
www.quifacil.com.br 
 

Lista de Exercícios – Partículas Fundamentais (prótons, elétrons, nêutrons; 

número atômico e número de massa) 

 

01 - (UEA AM)      
Frequentemente, ouve-se falar no método de datação por carbono-14 para estimar a idade 
de fósseis. O número 14 corresponde ao número de --------------- desse isótopo do 
carbono. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. 

 
a) prótons 
b) nêutrons 
c) elétrons 
d) massa 
e) oxidação 

 
02 - (Uni-FaceF SP)    
A falta de potássio no organismo pode causar distúrbios neuromusculares, cãibras, 
paralisias e aumento da pressão arterial. Dos isótopos naturais do elemento potássio, o 
mais abundante é: 

 

 
 

As quantidades de prótons, nêutrons e elétrons do isótopo estável do potássio são, 
respectivamente, 

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

 
03 - (Fac. Direito de Sorocaba SP)    

Um elemento químico fictício é isótono de F19
9  e isóbaro de N14

7 . O número atômico desse 

elemento químico é 
 
a) 4. 
b) 5. 
c) 6. 
d) 7. 
e) 8. 

 
04 - (FGV SP)    
O Brasil inaugurou em 2014 o Projeto Sirius, um acelerador de partículas que permitirá o 
desenvolvimento de pesquisa na área de materiais, física, química e biologia. Seu 
funcionamento se dará pelo fornecimento de energia a feixes de partículas subatômicas 
eletricamente carregadas: prótons e elétrons. 

(http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2014/02/. Adaptado) 
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Na tabela, são apresentadas informações das quantidades de algumas partículas 
subatômicas para os íons X2– e A2+: 

 

1818negativa

y16positiva

AXpartícula da Carga 22 

 

 
Nessa tabela, o nome do elemento X e o valor de y são, respectivamente, 

 
a) argônio e 16. 
b) argônio e 20. 
c) enxofre e 16. 
d) enxofre e 18. 
e) enxofre e 20. 

 
05 - (IFSP)    
O átomo é composto por partículas atômicas, algumas carregadas com carga positiva, 
outras com carga negativa, contendo, ainda, partículas com carga neutra. São estas, 
respectivamente, os prótons, os elétrons e os nêutrons. Assinale a alternativa que apresenta 
a correta relação dessas partículas com o número de massa (A) e o número atômico (Z) de 
um átomo. 

 
a) A = np + ne 
b) Z = A + ne 
c) ne = np = Z 
d) nn = ne – Z 
e) Z + nn = np 

 
06 - (UEPG PR)    
Com relação à estrutura dos átomos e suas características, assinale o que for correto. 
Dados: Fe (Z=26); Ca (Z=20); K (Z=19) 

 
01. Um átomo neutro de N (Z=7), ao se transformar no ânion N3–, apresentará 7 prótons e 4 

elétrons. 
02. A soma do número de prótons (p) e o número de nêutrons (n) é o número de massa (A). 
04. O átomo de Ca apresenta Z=20 e 20 nêutrons e o átomo de K apresenta Z=19 e 21 

nêutrons. Estes átomos podem ser considerados isótonos. 
08. Os átomos 5B

11 e 6C
12 são considerados isótopos. 

16. O átomo de Fe apresenta 26 prótons e, portanto o seu número atômico é 26. 
 
07 - (UEPG PR)    
Com relação aos elementos abaixo, representados por A, B e C e seus respectivos números 
atômicos, assinale o que for correto. 

 
A (Z=12) B (Z=34) C (Z=38) 

 
01. Os elementos A e C fazem parte do mesmo período da Tabela Periódica. 
02. O elemento B é o que apresenta o maior caráter metálico. 
04. O elemento que perderá o elétron mais facilmente é o elemento C, sendo este o menos 

eletronegativo. 
08. O elemento mais eletronegativo é o elemento B. 



www.quifacil.com.br 
 

 
08 - (UFV MG)    
Queimada é uma combustão incompleta ao ar livre. A prática das queimadas ainda é muito 
utilizada, acarretando problemas ambientais, destruição e degradação de ecossistemas e do 
solo. Por ser uma combustão incompleta, os produtos resultantes constituem-se de 
monóxido de carbono (CO), vapor de água (H2O), fuligem (matéria particulada) e cinzas. 
Hidrocarbonetos (CxHy), monóxido de nitrogênio (NO), dióxido de nitrogênio (NO2) e 
dióxido de enxofre (SO2) também podem ser formados. O empobrecimento do solo 
causado pela eliminação dos microorganismos essenciais para a fertilização, por meio da 
queimada, altera os nutrientes como o cálcio, o enxofre e o potássio. 

 
Com base nas informações acima e nos conhecimentos sobre o assunto, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
a) O monóxido de carbono corresponde a uma substância simples. 
b) A molécula de dióxido de nitrogênio apresenta número de prótons igual a 46. 
c) O cálcio, o enxofre e o potássio são elementos classificados como metais. 
d) A molécula de dióxido de enxofre possui número de prótons igual ao de elétrons. 

 
09 - (UFGD MS)    
Assinale a alternativa que corresponde ao número de prótons, elétrons e nêutrons, 

respectivamente, do íon cálcio (Ca2+), sabendo que o elemento neutro Ca40
20  pertence à 

família 2A. 
 
a) 40, 20, 20 
b) 20, 20, 20 
c) 60, 20, 40 
d) 20, 18, 20 
e) 18, 20, 20 

 
10 - (EsPCEX)    
Considere dois elementos químicos cujos átomos fornecem íons bivalentes isoeletrônicos, 
o cátion X2+ e o ânion Y2–. Pode-se afirmar que os elementos químicos dos átomos X e Y 
referem-se, respectivamente, a 

 
a) 20Ca e 34Se 
b) 38Sr e 8O 
c) 38Sr e 16S 
d) 20Ca e 8O 
e) 20Ca e 16S 

 
11 - (IFGO)  
Observe o cartum a seguir. 
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É correto afirmar que: 
 
a) os átomos são partículas neutras, constituídas de um núcleo que comporta elétrons 

(partículas com carga positiva) e nêutrons (partículas sem carga), e uma eletrosfera, 
composta por prótons (partículas com carga negativa). 

b) átomos podem ganhar ou perder elétrons durante uma reação química, formando íons 
negativos, conhecidos como cátions, ou íons positivos, conhecidos como ânions. 

c) átomos podem ganhar ou perder prótons ou elétrons durante uma reação química, 
formando íons negativos, conhecidos como ânions, ou íons positivos, conhecidos como 
cátions. 

d) átomos podem ganhar ou perder prótons durante uma reação química, formando íons 
negativos, conhecidos como cátions, ou íons positivos, conhecidos como ânions. 

e) o átomo é a menor estrutura de um elemento e apresenta suas propriedades físicas e 
químicas. 
 
12 - (FATEC SP)    
O radônio, símbolo Rn, pertencente à família dos gases nobres, encontrado no grupo 18 ou 
8A da tabela periódica dos elementos, é usado na radioterapia e na composição de cápsulas 
para aplicação em pacientes com câncer. 
Certo isótopo desse elemento possui 86 prótons, 86 elétrons e número de massa 222, logo 
o número de nêutrons desse isótopo é 

 
a) 86. 
b) 136. 
c) 172. 
d) 222. 
e) 308. 

 
13 - (ITA SP)    
Assinale a opção que apresenta o elemento químico com o número CORRETO de 
nêutrons. 

 

a) F17
9  tem zero nêutrons. 

b) Mg24
12  tem 24 nêutrons. 

c) Au197
79  tem 79 nêutrons. 

d) As75
33  tem 108 nêutrons. 

e) U238
92  tem 146 nêutrons. 

 
14 - (FCM PB)    
O Mg atua como cofator ou ativador de mais de 300 enzimas no organismo. Entre essas 
estão as enzimas hexoquinase e glicoquinase, nas quais o Mg é cofator e que atuam na 
fosforilação da glicose no citosol na fase preparatória da glicólise, além da glicose-6-
fosfatase, da fosfogliceratoquinase, da piruvato quinase e da enolase, que atuam em 
diferentes pontos da glicólise no citosol.  
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Ao compararmos o átomo neutro do Mg, com seu íon Mg+2, verifica-se que o segundo 
possui 

 
a) 2 nêutrons a mais e o mesmo número de elétrons 
b) 2 prótons a mais e o mesmo número de nêutrons 
c) 2 prótons a mais e o mesmo número de elétrons 
d) 2 elétrons a menos e o mesmo número de nêutrons 
e) 2 elétrons a mais e o mesmo número de nêutrons 

 
15 - (UCB DF)    
Os materiais que rodeiam o nosso ambiente são formados por diversas substâncias. Essas 
substâncias, similarmente, são formadas pelos átomos dos diversos elementos químicos que 
existem na natureza. Os átomos são construídos por partículas subatômicas, tais como os 
prótons, os nêutrons e os elétrons. Assim, quanto às propriedades das substâncias, dos 
materiais e dos átomos, assinale a alternativa correta. 

 
a) O ar que respiramos não é um elemento, mas sim uma mistura homogênea de substâncias. 
b) Os átomos são as menores partículas da natureza e são indivisíveis. 
c) Os nêutrons são partículas que têm carga elétrica negativa. 
d) O diesel, usado como combustível, é uma substância composta. 
e) Um próton tem a mesma massa de um elétron, mas possui carga elétrica positiva. 

 
16 - (UFRGS RS)    
No planeta Qo’noS, os elementos químicos são idênticos aos nossos, com nomes 
diferentes. Os cientistas desse planeta acabaram de descobrir um elemento por eles 
denominado incognitum, que tem, entre suas características: 

 
- tendência a perder dois elétrons ao formar compostos; 
- núcleo com quantidade muito maior de nêutrons em relação aos prótons. 

 
Incognitum corresponde ao elemento 

 
a) Sc. 
b) Ba. 
c) Nb. 
d) Ca. 
e) Se. 

 
17 - (CEFET MG)    
A glicose é um carboidrato muito importante para o funcionamento das células. Sua 
composição química pode ser representada pela fórmula C6H12O6. 
 
Em uma molécula desse carboidrato, a quantidade de prótons existente é 
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a) 3. 
b) 24. 
c) 96. 
d) 180. 

 
18 - (CEFET MG)    

Sobre as propriedades do íon sulfeto  232
16 S , marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso. 

 
(   ) Contém 14 elétrons. 
(   ) Contém 16 nêutrons. 
(   ) Apresenta massa atômica igual a 30. 
(   ) Apresenta número atômico igual a 18. 
 

A sequência correta é: 
 
a) F, V, F, F. 
b) F, F, V, F. 
c) F, F, V, V. 
d) V, V, F, F. 

 
19 - (FCM PB)    
Em 2005, cientistas da Universidade Estadual da Flórida, nos Estados Unidos, 
conseguiram sintetizar átomos estáveis de silício com duas vezes mais nêutrons do que 
prótons, os quais foram batizados de átomos mágicos. Na natureza, no entanto, os 
átomos estáveis de silício são 14Si28, 14Si29 e 14Si30.  
 
Com base nas informações, analise as afirmativas a seguir.  

 
I. Os átomos 14Si28, 14Si29 e 14Si30 apresentam propriedades químicas diferentes.  
II. Os átomos mágicos de silício apresentam número de massa igual a 42.  
III. O ânion tetravalente do 14Si28 possui 14 prótons, 14 nêutrons e 18 elétrons. É correto o que 

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

 
20 - (UDESC SC)    
Na Inglaterra por volta de 1900, uma série de experimentos realizados por cientistas, como 
Sir Joseph John Thompson (1856-1940) e Ernest Rutherford (1871-1937), estabeleceu um 
modelo do átomo que serviu de base à teoria atômica. Atualmente, sabe-se que três 
partículas subatômicas são os constituintes de todos os átomos: próton, nêutrons e 
elétrons. Desta forma, o átomo constituído por 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons 
possui número atômico e número de massa, sequencialmente, igual a: 

 
a) 17 e 18 
b) 34 e 52 
c) 17 e 17 
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d) 17 e 35 
e) 35 e 17 

 
21 - (UECE)    
Sobre o elemento químico hidrogênio, assinale a afirmação FALSA. 

 
a) É o mais leve de todos os elementos. 
b) Foi o primeiro a ser formado após o fenômeno Big Bang. 
c) Pode ser obtido através de uma reação de metal com ácido concentrado. 
d) Todos os seus átomos possuem prótons, nêutrons e elétrons. 

 
22 - (UEM PR)    
Assinale o que for correto. 

 
01. Átomos de um mesmo elemento químico podem ter o número de massa diferente em 

consequência do diferente número de nêutrons. 
02. Elemento químico é um conjunto de átomos no qual cada átomo possui o mesmo número 

de prótons. 
04. Por terem igual número de prótons e igual número de elétrons, os isótopos de um mesmo 

elemento químico têm, em geral, propriedades físicas e químicas semelhantes, exceto pela 
massa e por certas características radioativas. 

08. O isótopo do carbono mais abundante na natureza é o que contém o número de nêutrons 
igual a oito. 

16. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico e possuem número atômico 
diferente. 
 
TEXTO: 1 - Comum às questões: 23, 24 
  
   
O elemento ouro apresenta vários isótopos, sendo o 197Au estável e os demais, radioativos. 
Entre os radioativos está o 198Au, utilizado em diagnóstico médico, que decai com emissão 

–. 
 
23 - (FAMECA SP)    
Quando o isótopo radioativo do ouro mencionado no texto sofre decaimento, há formação 
de isótopo do elemento 

 
a) mercúrio. 
b) prata. 
c) platina. 
d) cobre. 
e) cádmio. 

 
24 - (FAMECA SP)    
O número de nêutrons e o número de elétrons do isótopo estável do ouro no estado 
fundamental são, respectivamente, 

 
a) 197 e 79. 
b) 79 e 197. 
c) 197 e 118. 
d) 118 e 197. 



www.quifacil.com.br 
 

e) 118 e 79. 
 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 25 
  
   

O magnésio é um mineral essencial para o corpo humano, necessário para processos 
biológicos tais como a produção de ATP e a contração muscular. É muito consumido por 
pessoas que desejam evitar cãibra muscular, manter o bom funcionamento de músculos e 
nervos, a densidade óssea e aliviar contusões. A vitamina B6 aumenta a quantidade de 
magnésio absorvida pelas células. Existem à venda suplementos alimentares cuja 
composição inclui esses dois nutrientes. 
 
25 - (Fac. de Ciências da Saúde de Barretos SP)    
O magnésio é um metal alcalino terroso que não ocorre livre na natureza, mas sempre se 
apresenta em combinação com diversos elementos, em vários minerais, como Mg2+. 

 
Possui o mesmo número de elétrons que o cátion Mg2+ o átomo neutro de 

 
a) alumínio. 
b) cálcio. 
c) neônio. 
d) sódio. 
e) argônio. 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 26 
  
   
O Tl-201 é um isótopo radioativo do tálio que, na forma de cloreto de tálio, é usado na 
medicina nuclear nos exames diagnósticos de doenças coronárias e na detecção de tumores. 
A figura apresenta a radioatividade em função do tempo para uma amostra de Tl-201, 
contida num frasco hermeticamente fechado no instante zero. 

 

 
 
26 - (Fac. Santa Marcelina SP)    
O número atômico e o número de nêutrons do isótopo radioativo descrito no texto são, 
respectivamente, 

 
a) 81 e 201. 
b) 81 e 120. 
c) 201 e 81. 
d) 201 e 120. 
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e) 120 e 81. 
 
TEXTO: 4 - Comum às questões: 27, 28 
  
   

Lítio (do grego lithos – pedra) 
 

     Foi descoberto por Johan August Arfwedson em 1817, no desenvolvimento de um processo de análise do 
mineral de fórmula LiAl(Si2O6 ). Posteriormente, descobriu-se lítio em outros minerais. Em 1818, G. 
Gmelin percebeu que os sais de lítio quando queimavam produziam chama vermelho-brilhante. 
     O elemento lítio aparece em algumas águas minerais e em minerais como a lepidolita, o espodumênio, a 
petalita e outros. 
     O isótopo natural 6Li, corresponde a 7,5% do total de lítio na natureza. 
     Na forma metálica, reage violentamente com a água, produzindo hidróxido de lítio, LiOH, liberando o 
gás hidrogênio, que é totalmente inflamável. 
     O lítio é usado há mais de 140 anos na medicina como antidepressivo e antirreumático. O carbonato de 
lítio (Li2CO3) é o princípio ativo de remédios para controle da psicose maníacodepressiva (PMD). O 
tratamento com sais de lítio é denominado litioterapia. 
     As pilhas de lítio recarregáveis são leves e oferecem alta densidade de carga. Utiliza-se a de lítio-iodo em 
marca-passos. 

(Delmo Santiago Vaitsman et al. Para que servem os elementos  
químicos, 2001. Adaptado.) 

 
27 - (Unicastelo SP)    
O número de nêutrons do núcleo do isótopo natural de lítio citado no texto é 

 
a) 2. 
b) 9. 
c) 3. 
d) 1. 
e) 6. 

 
28 - (Unicastelo SP)    
Em todos os compostos de lítio, indicados no texto, esse elemento encontra-se sob a 
forma de 

 
a) cátion monovalente. 
b) átomo neutro. 
c) ânion bivalente. 
d) ânion monovalente. 
e) cátion bivalente. 

 
TEXTO: 5 - Comum à questão: 29 
  
 

Platina rende oito vezes mais em células a combustível 
As células de combustível produzem eletricidade submetendo o hidrogênio e o oxigênio a uma reação 

catalítica, na qual o catalisador é a platina. 
O melhor efeito é conseguido fazendo os gases fluírem através de uma película de platina, mas isso requer 

quantidades enormes do metal. Por isso, as células a combustível modernas são feitas com nanopartículas de 
platina. 
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O que os pesquisadores demonstraram agora é que essas nanopartículas podem ser usadas de forma 
muito mais eficiente se forem dispostas de forma precisa, controlando-se a distância entre cada nanopartícula 
individual. 

As células a combustível comercializadas hoje produzem cerca de 1 ampere para cada miligrama de 
platina. Os pesquisadores conseguiram produzir 8 amperes com o mesmo miligrama do metal. 

(www.inovacaotecnologica.com.br) 
 
29 - (FMJ SP)  
O número de elétrons presente em cada um dos átomos que constituem o metal platina é 

 
a) 195. 
b) 39. 
c) 78. 
d) 117. 
e) 273. 

 
TEXTO: 6 - Comum à questão: 30 
  
   

A Química do dia-a-dia 
 

     O dia mal começou e a Química já está presente em nossas vidas. Ao encher nossos 
pulmões de ar, estamos alimentando o nosso organismo com oxigênio (O2) presente nessa 
mistura gasosa. Apesar de não ser o gás mais abundante no ar, é essencial à manutenção da 
vida dos seres vivos. 
     A água mineral que consumimos é outra substância primordial para os seres humanos. 
A prova disso é que 75% do planeta é constituído de água e cerca de 70% de nosso corpo 
também. 
     Ao fazer a higiene bucal, usamos cremes dentais. Estes contêm, em sua composição, 
citrato (Na3C6H5O7) de sódio e fluoreto de sódio (NaF), entre outros componentes. 
     No banho, os sabonetes utilizados são obtidos através de uma reação química, 
denominada reação de saponificação, entre uma gordura e o hidróxido de sódio (NaOH). 
Para deixar o produto mais agradável, são usadas ainda substâncias emolientes, hidratantes, 
corantes e essências. 
     Para a nossa locomoção diária, utilizamos os meios de transporte, como por exemplo: o 
carro, ônibus e metrô. Os combustíveis mais utilizados são o álcool etílico (C2H5OH) ou a 
gasolina (constituída por uma mistura de hidrocarbonetos, em que predomina o octano 
C8H18). 
 
30 - (IFSP)    
Com relação ao elemento sódio (11Na23), presente nos cremes dentais, é correto afirmar que 

 
a) possui 11prótons, 11 elétrons e 23 nêutrons. 
b) sua distribuição eletrônica em subníveis de energia é 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. 
c) nas ligações iônicas forma um ânion de número de oxidação + 1. 
d) por ser um metal, estabelece ligações com ametais por covalência. 
e) está localizado no grupo 1 (família dos metais alcalinos) da classificação periódica dos 

elementos. 
 
TEXTO: 7 - Comum à questão: 31 
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No ano de 2014, o Estado de São Paulo vive uma das maiores crises hídricas de sua 
história. A fim de elevar o nível de água de seus reservatórios, a Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) contratou a empresa ModClima para promover a 
indução de chuvas artificiais. A técnica de indução adotada, chamada de bombardeamento 
de nuvens ou semeadura ou, ainda, nucleação artificial, consiste no lançamento em nuvens 
de substâncias aglutinadoras que ajudam a formar gotas de água. 

(http://exame.abril.com.br. Adaptado.) 
 
31 - (UNESP SP)    
Uma das substâncias aglutinadoras que pode ser utilizada para a nucleação artificial de 
nuvens é o sal iodeto de prata, de fórmula AgI. Utilizando os dados fornecidos na 
Classificação Periódica dos Elementos, é correto afirmar que o cátion e o ânion do iodeto 
de prata possuem, respectivamente, 

 
a) 46 elétrons e 54 elétrons. 
b) 48 elétrons e 53 prótons. 
c) 46 prótons e 54 elétrons. 
d) 47 elétrons e 53 elétrons. 
e) 47 prótons e 52 elétrons. 

 
TEXTO: 8 - Comum à questão: 32 
  
   
Leia as informações sobre o nióbio. 

 

 
 

Nióbio (Nb) 
 
O que é 
Elemento químico metálico, de símbolo Nb. O nome deriva da deusa grega Níobe, filha de 
Tântalo. 
 
Características 
É um dos metais que mais resistem à corrosão e é um elemento supercondutor. 
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Ponto de fusão ou derretimento 2468 ºC 
Ponto de evaporação 4744 ºC 
 
Aplicações 
É usado principalmente na produção de ligas de aço de alta resistência, com aplicações na 
construção civil, na indústria mecânica, aeroespacial, naval, automobilística e nuclear, entre 
outras. 
 
Onde é encontrado 
O Brasil detém as maiores reservas conhecidas de nióbio (98,43%), seguido pelo Canadá 
(1,11%) e Austrália (0,46%). No país, a jazidas conhecidas estão em Minas Gerais (75,08% 
– Araxã e Tapira), Amazonas (21,34% – São Gabriel da Cachoeira e Presidente Figueiredo) 
e em Goiás (3,85% – Catalão e Ouvidor). 
 
Desde a década de 70, não há comercialização do minério bruto ou do concentrado de 
nióbio (pirocloro) no mercado interno ou externo. O metal é vendido, sobretudo, na forma 
da liga ferro-nióbio (FeNb STD, com 66% de teor de nióbio e 30% de ferro), obtida a 
partir de diversas etapas de processamento. Segundo o governo, as exportações de ferro-
liga de nióbio atingiram em 2012 aproximadamente 71 mil toneladas, no valor de US$ 1,8 
bilhão. 

(http://g1.globo.com. Adaptado.) 
 
32 - (UEA AM)    
O isótopo natural do nióbio é o 93Nb. O número de nêutrons desse isótopo é 

 
a) 41. 
b) 52. 
c) 93. 
d) 134. 
e) 144. 

 
TEXTO: 9 - Comum à questão: 33 
  
   
A energia liberada pelo Sol é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra. 
Grande parte da energia produzida pelo Sol decorre do processo de fusão nuclear em que 
são formados átomos de hélio a partir de isótopos de hidrogênio, conforme representado 
no esquema: 
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(John B. Russell. Química geral, 1994.) 
 
33 - (UNESP SP)    
A partir das informações contidas no esquema, é correto afirmar que os números de 
nêutrons dos núcleos do hidrogênio, do deutério, do isótopo leve de hélio e do hélio, 
respectivamente, são 

 
a) 1, 1, 2 e 2. 
b) 1, 2, 3 e 4. 
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c) 0, 1, 1 e 2. 
d) 0, 0, 2 e 2. 
e) 0, 1, 2 e 3. 

 
TEXTO: 10 - Comum à questão: 34 
  
   
Leia o texto e examine a tabela. 

 
O ano de 2015 foi eleito como o Ano Internacional da Luz, devido à importância da luz 
para o Universo e para a humanidade. A iluminação artificial, que garantiu a iluminação 
noturna, impactou diretamente a qualidade de vida do homem e o desenvolvimento da 
civilização. A geração de luz em uma lâmpada incandescente se deve ao aquecimento de 
seu filamento de tungstênio provocado pela passagem de corrente elétrica, envolvendo 
temperaturas ao redor de 3 000 ºC. 

 
Algumas informações e propriedades do isótopo estável do tungstênio estão apresentadas 
na tabela. 

 

 
 
34 - (UNESP SP)    
A partir das informações contidas na tabela, é correto afirmar que o átomo neutro de 
tungstênio possui 

 
a) 73 elétrons. 
b) 2 elétrons na camada de valência. 
c) 111 nêutrons. 
d) 184 prótons. 
e) 74 nêutrons. 
 
GABARITO:  

 
1) Gab: D 

 
2) Gab: C 

 
3) Gab: A 

 
4) Gab: E 

 
5) Gab: C 

 
6) Gab: 18 

 
7) Gab: 12 
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8) Gab: D 

 
9) Gab: D 

 
10) Gab: E 

 
11) Gab: E 

 
12) Gab: B 

 
13) Gab: E 

 
14) Gab: D 

 
15) Gab: A 

 
16) Gab: B 

 
17) Gab: C 

 
18) Gab: A 

 
19) Gab: E 

 
20) Gab: D 

 
21) Gab: D 

 
22) Gab: 07 

 
23) Gab: A 

 
24) Gab: E 

 
25) Gab: C 

 
26) Gab: B 

 
27) Gab: C 

 
28) Gab: A 

 
29) Gab: C 

 
30) Gab: E 

 
31) Gab: A 

 
32) Gab: B 
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33) Gab: C 
 

34) Gab: B 
 

  


