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01) São dados os átomos A, B e C:
A:  número atômico 18 e tem 21 nêutrons.
B:  número de massa 40 e 20 nêutrons.
C:  18 prótons e 15 nêutrons.
Pertencem ao mesmo elemento químico os átomos:
a)  A  e  B.
b) A  e  C.
c)  B  e  C.
d) A,  B  e  C.
e)  A,  B  e  C  são de elementos diferentes.
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02. Um átomo é constituído por 30 prótons, 40 nêutrons qual o seu número de massa? 

03. Um átomo apresenta número de massa 150 e 80 nêutrons qual o seu número de  
prótons? 
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03.Dados os átomos:

37X84 ; 30Y84 ; 37Z57 ; 25W55 ; 30T60, 

Responda:
a) Quais são isótopos?

b) Quais são isóbaros?

c) Quais são isótonos?
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04. Dados os átomos de 82X240 e 84Y214, o número total de partículas (prótons, 
elétrons e nêutrons) existentes na somatória será:

a) 620
b) 628
c) 562
d) 665
e) 696
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82X
240

84Y
214

Prótons:  82

Elétrons: 82

Nêutrons:158
Total..........322

Prótons: 84

Elétrons: 84

Nêutrons:130
Total..........298
Total geral:

322 + 298 = 620
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05. Considerando os átomos: 30X60 ; 30Y60; 20R59, podemos afirmar 
que:
a) X e R são isóbaros
b) X e R são isótopos
c) X e Y são isótopos
d) X e Y pertencem ao mesmo elemento químico
e) Y e R deveriam estar representados pelo mesmo símbolo 
químico 
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06.Relativamente ao íon Fe3+ de número atômico 26 e número de massa 
56, assinale a alternativa correta:

a) Tem 26 elétrons
b) Tem 30 nêutrons
c) tem 56 prótons
d) tem 14 elétrons
e) tem o mesmo número de elétrons do íon X+ de número atômico 24 
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07. Um elemento químico X, com número atômico igual a 79 e número 
de massa igual a 150, possuem:

a) 88 nêutrons
b) 78 nêutrons
c) 71 nêutrons
d) 61 nêutrons
e) 150 nêutrons
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