
 

 

Tarefa Mínima 15 – 7º Ano – Química 

Prof. Dimi 
 
01. Indique a família e o período do elemento químico de número atômico 15: 

a) Família 1 e 3º período. 
b) Família 2 e 1º período. 
c) Família 17 e 5º período. 
d) Família 15 e 3º período. 

e) Família 1 e 5º período. 
 

02. O número atômico do elemento que se encontra no período IV, família 3A é: 
a) 10   b) 12   c) 23   d) 13   e) 31 

 
03. Qual elemento químico dos alistados abaixo possui propriedades semelhantes às do SILÍCIO (Si): 

a) Nitrogênio (N)   b) Hidrogênio (H)   c) Flúor (F) 
d) Enxofre (S)    e) Carbono (C) 

 
04. 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. 

 
05. 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 

 

06. Assinale a única alternativa em que todos os elementos possuem propriedades semelhantes: 
a) He, Ar, Rn.   b) Li, Ni, Bi.   c) Ba, Ra, Rn. 
d) Au, Hg, C?.   e) C, Cs, Cd. 

 
07. Na classificação periódica, os elementos Ca (cálcio, Z = 20), Br (bromo, Z = 35) e S (enxofre) são 

conhecidos, respectivamente, como sendo das famílias dos: 

a) Halogênios, calcogênios e gases nobres. 
b) Metais alcalinos, metais alcalinoterrosos e calcogênios. 
c) Metais alcalinos, halogênios e calcogênios. 
d) Metais alcalinoterrosos, halogênios e calcogênios. 
e) Halogênios, calcogênios e metais alcalinoterrosos. 

 

08. Faça a associação correta com respeito às famílias ou grupos da Tabela Periódica: 

 
1. Metais Alcalinos                                A. Grupo 18 
2. Metais Alcalinoterrosos                     B. Grupo 17 
3. Calcogênios                                      C. Grupo 16 
4. Halogênios                                        D. Grupo 15 
5. Família do Carbono                           E. Grupo 14            
6. Família do Nitrogênio                         F. Grupo 1 

7. Gases Nobres                                    G. Grupo 2 
 
09. Qual elemento abaixo é o gás nobre de menor número atômico e o metal alcalino de maior número 

atômico? 
a) O e Ra.    b) He e Bi.    c) He e Fr. 
d) Rn e Li.    e) Rn e H. 

 

10. Das alternativas indicadas a seguir, qual é constituída por elementos da Tabela Periódica com 
características químicas distintas? 
a) He, Ne, Ar    b) Mg, Ca, Sr    c) Li, Be, B 
d) F, Cl, Br     e) Li, Na, K 

 


