
 

 

TM 23 - 9º ANO - ARTHUR – QUÍMICA 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 1   

O isopropanol (massa molar = 60 g/mol) é um álcool muito utilizado como solvente para limpeza de 
circuitos eletroeletrônicos. A produção mundial desse álcool chega a 2,7 milhões de toneladas por ano. A 
indústria química dispõe de diversos processos para a obtenção de isopropanol, entre eles, o que envolve a 
reação de acetona (massa molar = 58 g/mol) com hidrogênio. A equação dessa reação é 

 

 
 
01. Qual a afirmação correta? Quanto maior a energia de ionização de um elemento químico maior é a sua 

tendência para: 
a) perder elétrons e formar ânions; 
b) perder elétrons e formar cátions; 
c.) ganhar elétrons e formar ânions; 
d) ganhar elétrons e formar cátions; 
e) nenhuma das anteriores está correta. 

 
02. Responda com base nas informações: 

I. a diferença entre a segunda e a primeira energia de ionização (E2 – E1) é maior no magnésio (Z=12) 
do que no sódio Z=11); 

II. o flúor é mais eletronegativo que o cloro; 
III. a segunda energia de ionização de qualquer átomo é sempre maior que a primeira; 
IV. num período, o raio atômico cresce com o número de elétrons da última camada; 
V. num mesmo período, a eletroafinidade cresce com o número de elétrons da última camada. 

 
As afirmações corretas são: 
a) III e V; 
b) I, IV e V; 
c) II, III e V; 
d) II e V; 
e) I e V 

 
03. Com relação às substâncias simples formadas por elementos metálicos e não-metálicos, todas as 

afirmativas estão corretas, EXCETO: 
a) As substâncias simples do não-metais são gasosas. 
b) Os dois gases mais abundantes do ar são substâncias simples de não-metais. 
c) As substâncias simples dos metais são mais densas do que as dos não-metais. 
d) Alguns elementos apresentam mais de uma substância simples. 
e) O ponto de fusão das substâncias simples metálicas é mais alto do que o da maioria das não-

metálicas. 
 
04. O metal mais reativo é o que apresenta a seguinte configuração eletrônica: 

a) 1s22s22p5 

b) 1s22s22p63s23p6 

c) 1s22s22p63s23p63d104s1 

d) 1s22s22p63s23p4 

e) 1s22s22p63s23p63d104s1 
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TEXTO: 2 - Comum à questão: 05   
Um refrigerante, de baixa caloria, fabricado no Brasil, tem em sua composição os adoçantes sacarina 
sódica (I) e ciclamato de sódio (II) e o conservante benzoato de sódio (III). 

 

 
 

A imagem do rótulo desse refrigerante é apresentada a seguir: 
 

 
 
05. Na classificação periódica, a eletronegatividade dos elementos químicos aumenta: 

a) das extremidades para os centros nos períodos e nas famílias. 
b) do centro para as extremidades nos períodos e das extremidades para os centros nas famílias. 
c) da esquerda para a direita nos períodos e de baixo para cima nas famílias. 
d) da direita para a esquerda nos períodos e de cima para baixo nas famílias. 
e) do centro para as extremidades nos períodos e nas famílias. 

 
06. A afinidade eletrônica do elemento X é a energia liberada no processo: 

Dado: considere todos na fase gasosa. 
a) X  X+  + e- 

b) X+ + e-  X 

c) X-  X  + e-  
d) X2 +  2e-  2X- 

e) X +  e-   X- 
 



Exercícios Complementares 
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07. Examine atentamente o gráfico que mostra a variação de determinada propriedade X com o número 
atômico Z. 

 
 

a) a propriedade X é uma propriedade periódica; 
b) o valor de X aumenta proporcionalmente com Z; 
c) X é uma propriedade aperiódica; 
d) por meio da análise do gráfico, nada se pode dizer quanto à periodicidade de X. 

 
08. A observação do gráfico abaixo, que se refere a algumas propriedades dos elementos do 4º período da 

tabela periódica, permite-nos afirmar que: 
 

 
 

P.P = propriedades periódicas 
Z = nº atômico 
a) A reta A corresponde à variação do caráter metálico. 
b) A reta B corresponde à variação do ponto de ebulição. 
c) A reta B corresponde à variação do raio atômico. 
d) A curva C corresponde à variação do ponto de fusão. 
e) A curva C corresponde à variação da eletronegatividade. 

 
09. Considere um elemento com a seguinte distribuição eletrônica: 
 

K      L      M      N 
2       8       8       2 

 
Assinale a afirmativa incorreta a respeito desse elemento: 
a) apresenta propriedades químicas semelhantes às do elemento com número atômico igual a 12; 
b) apresenta número de nêutrons maior ou igual a 20; 
c) é um elemento metálico; 
d) pela perde de elétrons, preferencialmente, forma cátions com carga 2+; 
e) é um dos elementos químicos mais eletronegativos. 
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10. Dada a configuração dos elementos químicos a seguir: 
 

I. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 
II. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 
III. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 
IV. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 
V. 1s2 2s2 2p6 3s2  

 
Pode-se concluir que: 
01. os elementos I e III são metais; 
02. os elementos I e II são eletronegativos; 
04. os elementos I e IV são metais; 
08. o elemento III é um gás nobre; 
16. os elementos II e IV são eletropositivos; 
32. os elementos II e V são ametais. 

 
11. Sabendo-se que as distâncias interatômicas nas moléculas de Cl2 (Cloro)e de I2 (Iodo) são, 

respectivamente, 1,98 Angstrons e 2,66 Angstrons, pode-se prever que a distância internuclear na 
molécula de ICl (Cloreto de iodo) será aproximadamente igual a: 
a) 0,90 Angstrons 
b) 1,15 Angstrons 
c) 1,55 Angstrons 
d) 2,30 Angstrons 
e) 4,65 Angstrons 

 


