
 

 

 
Atividade 9º ano – T.17 

Para resolver os exercícios a seguir consultar uma Tabela Periódica! 
(Tabela disponível na última página) 

 
01. Com relação às propriedades periódicas, é correto afirmar que, em uma mesma família, os átomos dos 

menores períodos possuem: 
a) menor raio atômico.    
b) menor eletroafinidade. 
c) menor eletronegatividade.   
d) menor energia de ionização. 
e) menor eletropositividade. 

 
02. Os elementos que apresentam maiores energias de ionização são da família dos: 

a) metais alcalino-terrosos.   
b) gases nobres. 
c) halogênios.     
d) metais alcalinos. 
 

03. Com relação à classificação periódica dos elementos, pode-se afirmar que o: 
a) hidrogênio é um metal alcalino localizado na 1ª coluna. 
b) nitrogênio é o elemento mais eletropositivo da 15ª coluna. 
c) sódio é o elemento mais eletronegativo do 3° período. 
d) mercúrio é um ametal líquido à temperatura ambiente. 
e) potássio tem maior raio atômico que o Br. 

 
04. (PEIES 1 – UFSM – 2006) “Os vidros borossilicatados são obtidos pela adição de óxido de alumínio e óxido 

de boro à sílica e podem suportar o aquecimento e posterior resfriamento sem trincar.” 
 

Em relação aos elementos neutros boro e oxigênio, pode-se afirmar que o raio atômico do elemento boro é 
_________ que o raio atômico do oxigênio, pois o oxigênio tem _________ número de elétrons na camada 
de valência, _______ a carga nuclear efetiva e ________ o raio atômico. 
a) menor – menor – diminuindo – aumentando. 
b) maior – maior – aumentando – diminuindo. 
c) maior – maior – diminuindo – aumentando. 
d) maior – menor – aumentando – diminuindo. 
e) menor –maior – diminuindo – aumentando. 
 

05. (UDESC- 2010) A adsorção de íons é um dos fenômenos mais importantes na química do solo, pois é o 
principal atributo que afeta a concentração da maioria dos minerais na solução do solo. Dentre as 
propriedades físico-químicas, como eletronegatividade e polaridade, o tamanho do átomo apresenta 
influência direta na adsorção dos elementos. 

 
K, Ca, Mn, Fe e Zn 

 
Assinale a alternativa correta em relação à sequência dos elementos descritos acima. 
a) O Zn é o maior elemento descrito na sequência acima, pois apresenta o maior número atômico. 
b) O K é o menor elemento descrito na sequência acima, pois se encontra na família 1 A. 
c) O Ca é o menor elemento descrito na sequência acima, pois apresenta número de oxidação 2+. 
d) Os elementos estão ordenados em ordem crescente de raio atômico. 
e) Os elementos estão ordenados em ordem decrescente de raio atômico. 
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06. As configurações eletrônicas no estado fundamental dos átomos dos elementos E1, E2 e E3 são:  
E1 1s2 2s2 2p6 3s1  
E2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5  
E3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1  

 
A alternativa correta é:  
a) o elemento E2 tem maior raio atômico que o elemento E1.  
b) o elemento E1 tem maior potencial de ionização que o elemento E3. c) o elemento E3 tem maior 

afinidade eletrônica que o elemento E2.  
d) os elementos E1 e E2 são metais e o elemento E é não metal.  
e) o elemento E3 e os íons E2 e E+1 são isoeletrônicos. 

 
07. A ligação iônica ocorre entre quais tipos de elementos químicos? 
 
08. A ligação metálica ocorre entre quais tipos de elementos químicos? 
 
09. A ligação covalente ocorre entre quais tipos de elementos químicos? 
 
10. O que é uma espécie chamada de cátion? E a outra chamada ânion? 
 


