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QUESTÃO 01 
Considerando um grupo ou família na tabela periódica, podemos 
afirmar em relação ao raio atômico que: 
A) Aumenta com o aumento do número atômico, devido ao aumento 

do número de camadas. 
B) Aumenta à medida que aumenta o número de elétrons do nível L. 
C) Não sofre influência da variação do número atômico. 
D) Diminui à medida que aumenta o número atômico, devido ao 

aumento da força de atração do núcleo. 
 
QUESTÃO 02 
A alternativa que apresenta os elementos em ordem crescente de raio 
atômico é: 
A) potássio, cálcio, selênio, bromo. 
B) potássio, selênio, cálcio, bromo. 
C) selênio, bromo, cálcio, potássio. 
D) bromo, selênio, cálcio, potássio. 
QUESTÃO 03 
Qual das opções abaixo apresenta a comparação ERRADA relativa aos 
raios de átomos e de íons? 
 
A) raio do Na+ < raio do Na. 
B) raio do Na+ < raio do F-. 
C) raio do Mg+2 < raio do O2-. 
D) raio do F-1 < raio do Mg2+. 
 
QUESTÃO 04 
As cores produzidas durante uma queima de fogos de artifício devem-
se à presença de substâncias químicas adicionadas aos dispositivos 
durante a fabricação. Entre os responsáveis por essas cores, estão os 
íons de elementos conhecidos, como Na+, Sr+2, Ba+2 e Cu+2. Sabendo 
que esses elementos  
apresentam números atômicos igual a 11, 38, 56 e 29, 
respectivamente, assinale a alternativa correta: 
A) Os íons presentes nos fogos de artifício são isoeletrônicos. 
B) O cátion Sr+2 possui um raio maior que o de seu átomo neutro Sr. 
C) O cátion Ba+2 possui um raio menor que o de seu átomo neutro 

Ba. 
D) O cátion Cu+2 e o seu átomo neutro Cu apresentam o mesmo raio 
 
QUESTÃO 05 
A respeito do íon S-2 em seu estado energético mais estável, são feitas 
as seguintes afirmações: 
I. Possui 18 elétrons na eletrosfera. 
II. Possui a mesma configuração eletrônica do ânion fluoreto. 
III. Possui 16 prótons no núcleo. 
IV. Possui 3 níveis energéticos. 
V. O seu raio atômico é maior do que o raio atômico do átomo neutro 
S. 
É correto afirmar que: 
A) todas estão incorretas. 
B) todas estão corretas. 
C) apenas V é incorreta. 
D) apenas II é incorreta. 
 
QUESTÃO 06 
São chamados de íons isoeletrônicos os íons que apresentam o mesmo 
número de elétrons. Os íons O2–, F–1, Na+1 e Mg2+ são considerados 
isoeletrônicos. Com relação a esses íons, é correto afirmar: 
A) Em uma série de íons isoeletrônicos, quanto maior o número 

atômico, maior é o tamanho do átomo. 
B) Em uma série de íons isoeletrônicos, quanto maior o número 

atômico, menor é o tamanho do átomo. 
C) A ordem crescente do tamanho dos íons mostrados acima é: O2–, 

F–, Na+ e Mg2+. 
D) O número de prótons é o mesmo para todos os íons citados 

acima. 
 
 

QUESTÃO 07 
Julgue se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações relacionadas 
com as propriedades periódicas dos elementos. 
( ) Dependem das massas atômicas dos elementos. 
( ) Repetem-se em intervalos mais ou menos regulares em relação ao 
aumento dos números atômicos. 
( ) São semelhantes em um mesmo grupo de elementos. 
( ) São semelhantes em um mesmo período de elementos. 
( ) Em um mesmo grupo, os valores numéricos das propriedades 
periódicas sempre aumentam, quando há aumento do número 
atômico dos elementos. 
A sequência correta é: 
A) V - F - V - F – F 
B)  V - F - F - V – V 
C)  F - V - V - F – F 
D)  F - V - F - V - V 

 
QUESTÃO 08 
Constituem propriedades aperiódicas dos elementos: 
A) densidade, volume atômico e massa atômica. 
B)  ponto de fusão, eletronegatividade e calor específico. 
C)  volume atômico, massa atômica e ponto de fusão. 
D)  massa atômica e calor específico. 
 
QUESTÃO 09 
Uma distribuição eletrônica possível para um elemento X, que pertence 
à mesma família do elemento bromo, cujo número atômico é igual a 
35, é: 
A) 1s2, 2s2, 2p5 
B)  1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 
C)  1s2, 2s2, 2p2 
D)  1s2, 2s2, 2p6, 3s1 
QUESTÃO 10 
Observe a posição do elemento químico ródio (Rh) na tabela periódica.   
 

 
   Assinale a alternativa correta a respeito do ródio.    
A) Apresenta reatividade semelhante à do estrôncio (Sr), 

característica do 5º período.     
B) É um elemento não metálico.     
C) É uma substância gasosa à temperatura ambiente.     
D) É uma substância boa condutora de eletricidade.     
RESPOSTAS 
Q.01-A Q.02=D Q.03-D Q.04-C Q.05-D 
Q.-06-B Q.07-C Q.08-D Q.09-A Q.10-D 
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QUESTÃO 02 

 
QUESTÃO 03 
Um aluno estava analisando a Tabela Periódica e encontrou vários 
conjuntos de três elementos químicos que apresentavam propriedades 
semelhantes. 

 
Assinale a alternativa na qual os conjuntos de três elementos ou 
substâncias elementares estão corretamente associados às 
propriedades indicadas no quadro abaixo. 

 
QUESTÃO 04 

 
A. Ac 
B. La 
C. Lu 
D. Sc 
E. U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 05 

 

 
 
RESPOSTAS 
Q.01-D Q.02-D Q.03-E Q.04-C Q.05-C 
 
 
 


