
 

 

Tabela, propriedades periódicas e aperiódicas 
 
01. (ITA-2009) Suponha que um metal alcalino terroso se desintegre radioativamente emitindo uma partícula 

ALFA. Após três desintegrações sucessivas, em qual grupo, (família), da tabela periódica deve-se encontrar 
o elemento resultante desse processo? 
a) 13 (IIIA); 
b) 14 (IVA); 
c) 15 (VA); 
d) 16 (VIA); 
e) 17 (VIIA). 

 
02. (ITA-1980) Um ânion mononuclear bivalente com 10 elétrons apresenta: 

a) 10 prótons nucleares 
b) a mesma estrutura eletrônica que a do Mg2+. 
c) número de massa igual a 9. 
d) raio iônico menor do que o raio atômico do respectivo átomo neutro. 
e) número atômico igual a 10 

 
03. (ITA-SP) Na elaboração das primeiras classificações periódicas, um dos critérios mais importantes para 

agrupar elementos numa mesma coluna foi observar: 
a) o último subnível eletrônico ser igualmente ocupado. 
b) mesma(s) valência(s) na combinação com elementos de referência. 
c) mesma estrutura cristalina dos próprios elementos. 
d) número atômico crescente. 
e) número de massa crescente. 

 
04. Marque a alternativa que apresenta o nome do cientista que propôs uma tabela periódica organizando os 

61 elementos químicos conhecidos na época, em ordem crescente de massa atômica, e colocou-os em 
colunas verticais (denominadas oitavas). Cada uma dessas colunas verticais possuía sete elementos, 
observando-se que os elementos químicos presentes em uma mesma linha horizontal, de oitavas 
diferentes, apresentavam propriedades químicas semelhantes? 
a) Moseley 
b) Chancourtois 
c) Mendeleev 
d) Newlands 
e) Dobereiner 

 
05. (ITA-SP) Qual das opções abaixo apresenta a comparação errada relativa aos raios de átomos e de íons? 

a) raio do Na+ < raio do Na 
b) raio do Na+ < raio do F- 
c) raio do Mg2+ < raio do O2- 
d) raio do F- < raio do O2- 
e) raio do F- < raio do Mg2+ 

 
06. Considere as seguintes propriedades periódicas: 

- Baixa energia de ionização 
- Alta eletronegatividade; 
- Alta eletropositividade; 
 
-Baixa afinidade eletrônica. 
 
A sequência dos elementos que apresentam as propriedades relacionadas, na respectiva ordem, é: 
a) Li, Be, F, O 
b) Ne, F, O, Br 
c) He, K, Rb, K 
d) Cs, O, Rb, Li 
e) K, Rb, Cl, F 
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07. (Fesp-SP) Constituem propriedades aperiódicas dos elementos: 
a) densidade, volume atômico e massa atômica. 
b) ponto de fusão, eletronegatividade e calor específico. 
c) volume atômico, massa atômica e ponto de fusão. 
d) massa atômica, calor específico e ponto de fusão. 
e) massa atômica e calor específico. 

 
08. (UFPB) Considerando a formação do cloreto de sódio representada abaixo: 

 
As etapas referentes à energia e à afinidade eletrônica são, respectivamente, 
a) II e I 
b) III e V 
c) IV e III 
d) II e IV 
e) V e I 

 
09. Propriedades Periódicas e Aperiódicas dos Elementos Químicos: Responda ao que se pede utilizando a 

tabela abaixo, em que os elementos estão representados por letras que não correspondem aos seus 
símbolos reais. 

 
 

a) Entre os elementos representados na família dos gases nobres, qual apresenta 1.º potencial de 
ionização maior? 

b) Entre os elementos representados no 3.º período, qual apresenta 1.º potencial de ionização menor? 
c) Entre os elementos representados, qual o que apresenta 1.ª afinidade eletrônica maior? 
d) Entre os elementos representados no 4.º período, qual exige menor quantidade de energia para perder 

o 1.º elétron? 
e) Entre os elementos representados, qual o que libera maior quantidade de energia pela entrada de um 

elétron? 
f) Entre os elementos representados, qual o que possui átomos de maior tamanho? 

 
10. (ITA) Ordenando as eletronegatividades dos elementos cloro, ferro, sódio, enxofre e césio em ordem 

crescente, obtemos a seguinte sequência das eletronegatividades: 
a) Cs, Na, Fe, S, Cl 
b) Na, Cs, S, Fe, Cl 
c) Cl , S, Na, Cs, Fe 
d) Cs, Na, Fe, Cl , S 
e) Cl , Fe, Na, S, Cs 

 
11. Considere um átomo representado pelo seu número atômico Z = 58 e em seu estado normal. É CORRETO 

afirmar que: 
(01) o mesmo possui um total de 20 elétrons em subnível f. 
(02) o primeiro nível de energia com elétrons em orbitais d é o  n  =4. 
(04) se um de seus isótopos tiver número de massa 142, o número de nêutrons desse isótopo é 82.  
(08) os subníveis 5s 4d 5p 6s 4f não estão escritos na sua ordem crescente de energia. 
(16) sua última camada contém 2 elétrons no total. 
(32) um de seus elétrons pode apresentar o seguinte conjunto de números quânticos: 

n=2, ℓ =0, m=+1, s=+1/2. 
Soma (     ) 

 
12. Dentre as afirmações abaixo, qual é a única falsa? 

a) Entre os metais alcalinos o raio atômico aumenta de cima para baixo. 
b) Em geral os calcogênios formam íons com duas cargas negativas. 
c) Metais alcalinos e halogênios combinam-se por covalência normal. 
d) Ametais são elementos de alta eletronegatividade. 
e) Flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. 
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13. Em uma família ou período, quanto menor o átomo, mais ....... será a retirada do elétron. Logo, devemos 
esperar um ....... valor para a energia de ionização”. 
O texto será corretamente preenchido pela alternativa: 
a) Fácil; maior. 
b) Fácil; menor. 
c) Difícil; maior. 
d) Difícil; menor. 
e) Rápida; baixo. 

 
14. A chuva corresponde a uma mudança de estado físico da matéria, e em regiões poluídas torna-se ácida. 

Esta chuva ácida causa um grande impacto no meio ambiente ao cair em áreas naturais que não suportam 
uma acidez elevada. Os efeitos dessas chuvas podem ser verificadas em riachos e lagos, onde ocorre 
grande mortandade de peixes; e em florestas, onde suas árvores sofrem corrosão tanto nas folhas como 
nos galhos. A molécula de água pura é constituída por átomos de hidrogênio (Z = 1) e oxigênio (Z = 8). 
Sobre estes elementos afirma-se corretamente que: 
a) O hidrogênio é mais eletronegativo que o oxigênio. 
b) O raio atômico do oxigênio é menor que o do hidrogênio. 
c) Oxigênio e hidrogênio são semimetais. 
d) O hidrogênio é um metal alcalino. 
e) O oxigênio é um calcogênio. 

 
15. X, Y e Z representam três elementos da tabela periódica que têm raios, em nanômetros: 

X : 0,0080 nm 
Y : 0,123 nm 
Z : 0,157 nm 
Estes elementos podem ser, respectivamente: 
a) Li, Be e Na. 
b) Li, Na e Be. 
c) Na, Be e Li. 
d) Na, Li e Be. 
e) Be, Li e Na. 

 
16. Para os elementos de um mesmo período, no sentido da esquerda para a direita e para elementos de um 

mesmo grupo, no sentido de cima para baixo, na tabela periódica, a energia de ionização, 
respectivamente: 
a) Aumenta e diminui.  
b) Aumenta e aumenta. 
c) Diminui e aumenta. 
d) Diminui e diminui. 
e) Aumenta e não varia. 

 
17. Os ametais são elementos eletronegativos porque: 

a) Têm a capacidade de receber elétrons. 
b) Têm a capacidade de doar elétrons. 
c) Têm a capacidade de doar e receber elétrons ao mesmo tempo. 
d) Possuem apenas um elétron no último nível energético. 
e) Têm configuração eletrônica externa ns2  np6 . 

 
18. Considerando um grupo ou família na tabela periódica, podemos afirmar, em relação ao raio atômico, que 

ele: 
a) Aumenta com o aumento do número atômico, devido ao aumento do número de camadas. 
b) Aumenta à medida que aumenta a eletronegatividade. 
c) Não sofre influência da variação do número atômico. 
d) Diminui à medida que aumenta o número atômico, devido ao aumento da força de atração do núcleo. 
e) Diminui com o aumento do número atômico, devido ao aumento do número de elétrons 

 
19. As configurações eletrônicas no estado fundamental dos átomos dos elementos 

E1, E2 e E3 são: 
E1: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 
E2: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 
E3: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 
A alternativa correta é: 
a) O elemento E2 tem maior raio atômico que o elemento E1. 
b) O elemento E1 tem maior potencial de ionização que o elemento E3. 
c) O elemento E3 tem maior afinidade eletrônica que o elemento E2. 
d) Os elementos E1 e E2 são metais e o elemento E3 é ametal. 
e) O elemento E3 é um gás nobre. 
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20. Comparando o cloro e o sódio, os dois elementos químicos formadores do sal de cozinha, pode-se afirmar 
que o cloro: 
a) É mais denso. 
b) É menos volátil. 
c) Tem maior caráter metálico. 
d) Tem menor energia de ionização. 
e) Tem menor raio atômico. 

 
Gabarito 
 
01. B 

 
02. B  

 
03. B  

Os cientistas Dobereiner (1829) e Chancourtois (1863) utilizaram um mesmo critério para organizar suas 
tabelas periódicas. Esse critério considerava que os elementos ocupariam uma mesma posição por 
apresentar a mesma valência na combinação com elementos de referência. Chancourtois ainda utilizou a 
ordem crescente da massa atômica como um de seus critérios. 
 

04. D 
O cientista Newlands organizou a tabela periódica baseando-se em notas musicais. As outras tabelas, dos 
outros cientistas, baseavam-se em: 
a- ordem crescente de número atômico. 
b- distribuição dos elementos em um parafuso, levando-se em consideração a mesma valência, quando 
combinados com átomos de referência, e ordem crescente de massa atômica. 
c- ordem crescente massa atômica e a periodicidade de propriedades macroscópicas. 
e- tríades baseadas na mesma valência quando combinada com elementos de referência. 
 

05. E. 
O raio do íon negativo F- (ânion) é maior que o raio do íon positivo Mg2+ (cátion). 
 

06. Alternativa “d”. 
Sentidos do crescimento das propriedades periódicas em questão: 
- Energia de ionização: de baixo para cima e da esquerda para a direita; 
- Eletronegatividade: de baixo para cima e da esquerda para a direita; 
- Eletropositividade: de cima para baixo e da direita para a esquerda; 
- Afinidade eletrônica: de baixo para cima e da esquerda para a direita. 
 

07. E. 
As propriedades aperiódicas são aquelas cujos valores só aumentam ou diminuem com o número atômico, 
mas não obedecem à posição na Tabela, ou seja, não se repetem em períodos regulares. 
A massa atômica sempre aumenta com o número atômico, mas não diz respeito à posição deste elemento 
na Tabela. O calor específico (quantidade de calor necessária para elevar em 1ºC a temperatura de 1 g do 
elemento) do elemento sólido sempre diminui com o aumento do número atômico. 
 

08. D 
Apenas as etapas II e IV envolvem a formação de íons. Na etapa II, há perda de elétron (energia); e na IV, 
ganho de elétron (afinidade). 
 

09.  
a) I 
b) B 
c) H 
d) L 
e) H 
f) A 
 

10. A   11. 48   12. C   13. C   14. E   15. E 
 

16. A   17. A   18. A   19. B   20. D 
 

 


