b) 16 S , 17Cl- e 19K
+ . 

c) 10Ne , 11Na e 12Mg . 
d)  20Ca 2+ , 38Sr 2+ e 56Ba 2+ . 
e) 17Cl -  , 35Br- e 53I

- . 
  
 
19- (UERJ-RJ) Alguns elementos apresentam, no estado fundamental e em seu nível 
mais energético, a configuração npx . Dos elementos abaixo, o que apresenta maior valor 
de x é: 
 

a) Al 
b) Br 
c) P 
d) Se 
e) Si 

 
 
20- (FEI-SP) Relativamente ao íon Mg2+ de número atômico 12 e número de massa 24, 
assinale a alternativa correta. 
 

a) Tem 12 elétrons. 
b) Tem 10 nêutrons. 
c) Tem 10 prótons. 
d) Tem configuração eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s2. 
e) Tem configuração eletrônica idêntica à do íon Na+ de número atômico 11. 

 
 



21- (FUCMT) O bromo, único halogênio que nas condições ambientes se encontra no 
estado líquido, formado de átomos representados por 35Br80, apresenta: 
 

a) 25 elétrons na camada de valência. 
b) 2 elétrons na camada de valência. 
c) 7 elétrons na camada de valência. 
d) 35 partículas nucleares. 
e) 45 partículas nucleares. 

 
 
ATOMÍSTICA 
 
 
22- O número atômico de um átomo de nitrogênio é 7 e seu número de massa é 14. 
Determine o número de prótons, de nêutrons e de elétrons desse átomo. 
     
 
 
23- .(FEI-SP) Num exercício escolar, um professor pediu a seus alunos que 
imaginassem um átomo que tivesse o número atômico igual ao seu número de chamada 
e o número de nêutrons 2 unidades a mais que o número de prótons. O aluno número 15 
esqueceu de somar 2 para obter o número de nêutrons e, consequentemente, dois alunos 
imaginaram átomos isóbaros. Isso ocorreu com os alunos cujos números de chamada 
são: 

a) 14 e 15. 
b) 13 e 15. 
c) 15 e 16. 
d) 12 e 15. 
e) 15 e 17. 

 
 
24- (ITE-SP) O átomo constituído de 19 prótons, 19 elétrons e 20 nêutrons apresenta, 
respectivamente, número atômico e número de massa iguais a: 

 
a) 19 e 19. 
b) 19 e 20. 
c) 20e 19. 
d) 19 e 39. 
e) 39 e 19. 

 
 
   25- (Cesgranrio-RJ) O átomo X é isóbaro do 40Ca  e isótopo do 36Ar. Identifique o 
número de nêutrons do átomo X. (Dados: Ca Z = 20; Ar Z = 18.) 
 

a) 4. 
b) 18. 
c) 22. 
d) 36. 
e) 40. 

 



26- (Fuvest-SP)  Os íons Cu+  e Cu2+  , provenientes de um mesmo isótopo de cobre, 
diferem quanto ao: 

 
a. número atômico. 
b. número de massa. 
c. número de prótons. 
d. número de nêutrons. 
e. número elétrons. 

 
                                                                                                                                                                                                                 
27- (Fuvest-SP) O átomo constituído de 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons apresenta, 
respectivamente, número atômico e número de massa iguais a: 
 

a) 17 e 17. 
b) 17 e 18. 
c) 18 e 17. 
d) 17 e 35. 
e) 35 e 17. 

 
 
28- (PUC-SP) A água pesada, utilizada em certos tipos de reatores nucleares, é 
composta por dois átomos de deutério ( 2H1) e pelo isótopo de oxigênio-16 (16O8). O 
número total de nêutrons na molécula da água pesada é: 
 

a) 10. 
b) 12. 
c) 16. 
d) 18. 
e) 20. 

 
 
29- São dados 3 átomos genéricos A, B e C. O átomo A tem número atômico 70 e 
número de massa 160. O átomo C tem 94 nêutrons, sendo isótopo de A. O átomo B é 
isóbaro de C e isótono de A. Qual é o número de elétrons do átomo B? 
 
 
 
 
 
 
30- (Cesgranrio-RJ) O átomo Q tem 36 nêutrons e é isóbaro do átomo R. Considerando 
que R2+ é isoeletrônico do átomo Q, identifique o número de nêutrons do átomo R: 
 

a) 40. 
b) 38. 
c) 36. 
d) 34. 
e) 32. 

 



31- (FEI-SP) 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. 

 
 
32- Um dos principais poluentes do ar atmosférico é o monóxido de carbono (CO). O 
número de nêutrons existentes em uma molécula deste poluente é igual a: 
Dados: C (Z = 6) (A = 12); O (Z = 8) (A = 16) 
 

a) 14. 
b) 18. 
c) 20. 
d) 24. 
e) 28. 

 
 
33- (PUC-RJ) O número atômico do elemento X é 30. Os íons X 2+ e Y 3- são 
isoeletrônicos. Identifique a opção correta para o número atômico de Y: 
 

a) 33. 
b) 30. 
c) 25. 
d) 31. 
e) 28. 

 
 
34- (Cesgranrio-RJ) O átomo 14X apresenta 7 nêutrons. Assim, o íon X3- é isoeletrônico 
do átomo: 
 

a) 4Be. 
b) 7N. 
c) 10Ne. 
d) 11Na. 
e) 17Cl. 

 
 
35- (FEI-SP) Identifique a alternativa correta, correlacionada com os íons Cl- e Ca2+ : 
       Dados: Cl ( Z = 17) (A = 37); Ca (Z = 20) (A = 40) 
 

a) são isóbaros e isótopos. 
b) são isótonos e isoeletrônicos. 
c) são isótopos com igual número de massa. 
d) são isoeletrônicos com igual número atômico. 
e) são isóbaros com igual número de nêutrons. 



 
36- (UFR-RJ) O íon  Fe2+ , que faz parte da molécula de hemoglobina e integra o 
sistema de transporte de oxigênio no interior do corpo, possui 24 elétrons e número de 
massa igual a 56. O número atômico e o de nêutrons desse íon correspodem, 
respectivamente, a: 
 

a) 26 e 30. 
b) 24 e 30 
c) 24e 32. 
d) 30 e 24. 
e) 26 e 32. 

 
 
37- Qual o número máximo de elétrons de um átomo que apresenta elétrons distribuídos 
em apenas 4 níveis de energia? 
 
 
 
 
38- Qual o número mínimo de elétrons de um átomo que apresenta elétrons distribuídos 
em apenas 4 níveis de energia? 
 
 
 
 
39- (UEBA-BA) O número de elétrons do cátion  X 3+ é igual ao de prótons do átomo Y, 
que, por sua vez, é isótopo do átomo W, que apresenta números atômicos e de massa, 
respectivamente, 36 e 84. O número atômico do elemento X é: 

a) 33. 
b) 36. 
c) 39. 
d) 45. 
e) 51. 

 
 
40- (IME-RJ) Sejam os elementos 150A63, B e C de números atômicos consecutivos e 
crescentes na ordem dada. Sabendo que A e B são isóbaros e que B e C são isótonos, 
podemos concluir que o número de massa de C é igual a: 
 

a) 150. 
b) 64. 
c) 153. 
d) 65. 
e) 151. 

 


