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QUESTÃO 1 

Vanádio (Z = 23), elemento de transição, constitui componente importante do aço para produzir um tipo de 

liga que melhora consideravelmente a tenacidade, as resistências mecânicas e à corrosão do ferro.  

 

Quantos elétrons há no subnível 3d da configuração eletrônica do vanádio?  

 

 

 

 

  

QUESTÃO 2 

(Adapada FM Petrópolis RJ/2013)  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.  

 

O número atômico (Z) do chumbo igual a 82, e a distribuição eletrônica para o  82Pb = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

4s2 3d10 4p6 5s2 4d105p6 6s2 4f14 5d10 6p2  

 

Sabendo que o íon plumboso (Pb+2) é responsável pela toxicidade, os elétrons mais energéticos estão no 

subnível?  

 

A) 6p2 

B) 6s2 

C) 6p4  

D) 5d10 

E) 4f14  

 

QUESTÃO 3 

(UCS RS/2012)  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  

  

QUESTÃO 4 

A pedra imã natural é a magnetita (Fe3O4). O metal ferro pode ser representado por 26Fe56 e seu átomo 

apresenta a seguinte distribuição eletrônica por níveis:  

 

A) 2, 8, 16.                  

B) 2, 8, 10, 6.             

C) 2, 8, 14, 2.  

D) 2, 8, 8, 8.              

E) 2, 8, 18, 18, 10.  

  

QUESTÃO 5 

A corrosão de materiais de ferro envolve a transformação de átomos do metal em íons (ferroso ou férrico). 

Quantos elétrons há no terceiro nível energético do átomo neutro de ferro? Dados: 26Fe56    

 

A) 2.        

B) 16.        

C) 6.        

D) 18.       

E) 14.  

  

QUESTÃO 6 

(FCM MG/2012) Observe as duas configurações eletrônicas abaixo:  

 

i)1s2 2s2 2p6 3s1                                                                    ii) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1  

  

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.  

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

QUESTÃO 7 

(FAVIP PE/2012)  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.  

  

QUESTÃO 8 

A configuração eletrônica do íon Ni2+ (Z = 28) é:   

 

A) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10   

B) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8   

C) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d7   

D) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6   

E) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8   

  

QUESTÃO 9 

A soma do número de elétrons do subnível mais energético das espécies químicas N3– , O2– e Al 3+ é igual 

a: Dados: 7N
14 ; 8O

16 ; 13Al27 .  

 

A) 18.    

B) 24.    

C) 8.     

D) 20.     

E) 14.  

  

 


