
 

 

Atividade 7º ano – S18– T17 
 
01. Na classificação periódica, os elementos Ba (grupo 2), Se (grupo 16) e Cl (grupo 17) são conhecidos, 

respectivamente, como: 
a) alcalino, halogênio e calcogênio      
b) alcalinoterroso, halogênio e calcogênio 
c) alcalinoterrosos, calcogênio e halogênio 
d) alcalino, halogênio e gás nobre 

 
02. Dados os elementos de números atômicos 3, 9, 11, 12, 20, 37, 38, 47, 55, 56 e 75, a opção que só contém 

metais alcalinos é: 
a) 3, 11, 37 e 55                   
b) 3, 9, 37 e 55                 
c) 9, 11, 38 e 55                    
d) 12, 20, 38 e 56 

 
03. 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. 

 
04. Na tabela periódica, indique a que se referem as regiões I, II, III. 
 

 
 
05. Identifique a série dos elementos químicos que contém calcogênio, metal alcalino, metal alcalino-terroso e 

halogênio.  
a) O, Ca, Ba e I     
b) Ar, K, Cℓ e Ne    
c) S, Na, Mg e F  
d) Rb, Br, Po e Xe     
e) Ba, Tℓ, Li e I 

 
06. Um átomo X tem um próton a mais que um átomo Y. Com base nesta informação, assinale a alternativa 

correta.  
a) Se Y for um gás nobre, X será um metal alcalino.  
b) Se Y for um alcalino-terroso, X será um metal alcalino.  
c) Se Y for um gás nobre, X será um halogênio.  
d) Se Y for um metal, X será um gás nobre.  
e) Se Y for um gás nobre, X seráum alcalino-terroso. 
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07. Os elementos químicos são divididos em elementos representativos, elementos de transição e gases 
nobres.  

 
 

Assinale a alternativa correta que representa a seguinte sequência: Transição, Gases Nobres e 
Representativos.  
a) A, B, C      
b) B, A, C     
c) B, C, A  
d) C, A, B      
e) C, B, A 

  
08. Pesquisar o que é a propriedade periódica chamada de Raio Atômico. Explique como ela cresce na Tabela 

Periódica. 
 
09. Pesquisar o que é a propriedade periódica chamada de Eletronegatividade. Explique como ela cresce na 

Tabela Periódica. 
 
10. Pesquisar o que é a propriedade periódica chamada de Energia de Ionização. Explique como ela cresce na 

Tabela Periódica. 
 
 


