
 

 

Tarefa Mínima 19 – Profº Dimi 
7º ano – Química 

 

01. Quais propriedades periódicas crescem de cima para baixo e da direita para a esquerda? 
 
02. Quais propriedades periódicas crescem de baixo para cima e da esquerda para a direita? 

 
03. Com relação à classificação periódica dos elementos, pode-se afirmar que:  

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 3º período.  
d)  mercúrio é um ametal líquido à temperatura ambiente.  
e)  potássio (K) tem maior raio atômico que o bromo (Br). 

 
04. Assinale a afirmativa correta quanto aos metais alcalino-terrosos:  

a)  O Ba tem maior caráter metálico que o Mg.  

b)  O Sr tem 1ª energia de ionização maior que o Ca.  
c)  São mais eletronegativos que os halogênios.  
d)  Tem pontos de fusão mais baixos que seus vizinhos respectivos, metais alcalinos.  

e)  São mais reativos que os metais alcalinos. 
 
05. A propriedade cujos valores diminuem à medida que aumenta o número atômico na coluna dos halogênios 

é:  

a)  densidade da substância elementar.  

b)  primeira energia de ionização do átomo.  
c)  raio atômico.  

d)  temperatura de ebulição da substância elementar.  
e)  temperatura de fusão da substância elementar. 

 

06. Todas as propriedades abaixo são periódicas, exceto:  
a)  Caráter metálico.   
b)  Energia de ionização.    
c)  Massa atômica.  

d)  Raio atômico.    
e)  Volume atômico. 

 

07. Considere os elementos químicos A, B, C, D e E com a seguinte posição na Tabela Periódica:  

 
Os elementos que apresentam a maior eletronegatividade, energia de ionização mais baixa, e maior 

densidade são, respectivamente:  
a)  A, C e E      
b)  B, C e A      

c)  C, E e F  

d)  D, B e F      
e)  B, E e F 

 

08. Assinale a alternativa incorreta:  
a)  A Tabela Periódica classifica os elementos em ordem crescente de números atômicos.  
b)  Os elementos de uma família possuem propriedades químicas semelhantes.  

c)  Energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo no estado natural.  
d)  Eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons.  
e)  Volume atômico é uma propriedade periódica dos elementos. 
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09. Na tabela esquemática a seguir está apresentado o sentido de crescimento de uma propriedade periódica. 

Propriedade periódica é aquela cujos valores para os diversos elementos crescem e decrescem em função 
do número atômico crescente.  

 
Assinale a propriedade que apresenta este sentido de crescimento.  

a)  eletronegatividade.       
b)  eletropositividade.  
c)  energia de ionização.       

d)  densidade.  
e)  volume atômico. 

 

10. Considere os elementos: B, Aℓ, C e Si. Consultando uma tabela periódica, sobre eles é CORRETO afirmar:  
a)  o Aℓ possui o maior caráter metálico.  
b)  o B apresenta o maior raio atômico.  
c)  o C é o átomo menos eletronegativo.  

d)  o Si apresenta a maior energia de ionização. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 


