
 

 

Tarefa 13 – Professor Dimi 
 

Para resolver os exercícios a seguir consultar uma Tabela Periódica! 
 
01. Uma distribuição eletrônica possível para um elemento W, que pertence à mesma família do elemento 

oxigênio, cujo número atômico é igual a 34, é: 
 
02. (UNI-RIO) “Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais 

de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de 
titânio, que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas 
dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras, nos ossos da mandíbula e do maxilar”. 

Jornal do Brasil, outubro 1996. 
 

Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será: 
a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 
b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 
c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 
d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 
e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 

   
03. Pesquisar o nome de todas as famílias dos elementos representativos, ou seja, famílias A, da Tabela 

periódica. 
 
04. Como podemos relacionar a distribuição eletrônica, diagrama de Linus Pauling, com a tabela periódica? 
 
05. Têm-se dois elementos químicos A e B, com números atômicos 20 e 35, respectivamente. 

I. Escreva as configurações eletrônicas de A e B. 
II. Com base nas configurações, localize A e B na tabela periódica. 

 
06. Os elementos X e Y apresentam as seguintes configurações eletrônicas 1s22s22p63s23p64s23d104p3 e 

1s22s22p63s23p64s1, respectivamente. O período e a família em que se encontram estes elementos são: 
a) Os elementos X e Y pertencem ao quarto período, sendo que o elemento X pertence à família V A, 

enquanto e elemento Y pertence à família I A. 
b) Os elementos X e Y pertencem ao quarto período, sendo que o elemento X pertence à família III A, 

enquanto e elemento Y pertence à família I A. 
c) Os elementos X e Y pertencem à mesma família e ao mesmo período. 
d) Os elementos X e Y pertencem ao terceiro e primeiro períodos respectivamente. Quanto à família os 

dois elementos pertencem à família IV A. 
e) O elemento X é um elemento alcalino e o elemento Y é um halogênio. 

 
07. A água do mar é salgada devido ao grande número de sais minerais dissolvidos, constituídos, em sua maior 

parte, por: sódio, potássio, magnésio, cálcio e cloro.  
Considerando os elementos Mg, Na e Cl e algumas de suas propriedades periódicas, julgue as afirmativas: 
I. A primeira energia de ionização do Mg é maior que a do Na. 
II. O Cl é o que tem menor raio atômico. 
III. Mg, Na e Cl são elementos metálicos. 
IV. O íon Mg2+ apresenta dois níveis de energia completamente preenchidos. 

V. Mg24
12 e Mg26

12  são isóbaros. 
 
É correto o que se afirma em  
a) I, II e III  b) II, III e IV  c) I, II e IV 
d) III, IV e V  e) I, II e V 

 
08. Explique de forma detalhada o conceito de Raio Atômico e como ele cresse na tabela periódica.  
 
09. Explique de forma detalhada o conceito de Eletronegatividade e como ela cresse na tabela periódica.  
 
10. Explique de forma detalhada o conceito de Energia de Ionização e como ela cresse na tabela periódica.  
 


