
 

 

Dimi_Química_Tarefa_21_9º ano 
 
Atividade 9º ano – T21 
 
01. Os elementos X e Y apresentam as seguintes configurações eletrônicas 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3 e 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, respectivamente. O período e a família em que se encontram estes elementos são: 
 
02. Apresentando a configuração eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 um determinado elemento químico se mostra 

com forte tendência para: 
 
03. Qual o número atômico do elemento que apresenta o subnível mais energético “5p4”? 
 
04. Qual o Halogênio de menor eletronegatividade? 
 
05. O que é Raio Atômico? Como cresce na tabela. 
 
06. O que é eletronegatividade? Como cresce na tabela. 
 
07. O que é eletropositividade (Caráter Metálico)? Como cresce na tabela. 
 
08. O que é Energia de Ionização? Como cresce na tabela. 
 
09. Qual a diferença entre Eletronegatividade e Energia de Ionização? 
 
10. Na tabela esquemática a seguir está apresentado o sentido de crescimento de uma propriedade periódica. 

Quais as Propriedade Periódica dos diversos elementos crescem dessa maneira? 
 

 
 
11. Considerando as propriedades periódicas, indique a alternativa correta: 

a) Para elementos de um mesmo período, a primeira energia de ionização é sempre maior que a 
segunda. 

b) Com o aumento do número de camadas, o raio atômico, em um mesmo grupo, diminui. 
c) Para íons de elementos representativos, o número do grupo coincide com o número de elétrons que o 

átomo possui no último nível. 
d) Os elementos com caráter metálico acentuado possuem grande afinidade eletrônica. 
e) Para elementos de um mesmo grupo, o volume atômico aumenta com o aumento do número. 

 
12. Dois ou mais íons ou, então, um átomo e um íon que apresentam o mesmo número de elétrons 

denominam-se espécies isoeletrônicas. Comparando-se as espécies isoeletrônicas F-, Na+, Mg2+, e Al3+, 
conclui-se que: 
a) a espécie Mg2+ apresenta o menor raio iônico. 
b) a espécie Na+ apresenta o menor raio iônico. 
c) a espécie F- apresenta o maior raio iônico. 
d) a espécie Al3+ apresenta o maior raio iônico. 
e) a espécie Na+ apresenta o maior raio iônico 

 
 


