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Como o átomo é um sistema eletricamente neutro, o número de prótons é 

sempre igual ao número de elétrons. 

 

 

Partículas Carga elétrica Massa relativa 

Próton +1 1 

Elétron -1 0 

Nêutron 0 1 

 

 

Como se distribuem os elétrons nos átomos 

 

Segundo Rutherford-Bohr, os elétrons distribuem-se em camadas ao redor 

de seu núcleo. São sete camadas, que são reconhecidas por sete letras do 

alfabeto: K, L, M, N, O, P, Q. 

Cada uma dessas camadas admite um número máximo de elétrons. 



 

Camadas K L M N O P Q 

Nº 

máximo 

de 

elétrons 

   2 8 18 32 32 18 2 

 

 

Ex.: Como preencheríamos com elétrons as camadas dos elementos abaixo? 

 

 Oxigênio (8 elétrons): camadas K (2 elétrons) e L (6 elétrons) 

Sódio (11 elétrons): camadas K (2 elétrons),  L (8 elétrons) e M (1 elétron) 

 

Número atômico (Número de prótons) � é representado pela letra Z e é a 

diferença entre o número de massa e de nêutrons de um átomo.         

                               Z = A - N 

Número de massa � é representado pela letra A, é a soma do número de 

prótons e de nêutrons do átomo.     A = P + N 

 

Número de nêutrons � N = A – P 

 

 
Semelhança Atômica 
 
ISÓTOPOS, ISÓBAROS, ISÓTONOS 
 
Chamam-se isótopos os elementos que possuem igual número atômico, mas não possuem 
igual número de massa. Os isótopos possuem mesmo número de prótons em seus núcleos, 
mas, não possuem mesmo número de nêutrons. 
 
Exemplos  
 
1º) Há 5 isótopos do oxigênio, todos de número atômico 8, mas de massas diferentes. Eles 
são: 
oxigênio 15 (que tem A = 15)  
oxigênio 16 (que tem A = 16) 
oxigênio 17 (que tem A = 17) 
oxigênio 18 (que tem A = 18) 
oxigênio 19 (que tem A = 19) 
 
2º) Há 3 isótopos do hidrogênio, todos de número atômico 1: 
 
hidrogênio 1 (A = 1) 
hidrogênio 2 (A = 2) 
hidrogênio 3 (A = 3) 



 
Chamam-se isóbaros os elementos que têm mesmo número de massa.  
 
Exemplos 
 
Existe um hidrogênio 3 (A = 3), e um hélio 3 (A = 3). Eles são, portanto, isóbaros. 
 
Chamam-se isótonos os elementos cujos átomos têm mesmo número de nêutrons. 
 
 
1- Faça a distribuição dos elétrons para os átomos dos elementos químicos que 
apresentam os seguintes números atômicos através das camadas da eletrosfera: 

 
a) 28: 
b) 36: 
c) 12: 
d) 4: 
e) 19: 

 
 
2- (UECE - Universidade Estadual do Ceará). A identificação de um átomo é feita por 
meio das  partículas que o constituem. Para isso define-se corretamente:  

a)  Número atômico é igual ao número de nêutrons que o átomo possui.  

b)  Número de massa é igual à soma do número de prótons e nêutrons que o átomo 
possui.  

c)  Massa atômica é igual à soma do número de elétrons e nêutrons que o átomo possui.  

d)  Número de Avogadro é igual ao número de prótons que o átomo possui.  

 
3- A diferença entre o número de massa de um átomo e o seu número de nêutrons 
fornece o número de: 

 
a)  Prótons. 
b) Nêutrons. 
c)  Elétrons. 
d)  Mésons. 

     e)  Pósitrons 
 
 
4- Descreva os tipos de semelhança atômica existentes entre os átomos dos elementos 
químicos. Exemplifique. 
R.: 
 
 
 
 
 



5- (CEFET-SP) Um átomo genérico X apresenta a seguinte estrutura: 
 

Prótons 13 
Nêutrons 14 
Elétrons 13 

 
O número de massa deste átomo é igual a: 
 
a)  13.             b)  14.             c)   26.             d)   27.             e)   40. 
 
 
6- Identifique a alternativa falsa: 
 

a)   A soma do número de prótons e nêutrons de um átomo indica o número de 
massa desse átomo. 

b)  Um elemento deve ter seus átomos com o mesmo número de nêutrons. 
c)  Embora os números de massa dos átomos de um mesmo elemento possam variar, 

seu número de prótons permanece constante. 
d)   Átomos de um mesmo elemento, com diferentes números de massa, são 

chamados isótopos. 
e)  O número de prótons no núcleo de um átomo é conhecido como seu número 

atômico 
 
 
7- (UFCE) Na tentativa de montar um intrincado quebra-cabeça da evolução humana, 
pesquisadores têm utilizado relações que envolvem elementos de mesmo número de 
prótons e diferentes números de massa para fazer a datação de fósseis originados em 
sítios arqueológicos. Quanto a esses elementos, é correto afirmar que são:  
 
 a) isóbaros      b) isótonos       c) isótopos       d) alótropos       e) isômeros 
 
8- Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas do seguinte período: “Um 

elemento químico é representado pelo seu ___________ , é identificado pelo 

número de __________ e pode apresentar diferente número de __________ .” 

a)      nome – prótons – nêutrons. 
b)      nome – elétrons – nêutrons. 
c)      símbolo – elétrons – nêutrons. 
d)      símbolo – prótons – nêutrons. 
e)      símbolo – – elétrons – nêutrons 

 

9- Os elementos  são: 
 

a)  isótopos.                                  
b)  alótropos.                                        
c)   isóbaros. 
d)  isômeros.                                 
e)  isótopos. 

 



10- Assinale a alternativa incorreta:  

 
  
b) Isótopos são átomos de diferentes números atômicos e iguais número de nêutrons. 
 

 
  
d)  Isótonos são átomos de elementos diferentes e iguais número de nêutrons. 
  
e)  n.d.a. 

 
 

11- (PUC-RIO) Os isótopos   possuem respectivamente os seguintes 

números de nêutrons: 

  

a)  8, 8, 8                                                  

b)  8, 9, 10                                            

c)  16, 17, 18 

d)  24, 25, 26                                            

e) 18, 17, 16 

 
Substâncias e Misturas 
 
FENÔMENOS FÍSICOS E QUÍMICOS  
 
Um fenômeno físico ocorre sem que a substância transforme-se noutra substância; já um 
fenômeno químico é aquele que ocorre com a transformação de substância numa nova 
substância. 
 
MATÉRIA E ENERGIA  
 
Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Exemplo: pedra, madeira, ar, 
água, etc. Uma porção limitada de matéria é chamada de corpo (ex.: pedaço de 
madeira).  
 
Energia é a capacidade de realizar trabalho, podendo apresentar-se na forma de energia 
calorífica, elétrica, cinética, mecânica, luminosa, potencial, nuclear e química. 
 
Misturas 
 
Classificação das substâncias  
 
Simples: constituída por um único elemento químico.  
Exs.: O2, H2, N2, P4, Fe, C.  



 
Composta: constituída por mais de um elemento químico.  
 
Exs.: CO2, H2O, CH4, C2H5OH, Fe2O3.  
 
 
Mistura  
 
É qualquer sistema formado de duas ou mais substâncias puras, denominadas 
componentes. Não apresentam ‘constantes físicas’ definidas; ponto de fusão, ebulição, 
densidade absoluta, mudam com a composição da mistura.  
 
Classificação de Misturas:  
 
Homogêneas (Soluções) Constitui uma só fase  
 
Exs.: Água + Álcool  
 
 
Heterogêneas Constitui duas ou mais fases  
 
Exs.: Água + Areia  
 
Água + Óleo + Areia 
 
Fase : é cada uma das partes homogêneas de uma mistura. 
 
 
12- Adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia e 
açúcar, obtém-se um sistema: 
  
      a) homogêneo, monofásico; 
      b) homogêneo, bifásico; 
      c) heterogêneo, monofásico; 
      d) heterogêneo, bifásico; 
      e) heterogêneo, trifásico. 
 
 
13- Relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita.    
 
a) Mistura homogênea                          (   ) sangue     

b) Mistura heterogênea                         (   ) água e sal de cozinha 

                                                              (   ) leite 

                                                              (   ) água e óleo 

                                                              (   ) água e açúcar 
 
 
 



14- Fenômeno físico é aquele que não altera a natureza das substâncias, ou seja, as 
moléculas do sistema em estudo não se modificam. Baseado nessa informação analise 
as proposições abaixo e classifique-as em fenômeno químico ou físico: 
 
 

a) Combustão do carvão:_________________________ 

b) Digestão de alimentos:_________________________ 

c) Ferver água:_________________________ 

d) Deslocamento de um automóvel:_________________________ 

e) Queima de um combustível:_________________________ 

 
 
15-  Assinale com um X a alternativa correta.       

A mistura de água + serragem + areia apresenta: 

 

(    ) 1 fase 

(    ) 2 fases 

(    ) 3 fases 

(    ) 4 fases 

 

16- Relacione a matéria e os objetos abaixo:    
  
a) Madeira                                            (   ) Janela                              

b) Plástico                                             (   ) Piso 

c) Mármore                                          (   ) Lápis 

d) Vidro                                               (   ) Garrafa     

e) Alumínio                                         (   ) Régua 

 

 
17- Fenômeno químico é aquele que altera a natureza da matéria, isto é, aquele onde 
ocorre uma reação química. Baseado nessa informação, analise as proposições abaixo e 
classifique-as em fenômeno químico ou físico: 

 
a) derreter chumbo: 
b) respiração humana: 
c) filtração de água: 
d) lata enferrujando: 
e) perfume evaporando: 

 

 



 
 
18- Na relação a seguir identifique matéria (M), corpo (C), objeto (O) e energia (E): 

 
a) luz: 
b) copo de vidro: 
c) tronco de árvore: 
d) ferro: 
e) portão de alumínio: 

 
19- A quebra de um copo de vidro pode ser descrita como: 

 
a) um corpo que deixa de existir e surgem vários objetos. 
b) a matéria que deixa de existir e surge outro tipo de matéria. 
c) a matéria que deixa de existir e surge a energia. 
d) um objeto que deixa de existir e surgem vários corpos. 

 
20- Usando uma bexiga, como você poderia provar que o ar é matéria? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 


