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1. Estrutura atómica 
1.3. Distribuições eletrónicas de átomos e de iões 

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 28-35] 

1. Completa as seguintes frases. [Pág. 28] 

 (A)  No modelo atómico atual, que é o modelo da   eletrónica, os 
  e os   encontram-se no núcleo e os   
movem-se à volta do  , formando a   eletrónica. 

 (B)  Neste modelo, a nuvem eletrónica do átomo isolado representa a   de 
encontrar   em torno do núcleo. 

 (C)  A   de encontrar   em torno do núcleo é   
para a   distância ao núcleo,   com a distância. 

2. Completa o seguinte esquema com as palavras em falta. [Pág. 29] 

3. Em cada uma das frases que se seguem, seleciona o termo que torna a frase correta. [Pág. 29] 

 (A)  Os eletrões de um átomo, em geral, não têm/têm a mesma energia. 

 (B)  Os eletrões num átomo distribuem-se por órbitas/níveis de energia, caracterizados por um 
número decimal/inteiro, maior ou igual/menor a 1. 

 (C)  Há um número mínimo/máximo de eletrões por órbita/nível de energia. 

4. Há um número máximo de eletrões por nível de energia. Esse número é dado por 

 2n2 

 onde n é o número do nível de energia. [Págs. 29 e 30] 
 Completa as seguintes frases. 

 (A)  O número máximo de eletrões no nível 1 é  , isto é, no nível 1 podem 
existir   ou   eletrões. 

 (B)  O número máximo de eletrões no nível 2 é  .

 (C)  O número máximo de eletrões no nível 3 é  . 
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5. Completa o texto que se segue, utilizando as palavras da caixa. [Pág. 30] 

crescente   distribuição   próximo   mínima   seguinte
Princípio   níveis   eletrónica   nível   primeiro   máxima

  “De acordo com o   da energia  , os eletrões no átomo 
distribuem-se por ordem   de energia, isto é, ocupam   o nível 
de energia mais   do núcleo, pois este é o   de menor energia 
e, só depois, o nível  , e assim sucessivamente. 

  À   dos eletrões de um átomo pelos   de energia, atendendo 
ao Princípio da energia mínima e à ocupação   de cada   de 
energia, dá-se o nome de distribuição  .” 

6. Seleciona a opção que completa corretamente a frase. [Pág. 30] 

  “A distribuição eletrónica corresponde ao estado de menor energia do átomo também 
designado por… 

  (A) … estado normal.”    (B) … estado excitado.”    (C) … estado fundamental.” 

7. Faz a associação correta entre os elementos da coluna A e as distribuições eletrónicas da 
coluna B. [Pág. 33] 

Coluna A Coluna B

(A) 4Be (I) 2 – 8 – 7

(B) 8O (II) 2 – 6

(C) 12Mg (III) 2 – 8 – 8

(D) 17CL (IV) 2 – 8 – 8 – 2

(E) 18Ar (V) 2 – 2

(F) 20Ca (VI) 2 – 8 – 2

8. Completa a tabela com as distribuições eletrónicas em falta. [Pág. 34] 

Átomo ou ião Distribuição eletrónica

3Li+ 

11Na+ 

12Mg2+ 

17CL-

20Ca

9. Seleciona a opção que completa corretamente a frase. [Pág. 35] 

 “As partículas que têm carga nuclear diferente, mas igual distribuição eletrónica, 
designam-se por…  

  (A) … partículas isoatómicas.” 

  (B) … partículas isoeletrónicas.” 

  (C) … partículas isoprotónicas.” 
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