
 

 

TM 13 - 9º ANO - GUSTAVO – QUÍMICA 
 
01. 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 
 

02. (Uece) Dmitri Mendeleeev, químico russo (1834–1907), fez prognósticos corretos para a tabela periódica, 
mas não soube explicar por que ocorriam algumas inversões na ordem dos elementos. Henry Moseley 
(1887–1915), morto em combate durante a Primeira Guerra Mundial, contribuiu de maneira efetiva para 
esclarecer as dúvidas de Mendeleev ao descobrir experimentalmente: 
a) o número atômico dos elementos da tabela periódica. 
b) a primeira lei de recorrência dos elementos químicos. 
c) os gases nobres hélio e neônio. 
d) o germânio, batizado por Mendeleeev de eka-silício. 

 
03. Considerando-se as propriedades dos elementos químicos e a tabela periódica, é incorreto afirmar: 

a) um metal é uma substância que conduz a corrente elétrica, é dúctil e maleável. 
b) um não metal é uma substância que não conduz a corrente elétrica, não é dúctil nem maleável. 
c) um semimetal tem aparência física de um metal, mas tem comportamento químico semelhante ao de 

um não metal. 
d) a maioria dos elementos químicos é constituída de ametais. 
e) os gases nobres são monoatômicos. 

 
04. Dentre as afirmativas relacionadas com os elementos químicos na tabela periódica, qual a correta: 

a) as propriedades dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. 
b) existem mais elementos não-metálicos do que metálicos. 
c) qualquer elemento do grupo A não possui elétrons d ou f. 
d) se a fórmula do Iodeto de Cálcio é CaI2, a fórmula do iodeto de césio será CsI2. 
e) o elemento com a configuração eletrônica: 1s22s22p63s23p63d104s24p3 pertence ao grupo VB. 

 
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 

 
06. As propriedades dos elementos são função periódica de sua (seu): 

a) massa atômica  
b) número atômico 
c) diâmetro atômico 
d) número de oxidação 
e) raios atômico e iônico 

 
 
 


