
 

 

 
Atividade 7º ano - T.17 (21/07) 

 
Para resolver os exercícios a seguir consultar uma Tabela Periódica!  

(Tabela disponível na última página) 
 
01. Ao se transformar em íon estável, um átomo de magnésio (Z = 12) e um átomo de oxigênio (Z = 8), 

respectivamente:  
a) ganha e perde 1 elétron.    
b) ganha e perde 2 elétrons.  
c) ganha e perde 3 elétrons.    
d) perde e ganha 1 elétron.  
e) perde e ganha 2 elétrons. 

 
02. Dadas às afirmações:  

I. A camada de valência de um átomo é aquela onde se situam os elétrons que participam de uma 
associação com outro átomo (ligação química). 

II. O número de elétrons na camada de valência de um átomo é igual ao número atômico.  
III. O átomo de oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência. 

 
Dessas afirmações, APENAS:  
a) I é correta.    
b) II é correta.    
c) III é correta.  
d) I e III são corretas.   
e) II e III são corretas. 

 
03. Um elemento A, de número atômico 13, combina se com um elemento B, de número atômico 17. A fórmula 

molecular do composto e o tipo de ligação são respectivamente:  
a) AB2.   
b) A2B.   
c) A3B.   
d) AB3.   
e) A7B3. 

 
04. Um elemento M do grupo 2A forma um composto binário iônico com um elemento X do grupo 7A. Assinale, 

entre as opções abaixo, a fórmula do respectivo composto:  
a) MX.   
b) MX2.   
c) M2X.   
d) M2X7.   
e) M7X2. 

 
05. Escreva a fórmula eletrônica (Lewis) do composto iônico formado em cada par de elementos.  

a) Sódio e bromo    
b) Alumínio e cloro    
c) Sódio e oxigênio  
d) Bário e cloro    
e) Magnésio e oxigênio 

 
06. Materiais como os metais apresentam as seguintes propriedades específicas: 

I. Maleáveis.      
II. Bons condutores de calor. 
III. Dúcteis (ser comprimido, elástico.)             
IV. Brilho característico. 
Com base nessas propriedades identifique entre os elementos a seguir quais são metais e marque a 
alternativa que contêm somente esse grupo: 
a) cobre, ferro, carbono, chumbo, argônio. 
b) chumbo,  carbono,  hélio, ferro. 
c) cobre, ouro, chumbo, alumínio, ferro. 
d) oxigênio, carbono, nitrogênio, hélio, argônio. 
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07. Representa uma ligação iônica: 
a) NaI     (iodeto de sódio)     
b) HBr  (ácido bromídrico) 
c) H2O  (água)      
d) CO2  (dióxido de carbono) 

 
08. Leia com atenção cada afirmativa abaixo: 

I. As colunas da tabela periódica são chamadas de famílias ou grupos. 
II. Os elementos do mesmo período têm propriedades químicas semelhantes. 
III. O cloro é um metal que conduz bem a eletricidade. 
IV. No grupo 1 ( ou 1A) estão os halogênios. 
V. As linhas horizontais da tabela periódica são chamadas períodos. 

 
Podemos afirmar que estão corretas somente: 
a) I, II e III                   
b) III, IV e V                         
c) I e V                         
d) II e IV 

 
09. As propriedades exibidas por um certo material podem ser explicadas pelo tipo de ligação química presente 

entre suas unidades formadoras. Em uma análise laboratorial, um químico identificou para um certo 
material as seguintes propriedades: 
Alta temperatura de fusão e ebulição 
Boa condutividade elétrica em solução aquosa 
Mau condutor de eletricidade no estado sólido 
 
A partir das propriedades exibidas por esse material, assinale a alternativa que indica o tipo de ligação 
predominante no mesmo: 
a) Metálica  
b) covalente   
c) dipolo induzido   
d) iônica 

 
10. Pesquisar o que são reações de oxirredução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




