
 

 

TM 23 - 6º ANO - GUSTAVO – QUÍMICA 
 
01. Os filmes de super-heróis dos quadrinhos se tornaram um fenômeno do cinema nos últimos anos. Um 

exemplo é o Homem de Ferro, personagem fictício dos quadrinhos publicados pela Marvel Comics. Sua 
identidade verdadeira é a do empresário e bilionário Tony Stark, que usa armaduras de alta tecnologia no 
combate ao crime. 
Seu traje é feito de titânio (22Ti48), reforçado com fibra de carbono e revestimento cerâmico (usado em 
coletes à prova de balas e blindagem de carros). Já o capacete é hermeticamente selado, não permitindo, 
por isso, contaminação por fumaça ou venenos. A viseira é retrátil e um processador ligado à cabeça capta 
os sinais do cérebro, interpreta as ordens e as repassa para o traje. Instalado no peito do herói, um reator 
realiza a fusão fria do elemento paládio (46Pd106) para gerar a energia que alimenta as partes-chaves do 
traje. Além disso, ele também é capaz de disparar raios de energia. 

 

 
(Fonte: https://www.pinterest.pt/jucianim/desenho/?lp=true Acesso em jan. 2018.) 

 
Em relação aos elementos químicos constituintes do traje do Homem de Ferro, 
a) o titânio é considerado um metal de transição da classe dos actinídeos. 
b) a distribuição eletrônica dos elétrons do elemento titânio é feita fundamentalmente em três camadas 

eletrônicas. 
c) o elemento paládio é um não metal da família 15, ou seja, da família do nitrogênio. 
d) no núcleo dos átomos do elemento paládio, encontram-se 46 prótons. 
e) o número atômico do elemento titânio é 48. 

 
02. Na Tabela Periódica abaixo, estão identificados, através dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ......16, 17 e 

18, todos os grupos dos elementos químicos. 
 

 
(Disponível em: http://www.clickestudante.com/img-conteudo/0219C.gif). 

 
Alguns desses grupos podem receber nomes, sendo que os dois primeiros grupos da Tabela Periódica são 
identificados nesta ordem, pelos nomes Metal Alcalino e Metal Alcalino Terroso, enquanto os três últimos 
grupos são denominados respectivamente de Calcogênios. Halogênios e Gases Nobres. 
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Considerando a Tabela Periódica e o enunciado, assinale a alternativa que contém os símbolos dos 
elementos químicos pertencente, respectivamente, aos grupos dos Calcogênios, Halogênios e Gases 
Nobres. 
a) O; Se; Te 
b) Se; Br; F 
c) Br; Se; Ne 
d) S; F; Ne 
e) Br; O; Ne 

 
03. Na coluna superior, estão listados cinco elementos da tabela periódica; na inferior, a classificação desses 

elementos. 
Associe a coluna da direita à da esquerda. 
(   ) Alcalino 
(   ) Halogênio 
(   ) Alcalino terroso 
(   ) Elemento de transição 

 
1. Magnésio 
2. Potássio 
3. Paládio 
4. Bromo 
5. Xenônio 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
a) 1 – 2 – 3 – 4. 
b) 2 – 4 – 1 – 3. 
c) 2 – 4 – 3 – 5. 
d) 3 – 2 – 4 – 5. 
e) 4 – 2 – 1 – 3. 

 
04.  

Welcome to the International Union of Pure and Applied Chemistry 
Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113, 115, 117 and 118 

IUPAC announces the verification of the discoveries of four new chemical elements: The 7th period of the 
periodic table of elements is complete. 

 

 
Disponível em: http://www.iupac.org 

 
Foi assim que, em 30 de dezembro de 2015, a IUPAC (sigla, em inglês, de International Union of Pure and 
Applied Chemistry) anunciou, formalmente, a inclusão de novos elementos na Tabela Periódica: Unúntrio 
(113Uut), Unumpêntio (115Uup), Ununséptio (117Uus) e Ununóctio (118Uuo). 
Esses novos elementos transurânicos possuem grandes núcleos e são 
a) naturais e de peso atômico elevado. 
b) artificiais e altamente radioativos. 
c) isoeletrônicos e isótopos entre si. 
d) estáveis com semelhança no tempo de vida. 



Exercícios Complementares 
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05. A Tabela Periódica contém todos os elementos químicos já descobertos, os quais estão organizados em 
função de sua estrutura e propriedades. Em relação aos elementos químicos, é correto afirmar que 
a) o mais leve da Tabela Periódica é um gás nobre. 
b) o mais abundante na atmosfera terrestre é um calcogênio. 
c) o mais abundante do Universo está localizado no primeiro período. 
d) o que constitui o diamante está localizado no mesmo grupo do enxofre. 
e) o mais abundante da crosta terrestre está localizado no terceiro período. 

 
06. Entre os elementos citados, o único pertencente ao grupo dos metais alcalino-terrosos é o 
 

 
a) arsênio. 
b) bário. 
c) cádmio. 
d) chumbo. 
e) mercúrio. 

 
07. Sabendo que os átomos xY2x  e 18Ar40 são isótopos, pode-se afirmar que o número de massa de Y é igual: 

a) 10 
b) 18 
c) 20 
d) 36 
e) 40 

 
08. Considere os elementos abaixo e assinale a opção correta: 
 

19K40;  8O16;  18Ar40;  8O17;  17Cl37;  8O18;  20Ca40. 
 

a) I e III são isótopos; II, IV e VI são isóbaros. 
b) III e VII são isóbaros; V e VII são isótonos. 
c) II, IV e VI são isótopos; III e VII são isótonos. 
d) II e III são isótonos, IV e VI são isóbaros. 
e) II e IV são isótonos; V e VII são isóbaros. 

 
09. Uma certa variedade atômica do estrôncio, cujo número atômico é 38, tem número de massa igual a 87. 

Por outro lado, certa variedade de criptônio, cujo número atômico é 36, apresenta número de massa igual 
a 83. Qual é o número de nêutrons contido num átomo de X que é, simultaneamente, isótopo do estrôncio 
e isóbaro do criptônio? 

 
10. Os íons Cu+ e Cu2+ , provenientes de um mesmo isótopo de cobre, diferem quanto ao: 

a) número atômico; 
b) número de massa; 
c) número de prótons; 
d) número de nêutrons; 
e) número de elétrons. 

 
 
 


