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As propriedades periódicas são tendências ou características que alguns elementos químicos seguem 
e que marcam sua localização na tabela periódica. Elas repetem de período em período. As propriedades que 
não obedecem essa ordem são chamadas de aperiódicas. 

Os elementos químicos são organizados de acordo com suas propriedades periódicas e tais 
propriedades  são alteradas de acordo com o número atômico. As principais propriedades periódicas são: Raio 
atômico, Energia de Ionização, Afinidade eletrônica, Eletronegatividade, Eletropositividade e Potencial de 
Ionização. 

 
1- Raio atômico 

 

 
 
O raio atômico se refere ao tamanho do átomo. Quanto maior o número de níveis, maior será o tamanho do 
átomo. O átomo que possui o maior número de prótons exerce maior atração sobre seus elétrons. 
Em outras palavras, raio atômico é a distância do núcleo de um átomo à sua eletrosfera na camada mais 
externa. Porém, como o átomo não é rígido, calcula-se o raio atômico médio pela metade da distância entre os 
centros dos núcleos de dois átomos de mesmo elemento numa ligação química em estado sólido. 

 
 

O raio atômico cresce de cima para baixo na família da tabela periódica, acompanhando o número de camadas 
dos átomos de cada elemento e da direita para a esquerda nos períodos da tabela periódica. 
Quanto maior o número atômico de um elemento no período, maiores são as forças exercidas entre o núcleo e 
a eletrosfera, o que resulta num menor raio atômico. 
O elemento de maior raio atômico é o Césio. 
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2- Energia de Ionização  
 
Energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso: quanto maior o 
tamanho do átomo, menor será a energia de ionização.  
- Em uma mesma família esta energia aumenta de baixo para cima;  
- Em um mesmo período a Energia de Ionização aumenta da esquerda para a direita.  
 

 
 
3-Afinidade eletrônica  
 
É a energia liberada quando um átomo no estado gasoso (isolado) captura um elétron. Em uma família ou 
período, quanto menor o raio, maior a afinidade eletrônica.  
 
4-Eletronegatividade  
 
Força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Na tabela periódica a eletronegatividade aumenta 
de baixo para cima e da esquerda para a direita.  
 
Essa propriedade se relaciona com o raio atômico, sendo que, quanto menor o tamanho de um átomo, maior 
será a força de atração sobre os elétrons. 
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EXERCÍCIOS 
 

QUESTÃO 01 
Escreva as definições para as propriedades periódicas estudadas. 
 
QUESTÃO 02 
Explique a diferença entre propriedades periódicas e aperiódicas. 
 
QUESTÃO 03 
Considerando a tabela periódica um retângulo, faça um esquema utilizando setas para cada propriedade 
periódica estudada. As setas indicarão o sentido crescente da variação. 
 
QUESTÃO 04 
A energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo neutro gasoso é chamada de: 
A) entalpia de formação 
B) afinidade eletrônica 
C) eletronegatividade 
D) energia de ionização 
E) energia de ligação 
 
QUESTÃO 05 
Faça um julgamento da frase abaixo e reescreva a caso necessário: “Todas as propriedades periódicas variam 
de acordo com a massa atômica crescente”. 
 
 
 


