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03. Com relação à classificação periódica moderna dos elementos, 

identifique a afirmação verdadeira:

a) em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo 

número de elétrons na última camada.

b) na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em 

ordem decrescente de massas atômicas.

c) em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas 

bem distintas.

d) em um período, os elementos apresentam propriedades químicas 

semelhantes.

e) todos os elementos representativos pertencem ao 

grupo B da tabela periódica.

LETRA: A
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04. Considerando-se as propriedades dos elementos químicos e 

a tabela periódica, é INCORRETO afirmar:

a) um metal é uma substância que conduz a corrente elétrica, é 

dúctil e maleável.

b) um não metal é uma substância que não conduz a corrente 

elétrica, não é dúctil nem maleável.

c) um semimetal tem aparência física de um metal, mas tem 

comportamento químico semelhante ao de um não metal.

d) a maioria dos elementos químicos é constituída de ametais.

e) os gases nobres são monoatômicos.

A maioria dos elementos são classificados como metais. 

As classes de metais presentes na tabela periódica são: 

alcalinos, alcalino terrosos, de transição interna e externa.

LETRA: D
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05. O subnível de maior energia do átomo de certo elemento 

químico é 4d5. Esse elemento é um metal:

a) de transição do 4º período da tabela periódica.

b) de transição do grupo 5B da tabela periódica.

c) representativo do 4º período da tabela periódica.

d) representativo do 5º período da tabela periódica.

e) de transição do grupo 7B da tabela periódica.

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d5

Quando tivermos o subnível mais energético como "d", 

somamos os elétrons dele e do subnível anterior para 

descobrir a família. Ou seja, 2 elétrons do 5s2 + 5 elétrons do 

4d5 = família 7B
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06. Qual a localização na Tabela Periódica do elemento químico cuja 

configuração eletrônica, na ordem crescente de energia, finda em 3d10?

a) Grupo 3 e 2º período.

b) Grupo 14 e 2º período.

c) Grupo 14 e 5º período.

d) Grupo 12 e 4º período.

e) Grupo 15 e 3º período.

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10

FAMÍLIA: 2B (GRUPO-12)

PERÍODO: 4º
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07. O tecnécio (43Tc) é produzido em laboratório e, em virtude de 

sua radioatividade, é utilizado na medicina como fonte de radiação 

para exames médicos. Com relação a esse átomo, é correto afirmar 

que possui

a) corresponde a um elemento representativo

b) está localizado no quinto período da família 7B

c) apresenta 5 elétrons na camada de valência.

d) propriedades semelhantes às dos demais elementos químicos 

localizados no 5º período da Tabela Periódica.

e) apresenta 11 elétrons no quarto nível energético.

2s2 2p6 3s2 3p6 4s23d104p6 5s2 4d5

TRANSIÇÃO

7 elétrons

4s2 4p6 4d5

13 elétrons

1s2
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08) Um átomo de certo elemento químico apresenta em sua
eletrosfera 19 elétrons. Sua configuração eletrônica nos permite
concluir que este elemento químico:

a) localiza-se no 3º período da classificação periódica.
b) pertence à família dos gases nobres.
c) é um metal de transição interna.
d) é um metal representativo.
e) é metal de transição externa.

2s²1s² 3s²2p6 3p6 4s1
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09) Assinale o grupo de elementos que faz parte somente dos
alcalinos terrosos.
a) Ca, Mg, Ba.

b) Li, Na, K.

c) Zn, Cd, Hg.

d) Ag, Au, Cu.

e) Pb, Al, Bi.

família dos metais terrosos

Be, Ra.Ba,Sr,Ca,Mg,

Bela  Margarida   Casou  com o Sr Barão   Rabugento2A
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10. O elemento cujos átomos, no estado fundamental possuem 

configuração eletrônica 1s²  2s1 pertence à família dos:

a) halogênios.

b) Metais alcalinos.

c) gases nobres.

d) metais de transição.

e) Metais alcalinos terrosos.

1s²   2s1

1 elétron na 

camada de valência

1 A

metais alcalinos
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11. Na classificação periódica, os elementos químicos situados 

nas colunas  1A e  7A são denominados, respectivamente:

a)  halogênios e alcalinos.

b)  alcalinos e alcalinos terrosos.

c)  halogênios e calcogênios.

d)  alcalinos e halogênios.

e)  halogênios e gases nobres.

1A ou 1 alcalinos

7A ou 17 halogênio
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12. Associe corretamente as colunas abaixo:

I. Metais alcalinos (  ) Grupo 8A

II. Metais alcalinos terrosos ( ) Grupo 17 ou VII A

III. Calcogênios ( ) Grupo 16 ou VI-A

IV. Halogênios ( ) Grupo 15 ou V-A

V. Família do carbono ( ) Grupo 14 ou IV-A

VI. Família do nitrogênio ( ) Grupo 1 ou I-A

VII. Gases nobres ( ) Grupo 2 ou II-A
I
II

III
IV

V
VI

VII
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13. Na classificação periódica, os elementos Ba (grupo 2), Se 

(grupo 16) e Cl(grupo 17) são conhecidos, respectivamente, como:

a) alcalino, halogênio e calcogênio

b) alcalinoterroso, halogênio e calcogênio

c) alcalinoterrosos, calcogênio e halogênio

d) alcalino, halogênio e gás nobre

e) alcalinoterroso, calcogênio e gás nobre

2A ou 2 Alcalinos TERROSOS

6A ou 16 CALCOGÊNIOS

7A ou 17 HALOGÊNIOS
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14. Um átomo, cujo número atômico é 18, está 

classificado na Tabela Periódica como:

a) metal alcalino

b) metal alcalinoterroso

c) metal terroso

d) ametal

e) gás nobre 2s²1s² 3s²2p6 3p6

8A ou 18 GÁS NOBRE
LETRA:E
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15. Assinale, entre os elementos abaixo, qual é o 

halogênio do 3º período da Tabela Periódica:

a) Alumínio;

b) Bromo;

c) Cloro;

d) Gálio;

e) Nitrogênio

17 ou 7A F, Cl, Br, I, Athalogênio

Fui Claro Brasil, Independência A todos7A
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Não esqueçam: 
“Tudo posso Naquele que me fortalece”
Que Deus ilumine VOCÊS rumo a sua 
aprovação.

Prof. Jurandir

EU VOU 

PASSAR

NO EJA-VI!


