
 

 

Química – Prof. Dimi 
7º ano – aula 31 e 32 – 31/05/2021 

 
Aula de exercícios 
 

 
Organização das famílias da tabela periódica 

 
Exercícios: 
01. Na elaboração das primeiras classificações periódicas, um dos critérios mais importantes para agrupar 

elementos numa mesma coluna foi observar: 
a) o último subnível eletrônico ser igualmente ocupado. 
b) mesma(s) valência(s) na combinação com elementos de referência. 
c) mesma estrutura cristalina dos próprios elementos. 
d) número atômico crescente. 
e) número de massa crescente. 
 

02. Associe corretamente as colunas abaixo com os elementos que compõem a respectiva família. 
 

Famílias Elementos químicos 

I. Metais alcalinos a. Be, Mg, Ca, Sr, Ba e Ra 

II. Metais alcalinosterrosos b. Li, Na, K, Rb, Cs e Fr 

III. Calcogênios c. F, Cl, Br, I, At e Ts 

IV. Halogênios d. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn e Og 

V. Gases Nobres e. O, S, Se, Te, Po e Lv 

 
A sequência correta é 
a) I.e; II.d; III.a; IV.b; V.c      
b) I.a; II.b; III.c; IV.d; V.e 
c) I.c; II.d; III.b; IV.e; V.a      
d) I.b; II.a; III.e; IV.c; V.d 

 
03. Um átomo, cujo número atômico é 21, está classificado na Tabela Periódica como: 

a) metal de transição      
b) calcogênio 
c) gás nobre        
d) metal alcalino 
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04. Como reconhecer os metais e os ametais na Tabela Periódica? 
 

 
 
05. Responda às questões abaixo a respeito dos metais comuns no cotidiano:  

a) Qual o único metal líquido a 20 ºC? Mercúrio (Hg) 
b) Que metal tem cor amarela? Ouro (Au) 
c) Que metal possui cor avermelhada? Cobre (Cu) 
d) Cite um metal usado em panelas e latas de refrigerante. Alumínio (Al) 
e) Cite um metal que seja considerado bem denso. Chumbo (Pb) 
f) Que metal é constituinte de latarias de automóveis? Aço (Cobre, Zinco, Estanho, Carbono) 
g) Cite três metais usados na manufatura de joias. (Au / Ag / Pt) 

 
06. O bromato de potássio, produto de aplicação controvertida na fabricação de pães, tem como fórmula 

KBrO3. Os elementos que o constituem, na ordem indicada na fórmula, são das famílias dos:  
a) alcalinos, halogênios e calcogênios       
b) halogênios, calcogênios e alcalinos  
c) calcogênios, halogênios e alcalinos  
d) alcalinoterrosos, calcogênios e halogênios  
e) alcalinoterrosos, halogênios e calcogênios 

 
07. A partir da tabela periódica abaixo, identifique o símbolo dos elementos com as propriedades indicadas em 

cada item. 

 
 

a) Um elemento metal alcalino. K 
b) Um elemento com 6 elétrons na ultima camada eletrônica. Se ou Po 
c) Um gás nobre. Kr 
d) Um metal alcalino-terroso. Ca 
e) Um lantanídeo. Ce 
f) Dois metais de transição. Cr e Au 
g) Um halogênio. Cl 
h) Um actinídio. Np 
i) Um ametal da família 5 A. P 
j) Um elemento com três elétrons na última camada eletrônica. Al 
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8) Classifique os elementos químicos abaixo em metal, ametal ou gás nobre. 
A) Cálcio.  B) Ferro.  C) Oxigênio.  D) Carbono. 
E) Tungstênio. F) Nitrogênio. G) Sódio.  H) Bromo. 
I) mercúrio. 
 
Resposta:  a) metal;   b) metal;   c) ametal;  
d) ametal;   e) metal;   f) ametal;  
g) metal;   h) ametal;   i) metal 
 
9) Considerando os elementos químicos de números atômicos: 
I. 10   II. 11   III. 12   IV. 17 
São elementos químicos metálicos: 
a) I e II    b) I e III    c) II e III 
d) II e IV    e) III e IV 
 
10) Resolva a questão com base na análise das afirmativas abaixo. 
I – A tabela periódica moderna atual está disposta em ordem crescente de massa atômica. 
II – Todos os elementos que possuem 1 elétron e 2 elétrons na camada de valência são, respectivamente, 
metais alcalinos e metais alcalino terrosos. 
III – Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis (camadas). 
IV – Em um mesmo grupo (família), os elementos apresentam o mesmo número de níveis (camadas). 
Conclui-se que, com relação à tabela periódica atual dos elementos químicos, estão corretas: 
a) I e IV (apenas).   b) I e II (apenas).  c) II e III (apenas). 
d) II e IV (apenas).   e) III e IV (apenas). 
 
 
 
 


