
 

 

TM 25 - 6º ANO - GUSTAVO – QUÍMICA 
 

01. Na produção de cerâmicas e vidros coloridos geralmente são empregados compostos de metais de 
transição. A cor final do material depende, entre outros fatores, dos estados de oxidação dos metais 
presentes, como exemplificado na tabela: 

 

 
 

Sobre estes metais, é INCORRETO afirmar que: 
a) o cátion Cr3+ possui 21 elétrons. 
b) o número de prótons no Fe3+ é igual a 26. 
c) no cátion Fe3+ o número de elétrons é igual ao número de prótons. 
d) a distribuição eletrônica no estado fundamental em camadas para o Cu2+ é 2, 8, 17. 

e) na tabela periódica eles estão no quarto período. 
 
02. O elemento químico com Z = 2, massa atômica igual a 4 e ponto de ebulição de -268,9°C, é o: 

a) Berílio  
b)  Hidrogênio 
c)  Hélio 
d)  Neônio  

e)  Carbono 
 

03. Elementos alcalinos e alcalinoterrosos têm em comum o fato de: 
a) formarem cátions; 
b) ocuparem a região central da tabela periódica; 
c) serem pouco reativos; 
d) existirem livres na natureza; 

e) serem não-metálicos. 
 
04. Um átomo que possui  34 prótons pertencente à família dos: 

a) metais alcalinos  
b) metais alcalinos terrosos 
c) gases nobres 

d) halogênios 
e) calcogênios 

 
05. Marque a série que é composta de halogênio, metal alcalino e gás nobre, respectivamente: 

a) Cl, Ca e Na. 
b) F, Na e He. 
c) K, Cl e Al. 

d) F, Na e He. 
e) B, C e O 

 
06. Na classificação periódica, os elementos Ba (grupo-2), Se (grupo-16) e Cl (grupo-17)  são conhecidos 

respectivamente, como: 
a) alcalino, halogênio e calcogênio; 
b) alcalino-terroso, halogênio e calcogênio ; 

c) alcalino-terroso, calcogênio e halogênio; 
d) alcalino, halogênio e gás nobre; 
e) alcalino-terroso, calcogênio e gás nobre. 

 
07. Os elementos com Z = 52 e com Z = 56 pertencem às famílias dos: 

a) calcogênio e alcalinos-terrosos; 

b) halogênios e alcalinos; 
c) halogênios e alcalinos-terrosos; 
d) calcogênios e alcalinos; 

 e) nenhuma das anteriores. 
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08. Um átomo, cujo número atômico é 18, está classificado na tabela periódica como 

a) metal alcalino 
b) metal alcalino terroso 

c) metal terroso 
d) ametal 
e) gás nobre 

 
 
 

 


