
 

 

Tarefa 19 professor Negri 
 

ASSUNTO – PROPRIEDADES PERIÓDICAS. 
 
01. (UERJ) Um átomo do elemento químico x, usado como corante para vidros, possui número de massa igual 

a 79 e número de nêutrons igual a 45. Considere um elemento y, que possua propriedades químicas 
semelhantes ao elemento x.  
Na Tabela de Classificação Periódica, o elemento y estará localizado no seguinte grupo:   
a) 7         
b) 9          
c) 15          
d) 16  

  
02. (UFLA) Um determinado elemento químico possui a seguinte distribuição eletrônica: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. 

Pode-se afirmar que o elemento  
a) pertence ao terceiro período da Tabela Periódica e possui 5 elétrons na camada de valência.  
b) possui uma energia de ionização menor que a do enxofre.  
c) possui o raio atômico menor e mais eletronegativo que o enxofre.  
d) possui maior raio atômico e maior afinidade eletrônica do que o fósforo.  

  
03. (UFMG) A maioria dos elementos químicos são metais.  

Comparando-se as características de metais e de não-metais situados em um mesmo período da tabela 
periódica, é CORRETO afirmar que os átomos de metais têm  
a) menores tamanhos.  
b) maior eletronegatividade.  
c) menor número de elétrons de valência.  
d) maiores energias de ionização.  

  
04. (UFRS) A observação da tabela periódica permite concluir que, dos elementos a seguir, o mais denso é o  

a) Fr.       
b) Po.       
c) Hg.       
d) Pb.       
e) Os.  

  
05. (UNESP) A energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo neutro gasoso é chamada de   

a) entalpia de formação    
b) afinidade eletrônica  
c) eletronegatividade    
d) energia de ionização  
e) energia de ligação  

  
06. (UNIFESP) Na tabela a seguir, é reproduzido um trecho da classificação periódica dos elementos.  
  

B  C  N  O  F  Ne  
A�  Si  P  S  C�  Ar  
Ga  Ge  As  Se  Br  Kr  

  
A partir da análise das propriedades dos elementos, está correto afirmar que   
a) a afinidade eletrônica do neônio é maior que a do flúor.  
b) o fósforo apresenta maior condutividade elétrica que o alumínio.  
c) o nitrogênio é mais eletronegativo que o fósforo.  
d) a primeira energia de ionização do argônio é menor que a do cloro.  
e) o raio do íon Al3+ é maior que o do íon Se2-.  
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07. (UNITAU) Considere as seguintes afirmações:  
  
I. Quanto menor o raio do íon, maior será sua quantidade de elétrons quando comparado com seu 

átomo.  
II. O potencial de ionização aumenta à medida que o raio atômico aumenta em uma família.  
III. A afinidade eletrônica será maior quando o raio atômico diminuir.  
  
Indique a alternativa correta:  
a) Todas são verdadeiras.  
b) Somente III é verdadeira.  
c) Somente II e III são verdadeiras.  
d) Somente I é verdadeira.  
e) Todas são falsas.  

   
08. (UEG) O gráfico a seguir indica a primeira variação do potencial de ionização, em função dos números 

atômicos.  
Analise o gráfico, consulte a tabela periódica e responda às questões a seguir:  

  

  
  

a) Considere os elementos Na, F e S. Coloque-os em ordem crescente de potencial de ionização.  
b) O gráfico mostra que os gases nobres apresentam altos ou baixos potenciais de ionização em relação 

aos seus números atômicos? Explique.  
  
09. (UERJ) O comportamento químico e físico dos elementos tem relação direta com suas propriedades 

periódicas.  
Observe, no gráfico 1, parte das energias de ionização de um elemento representativo do terceiro período 
da tabela de classificação periódica.  
Observe, no gráfico 2, as afinidades eletrônicas de 48 elementos da tabela de classificação periódica. 
Considere que o elemento de menor número atômico representado pertence ao segundo período da tabela.  

 

 
Nomeie o elemento que corresponde ao gráfico 1, justificando sua resposta. Em seguida, identifique o 
grupo da tabela de classificação periódica ao qual pertencem os elementos do gráfico 2 que apresentam as 
quatro maiores afinidades eletrônicas.  
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10. (ITA) Dadas as configurações eletrônicas dos seguintes átomos 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 ERRADO afirmar que:  
a) Dentre os átomos anteriores, o átomo I tem o maior potencial de ionização.  
b) A perda de dois elétrons pelo átomo II leva à formação do cátion Mg2+.  
c) Dentre os átomos anteriores, o átomo III tem a maior afinidade eletrônica.  
d) O ganho de um elétron pelo átomo IV ocorre com a liberação de energia.  
e) O átomo IV é o mais eletronegativo.  


