
 

 

Tarefa Mínima 17 – 7º Ano – Química 

Prof. Gustavo 
 
01. Recentemente, cientistas conseguiram produzir hidrogênio metálico, comprimindo hidrogênio molecular sob 

elevada pressão. As propriedades metálicas desse elemento são as mesmas dos demais elementos do 
grupo 1 da tabela de classificação periódica. 
 
Essa semelhança está relacionada com o subnível mais energético desses elementos, que corresponde a: 

a) ns1 
b) np2 

c) nd3 
d) nf4 

 
02. Silício é um elemento químico utilizado para a fabricação dos chips, indispensáveis ao funcionamento de 

praticamente todos os aparelhos eletrônicos. Esse elemento possui número atômico igual a 14. Sendo 
assim, o número de elétrons da camada de valência do átomo de silício no estado fundamental é 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) 5. 

 
03. “Um cientista da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas declarou 

que quando há consumo excessivo de produtos a base de grãos integrais, os fibratos presentes nas fibras 
destes grãos podem reduzir a absorção de minerais como zinco, ferro e cálcio.” 

(O Estado de São Paulo, p. A28, 12/09/2010.) 

 
Os elementos zinco, ferro e cálcio podem ser absorvidos no organismo na forma de seus cátions bivalentes. 
Considerando os metais citados, a configuração eletrônica em subníveis energéticos para o cátion bivalente 

do metal alcalino terroso é: 
a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4; 
b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10; 
c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6; 
d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2; 
e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. 

 

04. Localize na Tabela Periódica o elemento químico de número atômico 20 e escolha a(s) proposição(ões) 
verdadeira(s). 
01.  chama-se carbono; 
02.  no seu estado fundamental, a sua configuração é 1s2 2s2 3s2 3p6 4s2; 

04.  seu símbolo é o Ca; 
08.  é um gás nobre; 
16.  pertence ao grupo 1A. 

 
05. Considerando  os elementos químicos de números atômicos: 

 
I.  10  
II.  11 
III.  12 

IV.  17 
 
São elementos químicos metálicos 
a) I e II    
b) I e III   
c) II e III 

d) II e IV  

e) III e IV 
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06. O subnível de maior energia do átomo de certo elemento químico é 4d5. Esse elemento é: 

a) um metal representativo do 4o Período da Tabela Periódica; 
b) um metal representativo do 5o Período da Tabela Periódica; 

c) um metal de Transição do 5o Período da Tabela Periódica; 
d) um metal de Transição do 4o Período da Tabela Periódica; 
e) um metal de Transição do grupo 5B da Tabela Periódica; 

 
07. Associar as famílias da Tabela Periódica apresentada nas alternativas a seguir com as configurações 

eletrônicas de níveis de valência. 

 
a) família dos halogênios 
b) família dos gases nobres 
c) família   do nitrogênio 
d) família do carbono 
e) família dos calcogênios 
 

I. ns² np² 
II. ns² np³ 
III. ns² np4 

IV. ns² np5 

V. ns² np6 

 
08. No estado fundamental de energia, um átomo de ferro possui exatamente 

a) seis elétrons em orbitais d. 
b) seis elétrons em orbitais f. 
c) seis elétrons em orbitais s. 
d) dezoito elétrons em orbitais p. 

 
 

 


