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Matéria
A matéria é formada por átomos, partículas submicroscópicas de tamanho tão reduzido que não podem ser 

observadas por microscópios convencionais.

A matéria pode se apresentar nos estados sólido, líquido e gasoso. Em cada estado físico, as partículas estão em 
maior ou menor movimento.

Sólido Líquido Gasoso
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Constituição da matéria

Os prótons e 
nêutrons se agrupam 
no núcleo do átomo.Os elétrons, muito menores 

e mais leves, se movem 
constantemente ao redor do 
núcleo, formando a 
eletrosfera.

O átomo é formado por prótons (carga positiva), nêutrons (carga neutra) e elétrons (carga negativa).
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 APRESENTA INFORMAÇÕES SOBRE OS ELEMENTOS QUÍMICOS, ORGANIZADOS 
EM ORDEM CRESCENTE DE NÚMERO ATÔMICO

A TABELA PERIÓDICA
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GRUPOS
 Os elementos químicos 
que estão organizados nas 
18 colunas (grupos) da 
tabela periódica apresen-
tam propriedades seme-
lhantes.
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PERÍODOS

o As 7 linhas horizontais 
recebem o nome de 
períodos 
o A distribuição dos 

elementos químicos tem 
início com o hidrogênio 
(Z = 1) e caminha em 
ordem crescente de 
número atômico de 
maneira horizontal
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HIDROGÊNIO
o Por apresentar propriedades químicas 

peculiares, o hidrogênio (H) não pertence a 
nenhum grupo da tabela periódica
o É o elemento químico mais abundante do 

planeta
o É empregado na indústria química, 

aeroespacial (como combustível para 
foguetes e ônibus espaciais, por exemplo), 
automotiva, entre outras
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ATIVIDADE PARA SALA
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ATIVIDADE PARA CASA
Horizontal

2. metal de transição externa com maior raio 

6. metal alcalino de maior raio 

8. elemento de maior eletroafinidade no grupo 16 

10. possuem, com exceção do primeiro membro da 
família, oito elétrons na camada de valência 

12. nome do elemento de número atômico 47 

13. símbolo do estanho 

14. nome do elemento de transição externa que é 
utlizado em jóias fazendo parte frequentemente de 
uma liga metálica com prata e cobre. 

15. nome do gás nobre com configuração semelhante 
ao cátion monovalente do potássio

Vertical

1. a sua quantidade é igual ao número atômico 

3. único elemento sem grupo na tabela 

4. metal alcalino de menor raio 

5. energia necessária para arrancar um elétron de um 
átomo neutro e no estado gasoso 

7. nome do elemento do terceiro período que 
necessita de 1 elétrons para adquirir configuração de 
gás nobre 9. elemento do quarto período de maior raio 

11. elemento do segundo período com quatro elétrons 
na camada de valência
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RESPOSTA – ATIVIDADE PARA SALA
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