
 

 

Tarefa Mínima 19 – Profº Dimi 

9º ano - Química 
 
01. Faça a distribuição eletrônica em níveis de energia para os seguintes elementos: 

a) 9F -  
b) 10Ne -  
c) 15P -  
d) 28Ni -   

e) 56Ba -   
 

02. Qual é o número atômico de um elemento químico do 3o período da classificação periódica e que apresenta 
2 elétrons no quarto nível de energia? 
a)  19    
b)  20    

c)  21    
d)  22     
e)  23 

 
03. 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. 
 
04. Qual das seguintes afirmações é FALSA a respeito da distribuição eletrônica dos elementos e sua 

classificação:  
a)  1s2 2s2 2p6 3s2 é um elemento representativo.  
b)  1s2 2s2 2p6 é um gás nobre.  

c)  1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 é um metal.  
d)  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 é um elemento de transição.  
e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 é um metal alcalino. 

 
05. 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. 

 
06. Forneça a família e o período ocupados pelos elementos abaixo, cujos números atômicos (Z) estão 

fornecidos. Não se esqueça de indicar também se eles são elementos representativos, de transição externa 
ou de transição interna: 

a) Z = 14 –  

b)  Z = 37 –  
c) Z = 42 –  
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07. O elemento químico que apresenta configuração eletrônica 2,8,9,2  é um: 

a) Actinídio.      
b) Lantanídeo. 

c) Metal alcalinoterroso.    
d) Elemento de transição. 

 
08. “Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. 

O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio, que 
compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, 

aparelhos ortodônticos e dentaduras, nos ossos da mandíbula e do maxilar.” 
Jornal do Brasil, outubro 1996. 

 
Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será: 
a)  1s2 2s2 2p6 3s2 3p3     
b)  1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 
c)  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2     

d)  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 

e)  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 

 
09. O número de elétrons em cada subnível do átomo rubídio (Rb) 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. Quando um átomo se transforma em um íon, a variação do número de elétrons (ganho ou perda de 

elétrons) ocorre sempre na camada ou nível eletrônico mais externo, que é a camada de valência. Com 
base nisso, faça a distribuição eletrônica dos seguintes íons: 
a) 26Fe2+ 

b) 26Fe3+ 

c) 15P3- 

 
11. Quais propriedades periódicas crescem de cima para baixo e da direita para a esquerda? 
 
12. Quais propriedades periódicas crescem de baixo para cima e da esquerda para a direita? 
 

 
 


