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QUESTÕES UFU 
 
Q.01-(UFU) No início do século XIX, com a descoberta e o isolamento 
de diversos elementos químicos, tornou-se necessário classificá-los 
racionalmente, para a realização de estudos sistemáticos. Muitas 
contribuições foram somadas até se chegar à atual classificação 
periódica dos elementos químicos. Em relação à classificação periódica 
atual, responda: 
A) Como os elementos são listados, sequencialmente, na tabela 

periódica? 
B) Em quais grupos da tabela periódica podem ser encontrados: um 

halogênio, um metal alcalino, um metal alcalinoterroso, um 
calcogênio e um gás nobre? 

 
Q.02-Resolva a questão com base na análise das afirmativas abaixo. 

I. A tabela periódica moderna atual está disposta em ordem 
crescente de massa atômica. 

II.  Todos os elementos que possuem 1 elétron e 2 elétrons na 
camada de valência são, respectivamente, metais alcalinos e 
metais alcalinoterrosos, desde que o número quântico principal 

dessa camada (n 1). 
III. Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo 

número de níveis (camadas). 
IV.  Em um mesmo grupo (família), os elementos apresentam o 

mesmo número de níveis (camadas). 
Conclui-se que, com relação à tabela periódica atual dos elementos 
químicos, estão corretas: 
 
A) I e IV (apenas). 
B)  I e II (apenas). 
C)  II e III (apenas). 
D) II e IV (apenas). 
 
Q.03-Com relação à classificação periódica moderna dos elementos, 
identifique a afirmação verdadeira: 
A) em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo 

número de elétrons na última camada. 
B) na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em 

ordem decrescente de massas atômicas. 
C) em um período, os elementos apresentam propriedades químicas 

semelhantes. 
D) todos os elementos representativos pertencem ao grupo B da 

tabela periódica. 
 
Q.04-Considerando-se as propriedades dos elementos químicos e a 
tabela periódica, é incorreto afirmar: 
A) um metal é uma substância que conduz a corrente elétrica, é 

dúctil e maleável. 
B)  um não metal é uma substância que não conduz a corrente 

elétrica, não é dúctil nem maleável. 
C)  um semimetal tem aparência física de um metal, mas tem 

comportamento químico semelhante ao de um não metal. 
D) a maioria dos elementos químicos é constituída de ametais 
 
Q.05-O elemento químico com Z = 54 possui em sua camada de 

valência a configuração 5s2 5p6. Os elementos com Z = 52 e com Z = 56 
pertencem às famílias dos: 
A) calcogênios e alcalinoterrosos 
B) halogênios e alcalinos 
C)  halogênios e alcalinoterrosos 
D) calcogênios e alcalino 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.06-A espécie X2- com 8 elétrons na camada mais externa (camada da 
valência) pode ser do elemento X, que, na Tabela Periódica, pertence 
ao grupo: 
A) 7ª 
B)  6ª 
C)  2ª 
D)  8A 

 
Q.07-Considere um determinado elemento químico cujo subnível mais 
energético é o 5s2. Seu número atômico e o grupo em que está 
localizado na Tabela Periódica são, respectivamente: 
A) 20; 1ª 
B) 20; 2ª 
C)  38; 2ª 
D)  38; 1A 
 
Q.08-Das alternativas indicadas a seguir, qual é constituída por 
elementos da Tabela Periódica com características químicas distintas? 
A) He, Ne, Ar 
B) Mg, Ca, Sr 
C) Li, Be, B 
D) F, Cl, B 
 
Q.09-Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira 
camada, 8 elétrons na segunda, 18 elétrons na terceira camada e 7 na 
quarta camada. A família e o período em que se encontra esse 
elemento são, respectivamente: 
A) família dos halogênios, sétimo período 
B) família do carbono, quarto período 
C) família dos halogênios, quarto período 
D) família dos calcogênios, quarto período 
 

Q.10-A figura a seguir é uma representação da classificação periódica 
dos elementos sem a indicação dos respectivos elementos. Supondo 
que cada linha seja enumerada de 1 a 7 e que cada coluna seja indicada 
por uma letra do alfabeto de A (primeira coluna da esquerda) até R 
(última coluna da direita) e seja dada a distribuição eletrônica dos 
seguintes elementos: 

 
Observação: Os símbolos aqui indicados não representam os símbolos 
verdadeiros. 
W – 1s2  2s2   2p6  3s2  3p3 
Y   – 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2 
Z   – 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d10  4p6 
T – 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d10  4p6  5s1 
A localização dos elementos W, Y, Z e T, segundo as coordenadas, é: 
A)  W = (3 C);   Y = (4 B); Z = (4 F);    T = (5 A) 
B) W = (3 O);   Y = (4 C); Z = (4 J);     T = (5 B) 
C)  W = (3 O);   Y = (4 B); Z = (4 R);    T = (5 A) 
D)  W = (3 P);   Y = (4 B); Z = (4 J);     T = (5 D) 
E)  W = (3 R);   Y = (4 J); Z = (4 C);    T = (5 D) 
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Respostas 
Q.01- 
A) A tabela periódica está organizada em sequências de 
elementos químicos por ordem crescente de número atômico. Esse 
número corresponde à quantidade de prótons no núcleo do átomo. 
Esse método de organização foi proposto por Henry Moseley ao 
reconfigurar a tabela proposta por Dmitri Mendeleev. 
B) A classificação de elementos em grupos é feita de acordo 
com as propriedades. Elementos que estão no mesmo grupo tem 
características semelhantes e para as classificações dadas temos que: 

 
Q.02-C Q.03-A Q.04-D Q.05-A Q.06-B 
Q.07-C .08-C Q.09-C Q.10-C 
 
QUESTÕES ENEM 
Q.01- 
ANO INTERNACIONAL DA TABELA PERIÓDICA 
  
Há 150 anos, a primeira versão da tabela periódica foi elaborada pelo 
cientista Dimitri Mendeleev. Trata-se de uma das conquistas de maior 
influência na ciência moderna, que reflete a essência não apenas da 
química, mas também da física, da biologia e de outras áreas das 
ciências puras. Como reconhecimento de sua importância, a 
UNESCO/ONU proclamou 2019 o Ano Internacional da Tabela 
Periódica. 
Na tabela proposta por Mendeleev em 1869, constavam os 64 
elementos químicos conhecidos até então, além de espaços vazios para 
outros que ainda poderiam ser descobertos. Para esses possíveis novos 
elementos, ele empregou o prefixo “eca”, que significa “posição 
imediatamente posterior”. Por exemplo, o ecassilício seria o elemento 
químico a ocupar a primeira posição em sequência ao silício no seu 
grupo da tabela periódica. 
Em homenagem ao trabalho desenvolvido pelo grande cientista, o 
elemento químico artificial de número atômico 101 foi denominado 
mendelévio. 
Atualmente, o símbolo do elemento correspondente ao ecassilício é: 
A) Al 
B) C 
C) Ge 
D) P 
E) As 
 
Q.02-O aço tem como um dos componentes que lhe dá resistência e 
ductibilidade o elemento vanádio; sobre o vanádio podemos afirmar 
que seu subnível mais energético e seu período são, respectivamente: 
(Dado: 23V.) 
A.  4s2 e 4º período. 
B.  3d3 e 4º período. 
C.  4s2 e 5º período. 
D. 3d3 e 5º período. 
E. 4p3 e 4º período. 
 

Q.03-A tabela periódica é uma importante forma de organizar os 
elementos químicos conhecidos até o momento. Sobre a organização 
dos elementos químicos, assinale a alternativa correta. 

A) Os lantanídeos fazem parte do sétimo período. 
B)   Os elementos transurânicos são encontrados na natureza. 
C)  Um elemento químico do grupo 13 localizado no quinto 

período tem 51 prótons. 
D) Elementos representativos possuem elétron mais energético 

localizado em orbital tipo “p” em seu estado fundamental. 
E) O quarto período é composto por 18 elementos químicos.  

 

Q.04- 
Os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons, sendo 
ambos os principais responsáveis pela sua massa. Nota-se que, na 
maioria dos núcleos, essas partículas não estão presentes na mesma 
proporção. O gráfico mostra a quantidade de nêutrons (N) em função 
da quantidade de prótons (Z) para os núcleos estáveis conhecidos.  

                        
KAPLAN, I. Física Nuclear. Rio de Janeiro: Guanabara Dois,  1978 

(adaptado).  
O antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons e possui 
vários isótopos ― átomos que só se diferem pelo número de nêutrons. 
De acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem  
 
A) entre 12 e 24 nêutrons a menos que o número de prótons.  
B) exatamente o mesmo número de prótons e nêutrons.  
C) entre 0 e 12 nêutrons a mais que o número de prótons.  
C) entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons.  
D) entre 0 e 12 nêutrons a menos que o número de prótons. 
 
Q.05-O espetáculo de cores que e visualizado quando fogos de artifício 
são detonados deve-se a presença de elementos químicos adicionados 
a pólvora. Por exemplo, a cor amarela e devido ao sódio; a vermelha, 
ao estrôncio e ao cálcio; a azul, ao cobre; a verde, ao bário; e a violeta, 
ao potássio.  Sobre os elementos químicos mencionados no texto, é 
correto afirmar:   
 
A) O sódio e o cálcio são metais alcalinos.   
B) O estrôncio e o bário são metais alcalino-terrosos.   
C) O potássio e o bário são metais alcalino-terrosos.   
D) O cálcio é metal alcalino, e o cobre é metal de transição.   
E) O cobre é metal de transição, e o potássio é metal alcalino-

terroso.   
 
Respostas 
Q.01-C Q.02-B Q.03-E Q.04-D Q.05-B 

 

 


