
 

 

Atividade 9º ano – S18) – T17 
 
01. Veja as configurações eletrônicas de átomos de quatro elementos químicos no seu estado fundamental: 

I) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6     
II) 1s2 2s2 2p6 3s2 
III) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1     
IV) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

 
É incorreto afirmar que: 
a) O átomo I pertence à família dos gases nobres. 
b) A perda de dois elétrons pelo átomo II leva à formação do cátion Mg+2. 
c) O átomo III possui quatro níveis de energia. 
d) O átomo IV é um metal da família VI A. 
e) O átomo IV pertence à família VII A ou grupo 17. 

 
02. Qual é o número atômico de um elemento químico do 5o período da classificação periódica e que apresenta 

10 elétrons no quarto nível de energia? 
a) 22    
b) 40    
c) 38    
d) 46     
e) 48 

 
03. Dados os elementos químicos: 

G: 1s2 
J: 1s2 2s1 
L: 1s2 2s2 
M: 1s2 2s2 2p6 3s2 

 
Apresentam propriedades químicas semelhantes: 
a) G e L, pois são gases nobres. 
b) G e M, pois têm dois elétrons no subnível mais energético. 
c) J e G, pois são metais alcalinos. 
d) L e M, pois são metais alcalinoterrosos. 

 
04. O subnível mais energético do átomo de um elemento químico é 4p3. Portanto, seu número atômico e sua 

posição na tabela periódica serão:  
a) 23, 4A, 4º período.   
b) 33, 5A, 5º período.   
c) 33, 4A, 5º período.  
d) 28, 4A, 4º período.   
e) 33, 5A, 4º período. 

 
05. Observe os elementos químicos:  
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Com base nas informações constantes do quadro acima, analise a proposições, considerando a posição do 
elemento na Tabela Periódica.  
I. A é calcogênio.     
II. II. E é da família do carbono.  
III. C é halogênio.     
IV. B é metal de transição.  
V. D é metal alcalino.  

 
Podemos afirmar que são verdadeiras, apenas as proposições:  
a) I, II e IV.      
b) II, III e V.     
c) I, III e V. d) II e IV.      
e) III e V 

 
06. Qual elemento abaixo é o gás nobre de menor maior atômico e o metal alcalino terroso de maior número 

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

 
07. Uma distribuição eletrônica possível para um elemento X, que pertence à mesma família do elemento 

bromo, cujo número atômico é igual a 35, é: 
a) 1s2, 2s2, 2p5      
b) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 
c) 1s2, 2s2, 2p2      
d) 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 
e) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5 

 
08. O número de elétrons da camada de valência do átomo de cálcio (Z = 20), no estado fundamental, é 

a) 1    
b) 2    
c) 6             
d) 8     
e) 10 

 
09. O número de elétrons em cada subnível do átomo estrôncio (38Sr) em ordem crescente de energia é: 

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d104p6 5s2  
b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 3d10 5s2 

c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2  
d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4p6 4s2 3d10 5s2 

e) 1s2 2s2 2p6 3p6 3s2 4s2 4p6 3d10 5s2 
 
10. Os três elementos x, y e z têm as seguintes estruturas eletrônicas no estado fundamental: 

x — 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5     
y — 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

z — 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4. 
 
De acordo com tais estruturas, os três elementos podem ser classificados, respectivamente, como: 
a) elemento de transição, gás nobre, elemento representativo. 
b) elemento de transição, elemento representativo, gás nobre. 
c) elemento representativo, gás nobre, elemento de transição. 
d) elemento representativo, elemento de transição, gás nobre. 
e) gás nobre, elemento de transição, elemento representativo. 

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

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

Tabela Periódica. 
 
 


