
 

 

 
TM 15 - 9º ANO - GUSTAVO – QUÍMICA 

 
01. Atente para o seguinte enunciado:  

“[…] há no átomo uma quantidade fundamental que aumenta em passos regulares conforme passamos de 
um elemento ao seguinte. Essa quantidade só pode ser a carga do núcleo central positivo, de cuja existência 
já temos a prova definitiva”. 

 
Essa descoberta, que permitiu definir o número atômico criando uma nova lei de recorrência para a tabela 
periódica, é atribuída a 
a) Ernest Rutherford. 
b) Niels Bohr. 
c) Henry Moseley. 
d) Dmitri Mendeleiev. 

 
02. 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. 

 

 
 

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. 

 
03. A caneta esferográfica é assim denominada por apresentar uma esfera em sua ponta. Essa esfera, cuja 

função é servir de válvula para controlar a quantidade de tinta, é feita normalmente de tungstênio, cujo 
símbolo é W, de número atômico 74. Ao escrevermos, a esfera gira, transferindo a tinta do "tubinho" para 
o papel. Assim, se cair e bater a ponta no chão, a caneta pode parar de funcionar. 

 

 
 
 



 
 

 
2

As alternativas abaixo referem-se ao tungstênio, e há apenas uma CORRETA, assinale-a: 
a) O tungstênio é um metal de transição e seu subnível mais externo é o 6s2. 
b) O tungstênio é um elemento representativo e seu subnível mais externo é o 6s2. 
c) O tungstênio é um metal e seu subnível mais externo é o 5d4. 
d) O tungstênio possui 4 elétrons em sua camada de valência. 
e) O tungstênio possui 6 elétrons em sua camada de valência. 

 
04. Observe as seguintes distribuições eletrônicas nos elementos químicos enumerados abaixo. 
 

I. 1s2 2s2 2p6 3s2 
II. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 
III. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 
IV. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 
V. 1s2 2s2 2p2 

 
Sobre elas, assinale a alternativa CORRETA. 
a) O elemento químico III é um metal. 
b) Os elementos químicos III e V são ametal e metal, respectivamente. 
c) Os elementos químicos I e II são metais. 
d) O elemento químico IV é um semimetal. 
e) O elemento químico V é um metal. 

 
05. Um elemento químico X apresenta configuração eletrônica 1s2 2s2 2p4. Podemos afirmar que, na tabela 

periódica, esse elemento químico está localizado no 
 

a) 2º período, família 6A. 
b) 3º período, família 6A. 
c) 2º período, família 7A. 
d) 3º período, família 7A. 
e) 4º período, família 5A. 

 
06. Barcarena, no nordeste do Pará, é uma cidade da Amazônia marcada por desastres ambientais. Há 

semanas, depois de fortes chuvas, houve um vazamento de rejeitos em uma das empresas do polo 
industrial, o que contaminou rios da região. No município de Barcarena já houve outros registros de crimes 
ambientais de contaminação. 
Em 2004, a Universidade Federal do Pará (UFPA) realizou uma pesquisa que concluiu que a água 
consumida pela população, em 26 localidades, estava contaminada por íons de metais pesados tais como 
Pb2+, Cd2+ e Hg2+, descartados pelas indústrias. Amostras de água de Vila Nova, Burajuba e do Distrito 
Industrial apresentaram concentração de chumbo 12 vezes maior que o máximo permitido por uma 
resolução de 2011 do Ministério da Saúde. 

 
Tabela de padrão de potabilidade para algumas substâncias químicas que representam risco à saúde 
 

 
 

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. 

 
 
 


