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1. Estrutura atómica 
1.2. Os átomos dos diferentes elementos químicos 

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 20-25] 

1. Seleciona a opção que completa corretamente as frases seguintes. [Págs. 20 e 21] 

 1.1.  “Os átomos de elementos químicos diferentes têm…  

    (A)  … o mesmo número de protões.”    (B)  … diferente número de protões.” 

 1.2.  “Os átomos de um mesmo elemento químico têm…  

    (A)  … o mesmo número atómico.”    (B)  … o mesmo número de massa.” 

 1.3.  “O número atómico de um elemento químico é…  

    (A)  … o número de protões que existem no núcleo dos átomos ou dos iões desse 
elemento.” 

   (B)  … o número de neutrões que existem no núcleo dos átomos ou dos iões desse 
elemento.” 

 1.4.  “O número de massa de um átomo ou ião monoatómico é…  

    (A)  … o número total de protões e eletrões no núcleo do átomo ou ião.” 

   (B)  … o número total de protões e neutrões no núcleo do átomo ou ião.” 

2. Completa as frases seguintes. [Págs. 20 e 21] 

 (A)  O número de protões e de eletrões de um átomo é-nos dado pelo seu número  . 

 (B)  O número de protões e de neutrões de um átomo é-nos dado pelo seu número de  . 

 (C)  O número de neutrões calcula-se pela diferença entre o número de   e o 
número   do átomo.  

3. Completa, com as palavras em falta, a seguinte representação simbólica de um átomo. [Pág. 21] 

Z
AX   Símbolo químico  

do  

Número de  

Número  

4. Considera um átomo de cloro, que pode ser representado simbolicamente por 35
17CL.

 Completa as frases seguintes. [Pág. 22] 

 Esta representação simbólica indica que o átomo…  

 (A)  … é constituído por   protões, pois o número atómico é  . 
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 (B)  … é constituído por   eletrões, pois o número de   é 
igual ao número de  . 

 (C)  … é constituído por   neutrões, pois se o número de   é 
35 e se o número de protões é  , então, o número de neutrões é 
 , pois a   do número de protões com o número de 
  é igual ao número de  . 

5. Completa o seguinte esquema com as palavras em falta. [Pág. 22] 

6. O oxigénio tem três isótopos estáveis: 
Oxigénio-16 116

08O2; Oxigénio-17 117
08O2; Oxigénio-18 118

08O2 
  Na tabela seguinte, podes ver a massa dos átomos de cada um desses isótopos e a sua 

abundância relativa. 

Isótopos do oxigénio Massas isotópicas Abundâncias relativas (%)
16

8O 15,9949 99,76
17

8O 16,9991 0,04
18

8O 17,9992 0,20

  Calcula a massa atómica relativa, Ar, do elemento químico oxigénio, utilizando a expressão 
seguinte. [Págs. 23 e 24]

Ar1O2= Massa oxigénio-16*abundância+massa oxigénio-17*abundância+massa oxigénio-18*abundância
100

 

7. Indica a constituição dos seguintes átomos e iões. [Pág. 25] 

37
17CL-

  protões 
  neutrões 
  eletrões

18
08O

  protões 
  neutrões 
  eletrões

23
11Na+

  protões 
  neutrões 
  eletrões

o   número atómico   número de massa

são

pois têm

o que faz com que tenham

Isótopos

átomos   de um 
  elemento químico

  número de  
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