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Lista de exercícios - Bloco 1 - Aula 21 a 24 - Tabela Periódica 
. 

1. (Uerj 2017)  O rompimento da barragem de contenção de uma mineradora em Mariana (MG) acarretou 
o derramamento de lama contendo resíduos poluentes no rio Doce. Esses resíduos foram gerados na 
obtenção de um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela de classificação 

periódica. A lama levou 16 dias para atingir o mar, situado a 600 km  do local do acidente, deixando um 
rastro de destruição nesse percurso. Caso alcance o arquipélago de Abrolhos, os recifes de coral dessa 
região ficarão ameaçados.  

 
 
O metal que apresenta as características químicas descritas no texto é denominado:  
a) ferro    
b) zinco    
c) sódio    
d) níquel    
   
2. (G1 - cftmg 2016)  Utilizando-se a Tabela Periódica dos Elementos, é possível identificar determinadas 
substâncias encontradas na natureza. 
 
Considere uma substância com as seguintes características: 
 
I. Simples 
II. Diatômica 
III. Presente na atmosfera 
IV. Constituída por átomos da coluna ou família VI-A (calcogênios) 
 
Essa substância corresponde ao gás  

a) 2CO .     

b) 2N .     

c) 3O .     

d) 2O .     
   
3. (Pucmg 2016)  Com relação à Energia de Ionização, é INCORRETO afirmar:  
a) Quanto maior a energia de ionização, mais difícil é a retirada dos elétrons mais externos.    
b) A saída do segundo elétron demanda mais energia que a do primeiro.    
c) Quanto maior o raio atômico, menor é a energia de ionização.    
d) A energia de ionização cresce da esquerda para direita e de cima para baixo na tabela periódica.    
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4. (G1 - ifce 2016)  Observe a distribuição eletrônica dos elementos químicos A, B, C, D  e E.  
2 2 6 2 6 2 10 6

2 2 6 2 6 2 10 6 1

2 2 6 2 6 2 10 5

2 2 6 2 6 1

2 2 6 2 4

A : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p .

B :1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s .

C : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p .

D : 1s 2s 2p 3s 3p 4s .

E :1s 2s 2p 3s 3p .  
Sobre os elementos supracitados, é correto afirmar-se que  
a) E  é um halogênio.    
b) A  é um metal de transição.    
c) C  é um calcogênio.    
d) D  é um metal alcalino terroso.     
e) B  e D  são metais alcalinos.    
   
5. (G1 - ifce 2016)  Com base na tabela periódica, é incorreto afirmar-se que  
a) todos os átomos neutros de metais alcalinos apresentam um elétron na camada de valência.    
b) o oxigênio é um calcogênio, logo pertence à família 6A.    
c) as linhas verticais da tabela periódica representam os grupos ou famílias e as linhas horizontais indicam 
os períodos.    
d) os elementos cujas distribuições eletrônicas terminam em s ou p são chamados de elementos 
representativos.    
e) elementos com propriedades químicas semelhantes apresentam diferentes configurações eletrônicas no 
último nível de energia.    
   
6. (Fepar 2017)  A tabela periódica pode ser utilizada para relacionar as propriedades dos elementos com 
suas estruturas atômicas; essas propriedades podem ser aperiódicas e periódicas. As propriedades 
periódicas são aquelas que, à medida que o número atômico aumenta, assumem valores semelhantes 
para intervalos regulares, isto é, repetem-se periodicamente.  
O gráfico ao lado mostra a variação de uma dessas propriedades: a energia de ionização do 1º  elétron, 

em e V.,⋅  para diferentes átomos.  

 
Com base no gráfico e em conhecimentos de Química, responda aos itens a seguir. 
a) Como se explicam os elevados valores de energia de ionização para os elementos de número atômico 

de 2,  10  e 18?  

b) No intervalo entre Z 3=  e Z 10,=  observa-se aumento da energia de ionização. Como se explica esse 
aumento da energia?  
c) Por que o elemento de número atômico 19  apresenta o menor potencial de ionização entre os 
elementos representados?  
d) Que número atômico, entre os elementos apresentados no gráfico, tem maior tendência a formar um 
ânion?  
   



 

 

www.quimicadoamigo.com.br 

7. (G1 - ifsul 2016)  A crosta terrestre é composta, principalmente, por cálcio (Ca),  ferro (Fe),  alumínio 
(A ),l  silício (Si)  e oxigênio (O).  Os elementos apresentados em ordem crescente de raio atômico são:  

a) Ca,  Fe,  A ,l  Si  e O.     

b) O,  Si,  A ,l  Fe  e Ca.     

c) A ,l  Fe,  Ca,  O  e Si.     

d) Si,  A ,l  Fe,  Ca  e O.     
   
8. (Pucpr 2016)  Linus Carl Pauling, nascido no dia 28 de fevereiro de 1901, em Portland, nos Estados 
Unidos, foi um dos mais importantes químicos e recebeu dois Prêmios Nobel. Estudou a vitamina C. Em 
1929, foi nomeado Professor Associado e, um ano depois, Professor. Em 1930, retorna para a Europa, 
estuda os elétrons e constrói junto com um aluno um aparelho de difração eletrônica para estudar a 
estrutura das moléculas. Recebeu, em 1931, o Prêmio Langmuir por ter realizado o trabalho científico mais 
significativo realizado por um cientista com menos de 30 anos. Em 1932, mostrou a ideia de 
eletronegatividade e a escala de Pauling. Um de seus trabalhos mais importantes é sobre hibridização e a 
tetravalência do carbono.  

Disponível em: <http://www.soq.com.br/>. 
Analisando o texto, o qual conta um pouco sobre Linus Pauling, assinale a alternativa CORRETA. 
Dados: 
26

11

37

12

20

Fe (grupo 8 ou família VIIIB)

Na (grupo 1 ou família IA)

Rb (grupo 1 ou família IA)

Mg (grupo 2 ou família IIA)

Ca (grupo 2 ou família IIA)   
a) A distribuição eletrônica de Linus Pauling ocorre em ordem decrescente de níveis energéticos.    

b) A distribuição eletrônica para o íon 
3Fe+

 possui subnível mais energético 
33d .     

c) Caso em um laboratório faltasse o sódio para fazer um experimento, o rubídio poderia substituí-lo, pois 
ambos possuem propriedades químicas semelhantes.    

d) Analisando-se os raios iônicos do íon Na+

 e do íon 
2MG ,+

 temos que o raio iônico do íon sódio (Na )+

 é 

inferior ao raio iônico do íon magnésio 
2(Mg ).+

    
e) Os elementos sódio, cálcio e ferro são bons condutores de eletricidade, porém maus condutores de 
calor no estado sólido.    
   
9. (Udesc 2016)  A tabela periódica dos elementos químicos é uma das ferramentas mais úteis na 
Química. Por meio da tabela é possível prever as propriedades químicas dos elementos e dos compostos 

formados por eles. Com relação aos elementos C, O  e Si,  analise as proposições.  
 
I. O átomo de oxigênio apresenta maior energia de ionização.  
II. O átomo de carbono apresenta o maior raio atômico.  
III. O átomo de silício é mais eletronegativo que o átomo de carbono.  
IV. O átomo de silício apresenta maior energia de ionização.  
V. O átomo de oxigênio apresenta o maior raio atômico.  
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente a afirmativa V é verdadeira.    
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras.    
d) Somente a afirmativa I é verdadeira.    
e) Somente a afirmativa III é verdadeira.    
   
10. (Mackenzie 2016)  Na tabela periódica abaixo, alguns elementos químicos foram representados 
aleatoriamente pelos algarismos romanos I, II, III, IV e V. 
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A respeito desses elementos químicos, é correto afirmar que  
a) I é um elemento de transição e está no grupo 6 da tabela periódica.    
b) II possui o maior raio atômico e é um exemplo de metal alcalinoterroso.    

c) III possui a configuração eletrônica da camada de valência 
2 1ns np .     

d) IV possui a tendência de receber elétrons quando faz ligação com o elemento II.     
e) V é um metal nobre e possui uma elevada energia de ionização.    
   
11. (G1 - ifce 2014)  A forma como os elétrons são distribuídos entre os orbitais de um átomo é chamada 
de configuração eletrônica, que, entre outras informações, pode indicar a que família e período da tabela 
periódica um elemento químico pertence. Com base nisso, considere três elementos químicos, X, Y e Z, 
cujos números atômicos são 35, 54 e 56. Pela configuração eletrônica, é correto afirmar-se que   
a) O elemento X localiza-se na família 4A e no 2º período da tabela periódica.     
b) O elemento Y localiza-se na família 3A e no 5º período da tabela periódica.     
c) O elemento Z localiza-se na família 2A e no 6º período da tabela periódica.     
d) Os elementos X e Y são não metais, mesmo pertencendo a famílias e períodos diferentes.     
e) Os elementos X e Y são metais, mesmo pertencendo a famílias e períodos diferentes.    
   
12. (Uepa 2014)  A tabela periódica foi uma das maiores criações do homem para comunicação e 
padronização científica. Sobre a tabela periódica, onde estão representados todos os elementos químicos 
que compõem a matéria, são feitas as afirmações abaixo: 
 
I. A família XVIII representa os gases nobres, e estes não se combinam com os demais elementos em 
condições normais. 
II. A família II representa os metais alcalino-terrosos, que comportam 2 elétrons na sua última camada 
eletrônica. 
III. Todos os metais são sólidos, conduzem eletricidade e são maleáveis à temperatura ambiente. 
IV. Os não-metais têm tendência a receber elétrons, se transformando em ânions. 
V. Os Calcogênios tornam-se estáveis quando recebem dois elétrons completando seu octeto. 
 
A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:  
a) I, II, III e IV    
b) I, II, III e V    
c) II, III, IV e V    
d) I, II, IV e V    
e) I, III, IV e V    
   
13. (G1 - cftmg 2014)  Um elemento X possui 6 camadas eletrônicas preenchidas e 7 elétrons no último 
nível. Portanto esse elemento localiza-se na família do(s) __________________ e no ______________ 
período. 
Os termos que completam, corretamente, as lacunas são  
a) halogênios e sexto.    
b) nitrogênio e quinto.    
c) carbono e segundo.    
d) calcogênios e sétimo.    
   
14. (Uepg 2014)  Sobre as propriedades dos elementos químicos, assinale o que for correto.   
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01) Elementos químicos, cujos átomos no estado fundamental possuem configuração 
2 5ns np  no último 

nível energético, fazem parte de um grupo da Tabela Periódica com alta eletronegatividade.     
02) Metais alcalinos, localizados no Grupo 1 da Tabela Periódica, correspondem a uma família com alta 
eletropositividade.     
04) Elementos com átomos mais eletropositivos são formadores de cátions.     
08) Elementos cujos átomos no estado fundamental têm alto potencial de ionização perdem facilmente 
elétrons.     
16) O raio do átomo de um dado elemento é sempre menor que o raio do respectivo cátion e maior do que 
o raio do seu ânion.    
   
15. (Uepg 2013)  Um elemento químico em seu estado fundamental apresenta a distribuição eletrônica 
abaixo. Com relação a esse elemento, assinale o que for correto. 
– nível 1 (K): completo; – nível 2 (L): completo; – nível 3 (M): 4 elétrons.  
01) Possui número atômico igual a 14.    
02) Encontra-se no terceiro período da tabela periódica.    
04) Pertence à família do carbono.    
08) É um metal com elevada eletronegatividade.    
16) Nessa mesma família, pode-se encontrar o elemento germânio (Z=32).    
   
16. (Mackenzie 2013)  Abaixo são fornecidas as distribuições eletrônicas das camadas de valência dos 
átomos neutros X, Y e Z em seus estados fundamentais. 

X: 2s2; 2p5  Y: 6s1   Z: 4s2; 4p5 
A partir dessas informações, é correto afirmar que  
a) o elemento Y é um metal alcalino-terroso.    
b) os elementos X e Z pertencem ao mesmo período, todavia X é mais eletronegativo do que Z.    
c) o elemento X apresenta maior afinidade eletrônica do que o elemento Y.    
d) o elemento Z apresenta maior raio atômico do que Y.    
e) X, Y e Z são elementos de transição.    
   
17. (Fuvest 2013)  Um aluno estava analisando a Tabela Periódica e encontrou vários conjuntos de três 
elementos químicos que apresentavam propriedades semelhantes. 

 
Assinale a alternativa na qual os conjuntos de três elementos ou substâncias elementares estão 
corretamente associados às propriedades indicadas no quadro abaixo. 
 

 

Números 
atômicos 
consecutivos 

Reatividades 
semelhantes 

Mesmo estado 
físico à 
temperatura 
ambiente 

a)  Pt, Au, Hg H2, He, Li 2C ,l  Br2, I2 
b)  C ,l  Br,I O2, F2, Ne Ne, Ar, Kr 

c)  Li, Na, K O2, F2, Ne Pt, Au, Hg 

d)  Ne, Ar, Kr Mg, Ca, Sr 2C ,l  Br2, I2 
e)  Pt, Au, Hg Li, Na, K Ne, Ar, Kr 
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18. (Ibmecrj 2013)  De acordo com o a tabela periódica abaixo, assinale a alternativa incorreta quanto à 
posição dos algarismos romanos que estão substituindo os símbolos dos elementos químicos: 
 

  
a) O elemento químico representado por II é um gás nobre.    
b) O elemento químico representado por VII possui número atômico igual a 36.    
c) O elemento químico representado por IX possui número de massa igual a 133.    
d) O elemento químico representado por I é um gás a temperatura ambiente.    
e) O elemento químico representado por X pode ser classificado por metal alcalino terroso.    
   
19. (Pucrj 2012)  Potássio, alumínio, sódio e magnésio, combinados ao cloro, formam sais que dissolvidos 

em água liberam os íons 
3 2K , A , Na  e Mg ,+ + + +
l  respectivamente. Sobre esses íons é CORRETO afirmar 

que:  

a) 
3A +
l  possui raio atômico maior do que Mg2+.    

b) Na+ tem configuração eletrônica semelhante à do gás nobre Argônio.    

c) 
3A +
l , Na+ e Mg2+ são espécies químicas isoeletrônicas, isto é, possuem o mesmo número de elétrons.    

d) K+ possui 18 prótons no núcleo e 19 elétrons na eletrosfera.    
e) K+ e Mg2+ são isótonos, isto é, os seus átomos possuem o mesmo número de nêutrons.    
  
20. (G1 - ifsp 2012)  Existem mais de cem elementos químicos conhecidos na natureza. Muitos são 
comuns na indústria, agricultura e saúde, dentre outras áreas. Cada um é formado por partículas 
subatômicas, possuem o seu próprio lugar na tabela periódica e são agrupados em períodos e grupos ou 
famílias por apresentarem propriedades similares. Através da configuração eletrônica, pode-se localizar 
um elemento químico na tabela periódica.  
 
Na classificação periódica, o período e grupo ou família em que o elemento químico de configuração 
eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4 está localizado são, respectivamente,  
a) 3 e 13 ou 3A.    
b) 4 e 14 ou 4A.    
c) 6 e 14 ou 4A.    
d) 4 e 16 ou 6A.    
e) 6 e 16 ou 6A.    
 
 


