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01. (PUC-SP) Resolva a questão com base na análise das afirmativas abaixo. 

I. A tabela periódica moderna atual está disposta em ordem crescente de massa atômica. 
II. Todos os elementos que possuem 1 elétron e 2 elétrons na camada de valência são, respectivamente, 

metais alcalinos e metais alcalinoterrosos, desde que o número quântico principal dessa camada (n 1). 
III. Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis (camadas). 
IV. Em um mesmo grupo (família), os elementos apresentam o mesmo número de níveis (camadas). 
 
Conclui-se que, com relação à tabela periódica atual dos elementos químicos, estão corretas: 
a)  I e IV (apenas). 
b) I e II (apenas). 
c)  II e III (apenas). 
d)  II e IV (apenas). 
e)  III e IV (apenas). 

 
02. (Unitins) Com relação à classificação periódica moderna dos elementos, identifique a afirmação 

verdadeira: 
a)  em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última 
camada. 
b)  na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massas 
atômicas. 
c)  em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas. 
d)  em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. 
e)  todos os elementos representativos pertencem ao grupo B da tabela periódica. 

 
03. (Vunesp) Considerando-se as propriedades dos elementos químicos e a tabela periódica, é incorreto 

afirmar: 
a)  um metal é uma substância que conduz a corrente elétrica, é dúctil e maleável. 
b) um não metal é uma substância que não conduz a corrente elétrica, não é dúctil nem maleável. 
c)  um semimetal tem aparência física de um metal, mas tem comportamento químico semelhante ao de 

um não metal. 
d)  a maioria dos elementos químicos é constituída de ametais. 
e)  os gases nobres são monoatômicos. 

 
04. (CESGRANRIO) Fazendo a associação entre as colunas abaixo, que correspondem às famílias de 

elementos segundo a tabela periódica, a sequência numérica será: 

1. Gases nobres • Grupo 1A 

2. Metais alcalinos • Grupo 2A 

3. Metais alcalinoterrosos • Grupo 6A 

4. Calcogênios • Grupo 7A 

5. Halogênios • Grupo 0 

 
a)  1, 2, 3, 4, 5. 
b)  2, 3, 4, 5, 1. 
c)  3, 2, 5, 4, 1. 
d)  3, 2, 4, 5, 1. 
e)  5, 2, 4, 3, 1. 

 
05. (UECE) O elemento químico com Z = 54 possui em sua camada de valência a configuração 5s2 5p6. Os 

elementos com Z = 52 e com Z = 56 pertencem às famílias dos: 
a)  calcogênios e alcalinoterrosos 
b)  halogênios e alcalinos 
c)  halogênios e alcalinoterrosos 
d)  calcogênios e alcalinos 
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06. (F. Ibero-Americana-SP) O grupo da Tabela Periódica que se caracteriza por apresentar predominância 
de elementos artificiais é o dos: 
a)  lantanídios 
b)  gases nobres 
c)  metais de transição 
d)  metais alcalinoterrosos 
e)  actinídios 

 
07. (U. Católica de Salvador-BA) A espécie X2- com 8 elétrons na camada mais externa (camada da 

valência) pode ser do elemento X, que, na Tabela Periódica, pertence ao grupo: 
a)  7A 
b)  6A 
c)  2A 
d)  1A 
e)  8A 

 
08. (CESGRANRIO) Dados os elementos de números atômicos 3, 9, 11, 12, 20, 37, 38, 47, 55, 56 e 75, a 

opção que só contém metais alcalinos é: 
a)  3, 11, 37 e 55 
b)  3, 9, 37 e 55 
c)  9, 11, 38 e 55 
d)  12, 20, 38 e 56 
e)  12, 37, 47 e 75 

 
09. (Unirio) “O coração artificial colocado em Elói começou a ser desenvolvido há quatro anos nos Estados 

Unidos e já é usado por cerca de 500 pessoas. O conjunto, chamado de Heartmate, é formado por três 
peças principais. A mais importante é uma bolsa redonda com 1,2 quilo, 12 centímetros de diâmetro e 3 
centímetros de espessura, feita de titânio — um metal branco-prateado, leve e resistente.” 

Revista Veja, julho de 1999. 
 

Entre os metais abaixo, aquele que apresenta, na última camada, número de elétrons igual ao do titânio é 
o: 
a)  C 
b)  Na 
c)  Ga 
d)  Mg 
e)  Xe 

 
10. (UFPA) Considere um determinado elemento químico cujo subnível mais energético é o 5s2. Seu número 

atômico e o grupo em que está localizado na Tabela Periódica são, respectivamente: 
a)  20; 1A 
b)  20; 2A 
c)  38; 2A 
d)  38; 1A 
e)  39; 2A 

 
 


