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PROPRIEDADES PERIÓDICAS E BASES 1ª SÉRIE – QUÍMICA – CIRILO 

 
Lista 05 

 
PROPRIEDADES PERIÓDICAS – 1º ANO – ASA SUL 
 
01. (PUC SP) Considerando uma molécula diatômica, o raio do átomo é a metade da distância 

determinada, experimentalmente, entre o centro dos dois átomos. Raio atômico é uma propriedade 
periódica e várias outras dependem dela. 

 

Avalie as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. Se compararmos os raios atômicos dos elementos P, S e Cl, o P possui o menor raio atômico. 
II. O F possui maior raio atômico que o íon F–. 
III. Entre os íons F–, Na+ e Mg2+, o último apresenta o menor raio iônico. 
 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) As afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa III está correta. 
d) Apenas a afirmativa II está correta. 

 
02. (FGV SP) Um aluno de química analisou o rótulo de um produto empregado na agricultura para 

estimular a produção de frutos e descreveu seus constituintes com base na classificação periódica, 
conforme apresentado a seguir: 
I. elemento do grupo 15, pertencente ao 3º período; 
II. elemento do quarto período que apresenta o menor valor de energia de ionização; 
III. elemento do segundo período que apresenta 3 elétrons na camada de valência. 
 
Os nomes dos elementos descritos em I, II e III são, correta e respectivamente: 
a) nitrogênio, cloro e boro. 
b) nitrogênio, cloro e alumínio. 
c) nitrogênio, potássio e alumínio. 
d) fósforo, potássio e alumínio. 
e) fósforo, potássio e boro. 

 
03. (UNESP) Considere os elementos K, Co, As e Br, todos localizados no quarto período da Classificação 

Periódica. O elemento de maior densidade e o elemento mais eletronegativo são, respectivamente, 
a) K e As. 
b) Co e Br. 
c) K e Br. 
d) Co e As. 
e) Co e K. 

 
04. (UDESC SC) Analise as proposições em relação aos átomos na classificação periódica dos elementos 

químicos. 
I. Os átomos do tálio são maiores que os átomos do bário. 
II. Os átomos do germânio são mais eletronegativos que os de carbono. 
III. A configuração eletrônica dos átomos de titânio, em ordem crescente de energia, é 

1s22s22p63s23p64s23d2. 
IV. Os átomos de bromo são os mais eletronegativos do quarto período da tabela periódica. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
e) Somente a afirmativa III é verdadeira. 
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05. (UFU MG) A diversidade de materiais existente no mundo tem relação com sua estrutura interna e 
com as interações que ocorrem no nível atômico e subatômico. As propriedades periódicas, como raio, 
eletronegatividade, potencial de ionização e afinidade eletrônica, auxiliam a explicação de como 
formam esses materiais. Duas dessas propriedades são centrais: raio atômico e raio iônico. 

 

Considere a figura abaixo. 
 

 
 

Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/upload/conteudo/crescimento-dos-raiosatomicos-na-tabela.jpg>.  
Acesso em 11 de março 2018. 

 
Essa figura representa os raios atômicos e iônicos de algumas espécies químicas. 
 
Sobre essas espécies e seus raios, é correto concluir que 
a) o raio dos ânions é maior que o do respectivo elemento no estado neutro, porque o átomo ganhou 

elétrons e manteve sua carga positiva. 
b) o raio atômico e iônico dos elementos de um mesmo período diminui com o aumento do número 

atômico e com a mudança de carga. 
c) o raio iônico dos elementos de uma mesma família não segue a periodicidade e varia 

independentemente do ganho ou da perda de elétrons. 
d) o raio dos cátions é menor que o do respectivo elemento no estado neutro, porque o átomo perdeu 

elétrons, aumentando o efeito da carga nuclear. 
 
BASES – 1º ANO – ÁGUAS CLARAS 
 

06. (FATEC SP) O gás amônia se dissolve em água segundo a reação em equilíbrio 
 

NH3 (g) + H2O (l)  (aq) + OH– (aq)      
 

Segundo a teoria proposta por Arrhenius, a solução aquosa resultante da dissolução da amônia em 
água é classificada como 
a) básica, pois absorve calor do meio ambiente. 
b) básica, pois apresenta íons OH– (aq) como único ânion. 
c) ácida, pois apresenta íons H+ (aq) não representados no equilíbrio. 
d) ácida, pois apresenta íons (aq) como único cátion. 
e) ácida, pois absorve calor do meio ambiente. 
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07. (UFRGS RS) Os compostos inorgânicos encontram amplo emprego nas mais diversas aplicações. 
Na coluna da esquerda abaixo, estão listados cinco compostos inorgânicos; na da direita, diferentes 
possibilidades de aplicação. 
1. Mg(OH)2 
2. HClO 
3. H2SO4 
4. NaOH 
5. H3PO4 
 
(   ) Usado em baterias 
(   ) Antiácido 
(   ) Usado em refrigerantes 
(   ) Usado em produtos de limpeza 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
a) 5 – 1 – 3 – 4. 
b) 1 – 2 – 3 – 5. 
c) 3 – 4 – 1 – 2. 
d) 4 – 1 – 5 – 4. 
e) 3 – 1 – 5 – 2. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 8     
 

Soluções aquosas de hidróxido de amônio, NH4OH (aq), são empregadas na indústria têxtil e agrícola, 
no tratamento de efluentes e na limpeza doméstica. 

(http://www.infoescola.com. Adaptado.) 
 
08. (Fac. Cultura Inglesa SP) A fórmula química fornecida para o hidróxido de amônio, permite afirmar 

que essa substância é classificada como 
a) um sal. 
b) um ácido. 
c) um óxido. 
d) uma base. 
e) um hidrato. 

 
09. (UFRN) Leia as informações contidas na tirinha abaixo. 
 

 
 
Uma substância que pode ser incluída no cardápio de antiácidos por ter propriedades básicas é  
a) NaF.  
b) CaCl2.  
c) Mg(OH)2.  
d) CH3COOH. 
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TEXTO: 2 - Comum à questão: 10 
 

A Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu 2011 como o Ano Internacional da Química, para 
conscientizar o público sobre as contribuições dessa ciência ao bem-estar da humanidade, coincidindo com 
o centenário do recebimento do Prêmio Nobel de Química por Marie Curie. O prêmio recebido pela 
pesquisadora polaca teve como finalidade homenageá-la pela descoberta dos elementos químicos Polônio 
(Po) e Rádio (Ra). Na verdade, este foi o segundo prêmio Nobel recebido, sendo o primeiro em Física, em 
1903, pelas descobertas no campo da radioatividade. Marie Curie, assim, se tornou a primeira pessoa a 
receber dois prêmios Nobel. Como outra homenagem, desta vez post mortem, os restos mortais de Marie 
Curie foram transladados em 1995 para o Panteão de Paris, local onde estão as maiores personalidades 
da França, em todos os tempos. Além disso, o elemento de número atômico 96 recebeu o nome Cúrio 
(Cm) em homenagem ao casal Curie, Marie e seu marido Pierre. 
 
10. (UEPB) Sabendo que o Rádio é um elemento denominado de alcalino terroso, tal como o Cálcio e o 

Bário, supõe-se que quimicamente 
a) é extremamente eletronegativo, reagindo com Hidrogênio e formando um ácido. 
b) não forma compostos com os halogênios, por efeito estérico. 
c) produz hidróxido solúvel, através da reação com Água. 
d) é propenso a formar compostos com ânions monovalentes na proporção de 1 : 1. 
e) é uma fonte de emissão etérea, que possui massa negativa. 


