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Lista de Exercícios – Distribuição eletrônica 

 

01 - (UEA AM)      
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. 

 
02 - (UNITAU SP)    
A configuração eletrônica do Br (Z = 35) é 

 
a) 1s22s22p63s23p64s23d104p5 
b) 1s22s22p63s23p64s24p65s25p64d1 
c) 1s22s22p63s23p64s24p64d9 
d) 1s22s22p63s23p64s24p65s25p66s1 
e) 1s22s22p63s23p64s24p63d9 

 
03 - (UNIFICADO RJ)    
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 

 
04 - (IFSP)    
Os elétrons, partículas atômicas com carga negativa, distribuem-se em volta do átomo pela 
eletrosfera, seguindo algumas regras básicas de energia. Assinale a alternativa correta 
quanto às camadas e os subníveis de energia da eletrosfera. 

 
a) 1° nível de energia; camada L; subnível 2s. 
b) 3° nível de energia; camada M; subnível 3s, 3p, 3d. 
c) 2° nível de energia; camada K; subnível 1s, 1p. 
d) 4° nível de energia; camada O; subnível 3s, 3p, 3d, 3f. 
e) 5° nível de energia; camada P; subnível 5s, 5p. 

 
05 - (UFJF MG)    
O metal que dá origem ao íon metálico mais abundante no corpo humano tem, no estado 
fundamental, a seguinte configuração eletrônica: 

 
nível 1: completo; nível 2: completo; nível 3: 8 elétrons; nível 4: 2 elétrons 

 
Esse metal é denominado: 

 
a) ferro (Z=26). 
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b) silício (Z = 14). 
c) cálcio (Z = 20). 
d) magnésio (Z= 12). 
e) zinco (Z= 30). 

 
06 - (UFGD MS)    
Analisando-se as configurações eletrônicas a seguir, indique qual delas corresponde a um 
elemento de transição. 

 
a) 1s22s22p63s1 
b) 1s22s22p63s23p64s23d104p2 
c) 1s22s22p63s23p64s23d8 
d) 1s22s22p63s23p6 
e) 1s22s22p63s23p64s2 

 
07 - (IFSP)    
O número de elétrons da camada de valência do átomo de cálcio (Z = 20), no estado 
fundamental, é 

 
a) 1. 
b) 2. 
c) 6. 
d) 8. 
e) 10. 

 
08 - (UCS RS)    
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 

 
09 - (PUC RJ)    
Os átomos de um elemento químico possuem a seguinte distribuição de elétrons em 
subníveis e níveis, em torno do núcleo: 

 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p3 

 
A localização do elemento (período e grupo) na tabela periódica é: 

 
a) terceiro período, grupo 9 ou 8B. 
b) quarto período, grupo 13 ou 13A. 
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c) quarto período, grupo 10 ou 7B. 
d) quinto período, grupo 13 ou 3A. 
e) quinto período, grupo 15 ou 5A. 

 
10 - (UEFS BA)    
O tecnécio não ocorre na natureza, foi o primeiro elemento químico obtido artificialmente, 
e todos os seus isótopos são radioativos. O 99Tc é um dos produtos da fissão nuclear do 
urânio. 

 
A partir dessas informações e com base nos conhecimentos de estrutura atômica e das 
propriedades periódicas dos elementos químicos, é correto afirmar: 

 
a) O 99Tc tem configuração eletrônica diferente do 98Tc. 
b) O tecnécio tem o maior raio covalente do quinto período da Tabela Periódica. 
c) A configuração dos elétrons mais externos do tecnécio é representada por 5s2. 
d) O tecnécio tem a maior densidade e o maior ponto de fusão de seu grupo periódico. 
e) A configuração eletrônica do tecnécio, em ordem crescente de energia, é representada por 

[Kr]4d55s2. 
 
11 - (UEPG PR)  
Quando um átomo está eletricamente neutro ele possui prótons e elétrons em igual 
número. Contudo, quando um átomo neutro perde ou ganha elétrons, ele se transforma em 
um íon.  

 
Baseado nisso, assinale o que for correto. 
 

01. Um íon negativo é chamado de ânion e um íon positivo é chamado de cátion. 
02. Quando o átomo neutro de sódio origina seu cátion monovalente, observa-se a diminuição 

de uma unidade em sua massa atômica. 
04. O cátion Ca2+ (dado: Ca, Z = 20) é constituído por 20 prótons e 18 elétrons. 
08. Dado que para o Cl, Z = 17, a distribuição eletrônica do ânion Cl– é 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. 

 
12 - (UFRN)     

O oxigênio (O2) e o ozônio (O3) protegem a Terra da radiação ultravioleta, que, em 
excesso, é prejudicial aos seres vivos. As reações responsáveis por essa proteção são as 
seguintes: 

 

(1) O2 + fótons  2O 

(2) O3 + fótons  O2 + O 
 

O buraco na camada de ozônio vem aumentando devido, principalmente, ao alto nível de 
clorofluorcarbonos (CFCs) lançados na atmosfera pela ação do homem. Usando-se o 
Freon 12 (CCl2F2) como exemplo, o processo de consumo do O3 é mostrado abaixo: 

 

(3) CCl2F2 + fótons   CClF2 + Cl 

(4) Cl + O3   ClO + O2 

(5) ClO + O    Cl + O2 
    

A configuração eletrônica completa do elemento oxigênio e o número de elétrons 
presentes na sua camada de valência são, respectivamente,  

a) 1s2 2s2 2p4 e 8 elétrons. 
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b) 1s2 2s2 2p4 e 6 elétrons. 
c) 2s2 2p4 e 6 elétrons. 
d) 2s2 2p4 e 8 elétrons. 

 
13 - (UNIMAR SP)        

Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta: 
I. O preenchimento dos orbitais atômicos faz-se sempre na ordem decrescente de energia dos 

mesmos. 
II. A subcamada p de um elemento, tendo 3 elétrons, estes se distribuem, cada elétron 

ocupando um orbital. 
III. Quando um átomo possui 6 elétrons na camada de valência pode-se afirmar que é um 

átomo que, no mínimo, tem 8 elétrons. 
a) todas estão corretas 
b) todas estão incorretas 
c) I e II estão corretas 
d) I e III estão corretas 
e) II e III estão corretas 

 
14 - (UFAC)        

Elementos químicos são utilizados em organismos vivos para a realização de muitas tarefas 
importantes. Por exemplo, o ferro faz parte da molécula de hemoglobina participando do 
transporte do oxigênio no corpo. O átomo de ferro tem Z = 26. A camada de valência 
deste átomo tem: 

a) 6 elétrons 
b) 14 elétrons 
c) 2 elétrons 
d) 8 elétrons 
e) 12 elétrons 

 
15 - (ACAFE SC)    
Baseado nos conceitos sobre distribuição eletrônica, analise os itens a seguir. 

 
I. 24Cr = [Ar] 4s2 3d4 
II. 29Cu = [Ar] 4s2 3d9 
III. 26Fe2+ = [Ar] 4s2 3d4 
 

Assinale a alternativa correta. 
 
a) Todos os itens estão incorretos. 
b) Todos os itens estão corretos. 
c) Apenas I e II estão corretos. 
d) Apenas III está correto. 

 
16 - (UDESC SC)    
O quadro abaixo apresenta o número de prótons, nêutrons e elétrons de quatro espécies 
químicas. 
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Com base no quadro, analise as proposições. 
 
I. A espécie I é um isótopo da espécie II 
II. A espécie II é o ânion Cl–  
III. A espécie III tem distribuição eletrônica: [Ar]4s23d104p4 
IV. A espécie IV é o cátion Li+ 
V. A espécie I é um átomo neutro 
 

Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras. 

 
17 - (UFPR)    
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 

 
18 - (PUC GO)    
O acendedor de lampiões 

 
Lá vem o acendedor de lampiões da rua! 
Este mesmo que vem infatigavelmente, 
Parodiar o sol e associar-se à lua 
Quando a sombra da noite enegrece o poente! 
 
Um, dois, três lampiões, acende e continua 
Outros mais a acender imperturbavelmente, 
À medida que a noite aos poucos se acentua 
E a palidez da lua apenas se pressente. 
 
Triste ironia atroz que o senso humano irrita: — 
Ele que doura a noite e ilumina a cidade, 
Talvez não tenha luz na choupana em que habita. 
 
Tanta gente também nos outros insinua 
Crenças, religiões, amor, felicidade, 
Como este acendedor de lampiões da rua! 
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(LIMA, Jorge de. Melhores poemas.  
3. ed. São Paulo: Global, 2006. p. 25) 

 
     O texto faz referência à iluminação, elemento fundamental na vida das pessoas. Dos 
lampiões a querosene ao LED, tem-se uma ideia de como a evolução da iluminação 
contribuiu para a transformação das cidades e dos hábitos das pessoas. Essa evolução vai 
da utilização do óleo ao querosene, deste ao gás, chegando finalmente à energia elétrica. Foi 
apenas no século XX que a eletricidade passou a ser popularmente usada na iluminação das 
ruas. Vários tipos de lâmpadas foram utilizadas em iluminação pública: incandescente, 
halógena, fluorescente linear, lâmpada mista, lâmpada a vapor de mercúrio, lâmpada a 
vapor de sódio de alta pressão. A tecnologia é desenvolvida, aplicada e melhorada. 
Atualmente, além da eficiência e economia, o light emitter diode ou LED é a tecnologia 
que permite melhor relação com o meio ambiente, porque não utiliza mercúrio, que é 
tóxico. (Adaptado de CODI - Comitê de Distribuição – Substituição de lâmpadas 
incandescentes no sistema de iluminação pública - Relatório SCPE.33.01 de 13 out. 1988. 
Comitê de Distribuição (CODI), Abradee, Rio de Janeiro, 1988.) 
 
     O LED é um componente eletrônico semicondutor que transforma energia elétrica em 
luz. Essa transformação é diferente daquela encontrada nas lâmpadas convencionais, que 
utilizam filamentos metálicos, radiação ultravioleta e descarga de gases. No arsenieto de 
gálio ou no fosfeto de gálio, por exemplo, ocorre a eletroluminescência, que é a emissão de 
luz com aplicação de uma fonte elétrica. 
     Com relação ao LED, a átomos de gálio, fósforo e arsênio, e a aspectos relacionados 
com estrutura atômica, são feitas algumas afirmações: 

 
I. No estado fundamental, o átomo de arsênio apresenta um orbital completo na camada de 

valência. 
II. Fósforo e arsênio apresentam cinco camadas de energia em sua distribuição eletrônica, no 

estado fundamental, pois estão localizados no mesmo período da tabela periódica. 
III. Apenas os elétrons da camada de valência do gálio em seu estado fundamental apresentam 

valores idênticos para todos os números quânticos – principal, secundário, magnético e 
spin. 

IV. No LED, a maior parte da energia absorvida é dissipada na forma de calor. 
 

É(são) correto(s) apenas o(s) item(ns): 
 
a) I. 
b) I, II e IV. 
c) I e III. 
d) III e IV. 

 
19 - (FCM PB)    
O titânio é um elemento que apresenta grande resistência mecânica, com ponto de fusão 
relativamente alto, fazendo com que seja útil como um metal refratário. Tais características 
fazem com que seja muito resistente contra os tipos usuais de fadiga. Com relação ao 
titânio e sua configuração eletrônica, analise as afirmativas abaixo. 

 
I. É um metal representativo da classificação periódica. 
II. Apresenta dois elétrons desemparelhados, no estado fundamental. 
III. O íon Ti2+ possui configuração 1s2 2s2 2p63s2 3p6 4s2, no estado fundamental. 
 



www.quifacil.com.br 
 

É correto o que se afirma: 
 
a) apenas em III. 
b) apenas em I e III. 
c) apenas em II. 
d) em I, II e III. 
e) apenas em II e III. 

 
20 - (IME RJ)    
Identifique a alternativa em que a configuração eletrônica da espécie química representada, 
em seu estado fundamental, é dada por: 

 

 
 
a) Cu+ 
b) Sn2+ 
c) Cd 
d) Ge2+ 
e) Zn+ 

 
21 - (UEFS BA)    
A safira azul usada na confecção de joias é um cristal constituído por óxido de alumínio, 
Al2O3(s), substância química incolor, contendo traços dos elementos químicos ferro e 
titânio, responsáveis pela cor azul. 
Considerando a informação associada aos conhecimentos da Química, é correto afirmar: 

 
a) O átomo de titânio tem configuração eletrônica, em ordem crescente de energia, 

representada por [Ar] 4s23d2. 
b) A cor do material é uma propriedade química utilizada na identificação de substâncias 

químicas. 
c) O óxido de alumínio, Al2O3(s), é um composto que apresenta caráter básico em solução 

aquosa. 

d) O isótopo do elemento químico ferro representado por Fe56
26  é constituído por 26 elétrons, 

26 nêutrons e 30 prótons. 
e) A cor azul é resultante da promoção do elétron de um nível de menor energia para um 

nível mais energético no átomo. 
 
22 - (UESB BA)    
A distribuição de elétrons em um átomo neutro pode ser feita com a ajuda do diagrama de 
níveis e subníveis de energia de Linus Pauling, Prêmio Nobel de Química. 
Com base no diagrama e na distribuição eletrônica do átomo do elemento químico 
tungstênio, é correto afirmar: 

 
01. A configuração eletrônica do átomo de tungstênio em ordem de níveis e subníveis 

crescentes de energia é representada por [Xe]4f145d6. 
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02. A distribuição eletrônica do íon W2+ tem configuração representada por [Xe]4f145d6. 
03. O subnível 5d, na configuração eletrônica do elemento químico, está abaixo do subnível 6s. 
04. Os elétrons de maior energia são representados por 5d46s2. 
05. Os elétrons mais externos são representados por 6s2. 

 
23 - (IFSP)    
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. 

 
24 - (UDESC SC)    
O ouro puro possui algumas características químicas: cor amarelada e brilhante, alta 
densidade e significativa inércia química, ou seja, baixa reatividade. É extremamente 
maleável e dúctil, pois, com apenas 1,0 grama deste elemento, é possível confeccionar um 
fio de até 3,0 km de comprimento com 0,005 mm de espessura. Em relação a este elemento 
químico, assinale a alternativa correta. 

 
a) O ouro não pode ser considerado um metal de transição externa. 
b) Quando este elemento se apresenta na forma catiônica trivalente estão presentes 76 

elétrons em sua eletrosfera. 
c) No ouro o subnível energético 4d está incompleto, possuindo 9 elétrons. 
d) Este elemento químico pertence a um período incompleto da tabela periódica. 
e) Neste elemento químico a espécie Au1+ possui 80 prótons no núcleo. 

 
25 - (FM Petrópolis RJ)    
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 

 
26 - (ESCS DF)    
“Os pesquisadores alertam que os metais dos quais as panelas são feitas podem causar intoxicações, 
anemia, distúrbios gástricos e até expor os usuários a substâncias cancerígenas. Pesquisas mostram que o 
excesso de alumínio no corpo pode induzir a estados de demência, panelas deste metal devem ser utilizadas 
para cozimentos rápidos. O cobre em excesso pode originar leucemia e câncer do intestino, embora sua falta 
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possa levar a doenças respiratórias, as panelas deste metal devem ser revestidas com uma camada protetora 
de titânio. Até mesmo revestimentos de níquel ou de material antiaderente apresentam riscos para saúde. 
De um modo geral, as panelas de ferro fundido são as melhores para a saúde, pois liberam o nutriente na 
comida e ajudam a suprir as necessidades do organismo, mas não são boas para quem tem colesterol alto. 
As panelas de INOX são bastante seguras, porque o material não se oxida e não libera o metal na 
comida, dizem alguns pesquisadores.”  

(Adaptado de O Globo, 14/10/2011)  
 

Dos metais de transição citados no texto, o que mais facilmente forma cátions é o:  
 
a) alumínio;  
b) cobre;  
c) ferro;  
d) níquel;  
e) titânio. 

 
27 - (FAVIP PE)    
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. 

 
28 - (FCM MG)    
Observe as duas configurações eletrônicas abaixo: 

 
I. 1s2 2s2 2p6 3s1                                                                     II. 1s2 2s2 2p6 6s1 

 
 

Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) a configuração I representa o átomo de sódio em seu estado fundamental. 
b) as configurações I e II representam átomos de elementos químicos diferentes. 
c) é necessário fornecer energia para obter a configuração II, a partir da configuração I. 
d) é necessário fornecer menos energia para remover um elétron da configuração II do que da 

I. 
 
29 - (UDESC SC)  
Sobre configuração e distribuição eletrônica, é correto afirmar que: 

 
 
a) o elemento X apresenta a configuração eletrônica 1s22s22p63s23p64s23d2, o que indica que 

este elemento pertence à família 5.  
b) o subnível 4p apresenta maior nível de energia que o 4d.  
c) o número Z indica o número atômico e o número de nêutrons.  
d) o número de elétrons na camada de valência do S (Z=16) é 4 (quatro).  
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e) cada orbital pode acomodar no máximo dois elétrons, isso se eles possuírem spins 
contrários. Os orbitais apresentam formas e orientações diferentes. 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 30 
  
   
O sódio é uma substância extremamente reativa e perigosa, podendo pegar fogo em contato 
com o ar: 

(2)       (s) O2Na  (g) O  (s) 4Na 22   

e reagir violentamente com a água: 
(3)     (g) H  (s) 2NaOH  (l) O2H  (s) 2Na 22   

É um elemento químico considerado essencial à vida humana. Quando combinado a outras 
substâncias, é utilizado, por exemplo, na produção de papel, de sabão e no tratamento de 
águas. 
 
30 - (UFRN)    
Nos compostos Na2O e NaOH, o sódio possui 

a) configuração eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s1. 
b) 10 prótons. 
c) 11 elétrons. 
d) configuração eletrônica idêntica à do Mg2+. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 31 
  
   

Em 2013, o comércio internacional de minério de ferro foi de 1,23 bilhão de toneladas, 
dado que ilustra claramente o fenômeno da globalização. Nesse cenário, o Brasil ocupa 
posição de destaque porque possui a segunda maior reserva do planeta, em termos de ferro 
contido no minério. Os dois principais minérios encontrados no Brasil são a hematita 
(Fe2O3) e a magnetita (Fe3O4). O ferro também é comumente encontrado na siderita 
(FeCO3). 
 
31 - (ESCS DF)    
No estado fundamental de energia, um átomo de ferro possui exatamente 

 
a) seis elétrons em orbitais d. 
b) seis elétrons em orbitais f. 
c) seis elétrons em orbitais s. 
d) dezoito elétrons em orbitais p. 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 32 
  
   

A realização excessiva de exames de maneira indistinta é vista hoje como um dos mais 
graves problemas da saúde pública. Além dos custos elevados, há questionamentos sobre o 
impacto real desses testes na mortalidade. Entre os exames questionados estão o teste do 
antígeno prostático específico, PSA, feito pelo exame de sangue, para diagnóstico do câncer 
de próstata; a mamografia anual para as mulheres a partir de 40 anos; e, para avaliar o 
coração, procedimentos como tomografias, cintilografias, ecocardiografias; além da 
ressonância por estresse farmacológico, realizada com administração de medicação 
vasodilatadora, como a adenosina, e de contrastes intravenosos para realçar as imagens 
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obtidas na ressonância, a exemplo de soluções constituídas por complexos químicos que 
apresentam íons gadolínio, Gd3+, na estrutura. 

Disponível em: <http://istoe.com.br>.  
Acesso em: abr. 2017. Adaptado. 

 
32 - (Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública)    
Considerando que a configuração eletrônica do átomo de gadolínio, 64Gd157, em ordem 
crescente de energia, é representada de maneira simplificada por [Xe]6s25d14f7, 

 
Indique o número de prótons e de nêutrons no núcleo desse átomo, 
Escreva a configuração eletrônica do íon Gd3+. 
 
GABARITO:  
 

1) Gab: E 
 

2) Gab: A 
 

3) Gab: B 
 

4) Gab: B 
 

5) Gab: C 
 

6) Gab: C 
 

7) Gab: B 
 

8) Gab: C 
 

9) Gab: E 
 

10) Gab: C 
 

11) Gab: 13 
 
12) Gab: B 
 
13) Gab: E 
 
14) Gab: C 

 
15) Gab: A 

 
16) Gab: D 

 
17) Gab: B 

 
18) Gab: A 

 
19) Gab: C 
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20) Gab: D 

 
21) Gab: A 

 
22) Gab: 05 

 
23) Gab: D 

 
24) Gab: B 

 
25) Gab: D 

 
26) Gab: E 

 
27) Gab: D 

 
28) Gab: B 

 
29) Gab: E 

 
30) Gab: D 

 
31) Gab: A 

 
32) Gab:  

  O átomo de gadolínio, 64Gd157, apresenta 64 prótons e 93 nêutrons. 
  A configuração eletrônica do íon Gd3+ é representada de maneira simplificada por 
[Xe]4f7. Também serão consideradas as configurações 
1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p64f7 ou K-2, L-8, M-18, N-25, O-8. 
 

  


