
 

 

 

 

Olá Estudante! 

Esta semana estudaremos na Aula Paraná de Química o conteúdo sobre Distribuição Eletrônica. Para ajudá-

los em seus estudos você está recebendo o resumo dos conteúdos. Relembrando que teremos duas aulas e 

vamos tratar sobre: 

 

  

 
Aula 09 – Eletrosfera: Distribuição Eletrônica 

 
Antes de iniciarmos a aula 09, vamos relembra por meio de uma leitura rápida os conteúdos das 

aulas 05, 06, 07 e 08? 
 

Relembrando, o átomo é formado por: 

• Núcleo: prótons (p+) e nêutrons (n0);  

• Eletrosfera: elétrons (e-).  
 

Sendo assim, nas aulas de hoje estudaremos somente a Eletrosfera e a Distribuição Eletrônica. 
Mas o que é Distribuição Eletrônica? Vamos conhecer então?  

 
A distribuição eletrônica é a disposição dos elétrons na eletrosfera de forma a deixar o átomo em seu 

estado fundamental (estacionário), ou seja, nesse estado o átomo apresenta os elétrons com a mínima 
energia possível. 

A eletrosfera, segundo as considerações de Niels Bohr (apresentados na aula 08 em Modelo Atômico 
de Bohr) os elétrons são distribuídos em níveis de energia quando no estado estacionário, os quais são 
também chamados de camadas de energia: K, L, M, N, O, P e Q. Essas camadas representam a órbita que o 
elétron descreve ao redor do núcleo. Para que o elétron migre de um nível para o outro é necessário que 
ocorra absorção de energia. Quando o elétron retorno ao nível inicial, ele emite energia na forma de ondas 
eletromagnéticas (luz), originando o espectro de ondas eletromagnéticas da luz e como consequência, 
podemos identificar as diferentes cores. 

 
Quantos níveis ou camadas de energia existem, você lembra? 

Não se esqueçam que existem infinitos níveis de energia ou camadas, porém, estudamos apenas sete 
(Figura 1), segundo a necessidade dos elementos químicos conhecidos. Porém, existe camadas ou níveis de 
energia e subníveis de energia teóricos, devido a descoberta de novos elementos químicos.  
                                                     

                                                                    
Figura 1 – Níveis ou Camadas de Energia de um átomo 
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Os níveis de energia são divididos em subníveis de energia, sendo que, cada subnível possuem uma 

quantidade máximo de elétrons (Figura 2). 

                       

Figura 2 – Subníveis de energia 

Diagrama de Linus Pauling 

O diagrama de Linus Pauling foi criado para mostrar a ordem crescente de energia das camadas 

eletrônicas e dos subníveis: 

                                                                   

Figura 3 – Diagrama de Linus Pauling 

As setas indicam a ordem em que os elétrons irão preencher a eletrosfera, de acordo com o nível 
energético: 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 

 

Aula 10 - Resolução de Exercícios – Eletrosfera: Distribuição Eletrônica 

E então, como foi a aula 09? Conseguiu perceber que, após estudarmos a Evolução dos Modelos Atômicos, 

agora estamos estudando somente a Eletrosfera do átomo? Já pensou que a maioria das reações existentes 

no Universo, no Planeta, no nosso corpo se dá pela “periferia” (Eletrosfera) do átomo?  Antes de iniciar a 

resolução dos exercícios, retome os conceitos da aula 09, anote suas dúvidas nos exercícios que entregará 

ao (a) seu (sua) professor (a), vamos ao resumo do conteúdo estudado na aula 09? 

 

 

 



 

 

 

 

 

Exemplo Resolvido 
Qual a distribuição eletrônica em camadas do átomo 26

56Fe? 
 
O ferro (Fe) apresenta número atômico igual a 26. Como é um átomo neutro, Z = p+ = e-, assim, faremos 
a distribuição eletrônica para 26 elétrons. Para tanto, basta obedecermos a sequência do Diagrama de 
Linus Pauling.  

Vamos lá? 
 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 

 
Pronto! Lembre-se a camada de valência é 4s2, pois é a camada mais externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS – AULA 09 

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

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10                                   b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8                     c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

3d7 

d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6                              e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 

02. O número de elétrons em cada subnível do átomo estrôncio (38Sr) em ordem crescente de energia é: 

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2                                  b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 3d10 5s2  

c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2                      d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4p6 4s2 3d10 5s2  

e) 1s2 2s2 2p6 3p6 3s2 4s2 4p6 3d10 5s2 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS – AULA 10 

01.  Marque a alternativa correta. 
a) A configuração eletrônica de um átomo é 1s2 2s2 2p5. Logo o elemento químico apresenta Z=5. 
b) O elemento de Z=23 apresenta 3 elétrons, no subnível 3d. 
c) O íon alumínio (Z=13) Al3+ apresenta distribuição eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. 
d) Um átomo de número atômico 14 possui na camada eletrônica mais externa 6 elétrons. 
e) O número máximo de elétrons no subnível p é 10. 
 
02) Marque a alternativa incorreta. 
a) O número máximo de elétrons no subnível p é 6. 
b) A camada de valência é a última camada de um átomo com elétrons. 
c) A primeira camada principal contém apenas 2 elétrons. 
d) Em um átomo neutro o número de elétrons é igual ao número de prótons. 
e) A massa de um átomo pode ser calculada pela soma de prótons e elétrons. 
 
03.  O titânio (Z = 22) é metal usado na fabricação de motores de avião e de pinos para próteses. Quantos 
elétrons há no último nível da configuração eletrônica desse metal? 
a) 2                           b) 4                    c) 6                 d) 8 
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