
 

 

TM 27 - 9º ANO - ARTHUR – QUÍMICA 
 
01. 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. 

 
02. Na elaboração das primeiras classificações periódicas, um dos critérios mais importantes para agrupar 

elementos numa mesma coluna foi observar: 
a) o último subnível eletrônico ser igualmente ocupado. 
b) mesma(s) valência(s) na combinação com elementos de referência. 
c) mesma estrutura cristalina dos próprios elementos. 
d) número atômico crescente. 
e) número de massa crescente. 

 
03. Um elemento X é constituído por átomos cuja configuração de valência no estado fundamental é 5s1. Qual 

dos elementos abaixo apresenta propriedades químicas similares ao elemento X? 
a) cálcio (Z=20) 
b) sódio (Z=23) 
c) carbono (Z=6) 
d) oxigênio (Z=8) 
e) neônio (Z=10) 

 
04. 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 

 
05. A configuração eletrônica 1s22s22p63s23p63d104s24p5 caracteriza o elemento pertencente à família dos: 

a) metais alcalinos 
b) metais alcalinos terrosos 
c) gases nobres 
d) halogênios 
e) calcogênios 

 
06. 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 
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07. Dados os elementos de números atômicos 3, 9, 11, 12, 20, 37, 38, 47, 55, 56 e 75, assinale a opção que 
só contém metais alcalinos: 
a) 3, 11, 37 e 55   
b) 3, 9, 37 e 55 
c) 9, 11, 38 e 55   
d) 12, 20, 38 e 56 
e) 12, 37, 47 e 75 

 
08. Os elementos D, E, G e J têm números atômico, respectivamente, 7, 10, 11  e 15. Quais desses elementos 

são do mesmo período? 
 
09. Indique, entre as alternativas abaixo, aquela em que são feitas exclusivamente afirmações corretas sobre 

os elementos cujas configurações eletrônicas são dadas a seguir: 
 

Elemento Configuração 
1 1s22s22p63s1 
2 1s22s22p4 
3 1s22s22p63s23p64s2 
4 1s22s22p63s23p6 

 
a) o elemento 3 é um gás nobre e o elemento 2 é um halogênio 
b) os elementos 2 e 4 situam, respectivamente, no segundo e terceiro períodos da Classificação 

Periódicaca 
c) o elemento 4 situa-se no terceiro Período da Classificação Periódica e é um metal acalino terroso 
d) o elemento 3 é um elemento de transição e o elemento 4 é um actinídeo 
e) o elemento 1 é um metal alcalino terroso e o elemento 2 situa-se no mesmo grupo do Nitrogênio(5A) 

na Classificação Periódica. 
 
10. Os átomos 3x – 5Q e 6xR são isótopos. O átomo 6xR tem 44 nêutrons. Assinale a distribuição eletrônica de Q, 

no estado fundamental, em ordem crescente dos níveis energéticos: 
a) [Ar]4s2 4p6 4d8 
b) [Ar]3d10 4s2 4p4 
c) [Ne]3d10 4s2 4p4 
d) [Ar]3d10 4f4 4s2 
e) [Ne]3d10 4s2 4p2. 

 
 


