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Lista de Exercícios – Propriedades Periódicas 

 

01 - (UNIC MT)    
A Tabela Periódica representa o resultado do trabalho de cientistas que, ao longo do 
tempo, organizaram e sistematizaram os elementos químicos de acordo com suas 
propriedades. 

 
Sobre a organização da Tabela Periódica, é correto afirmar: 

 
01. Os elementos químicos obedecem à ordem crescente de massa atômica. 
02. Os gases nobres estão dispostos de acordo com a ordem crescente de potencial de 

ionização. 
03. Os semimetais estão incluídos no conjunto dos elementos representativos. 
04. Os elementos de transição possuem propriedades físicas e químicas iguais. 
05. As dezoito colunas verticais são denominadas de períodos. 

 
02 - (UEA AM)    

Entre as ligas metálicas empregadas na indústria aeronáutica e em carrocerias de ônibus 
rodoviários, encontra-se o duralumínio, assim definido: ―classe de ligas leves de alumínio 
contendo cobre, magnésio, manganês e algumas vezes silício.‖ 

(www.cimm.com.br) 
 

Considerando a posição, na classificação periódica, dos cinco elementos químicos citados 
nessa definição, é correto afirmar que o de menor eletronegatividade é o 

 
a) alumínio. 
b) cobre. 
c) magnésio. 
d) manganês. 
e) silício. 

 
03 - (ACAFE SC)    
Com base na classificação periódica dos elementos, analise as afirmações a seguir. 

 
I. A distribuição eletrônica da Prata (Ag) no estado fundamental pode ser representada como: 

47Ag = [Kr] 5s24d9. 
II. Afinidade eletrônica pode ser definida como a energia absorvida quando um átomo no 

estado gasoso recebe um elétron. 
III. A energia de ionização do Estrôncio (Sr) é menor que a energia de ionização do Iodo (I). 
IV. O raio atômico do Háfnio (Hf) é maior que o raio atômico do Astato (At). 
 

Assinale a alternativa correta. 
 
a) Todas as afirmações estão corretas. 
b) Apenas a afirmação II está correta. 
c) Apenas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas III e IV estão corretas. 

 
04 - (UFJF MG)    
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A descoberta das relações periódicas pelo químico russo Dmitri Mendeleev foi olhada com 
algum ceticismo pelos químicos da época, mas ganhou credibilidade quando se provou 
capaz de prever propriedades de elementos químicos que não haviam sido ainda 
descobertos. Essas propriedades são as mais variadas, como, por exemplo, densidade, raio 
atômico e eletronegatividade. Sabendo-se que a eletronegatividade do lítio é 0,98 e a do 
potássio é 0,82, a eletronegatividade do sódio é: 

 
a) 0,98. 
b) 0,49. 
c) 0,41. 
d) 0,93. 
e) 0,82. 

 
05 - (UEFS BA)    
O desenvolvimento tecnológico voltado para a obtenção de aparelhos utilizados na 
comunicação, a exemplo de computadores, celulares e tablets, avança a uma velocidade que 
possibilita a substituição desses equipamentos eletrônicos a intervalos de tempo cada vez 
menores. Entretanto, como esses equipamentos são constituídos por múltiplos circuitos, 
fios, conexões elétricas e baterias, dentre outros materiais, observa-se, também, o aumento 
da poluição ambiental em decorrência do descarte inadequado desse lixo eletrônico. 

 
Com base nas considerações apresentadas no texto e no conhecimento das propriedades 
dos elementos químicos, é correto afirmar: 

 
a) O raio atômico do níquel, utilizado em circuitos elétricos, é menor do que o raio atômico 

da platina. 
b) O germânio é um metal representativo, bom condutor de corrente elétrica em temperaturas 

muito baixas. 
c) O silício, semicondutor utilizado na fabricação de chips, é obtido na fusão controlada do 

dióxido de silício, SiO2(s). 
d) A utilização do gálio em circuitos integrados está relacionada com a facilidade de esse 

elemento químico formar íons monovalentes. 
e) A incineração da cobertura plástica de equipamentos eletrônicos para a retirada de fios de 

cobre é um processo que não interfere no ambiente. 
 
06 - (UEFS BA)    

 
 

Os elementos químicos da primeira série de transição, possuem muitas propriedades físicas 
e químicas semelhantes. Esses elementos químicos são bons condutores de calor e 
eletricidade, podem apresentar diversos estados de oxidação, sendo utilizados em 
equipamentos eletrônicos e como catalisadores. 
Com base na análise das informações do texto e da tabela associadas aos modelos atômicos 
e a Tabela Periódica, é correto afirmar: 

 
a) A configuração eletrônica do íon bivalente do cobalto é representada por [Ar] 4s23d5. 
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b) O isótopo do ferro representado por Fe56
26  é constituído por 30 prótons, 30 elétrons e 26 

nêutrons. 
c) O núcleo do íon níquel(II), Ni2+, atrai os elétrons do último nível de energia com maior 

intensidade do que o núcleo do íon Cr2+. 
d) A diminuição do raio covalente do cromo para o níquel é justificada pela redução da carga 

nuclear do elemento químico. 
e) A intensidade da condução de calor e de eletricidade pelos metais está relacionada à forte 

atração entre o núcleo atômico e os elétrons da camada de valência. 
 
07 - (UFRGS RS)    
Um aficcionado do seriado TBBT, que tem como um dos principais bordões a palavra 
Bazinga, comprou uma camiseta alusiva a essa palavra com a representação dos seguintes 
elementos. 

 

 
 

Em relação a esses elementos, considere as afirmações abaixo. 
 
I. Zinco apresenta raio atômico maior que o bário. 
II. Zn2+ e Ga3+ são isoeletrônicos. 
III. Bário é o elemento que apresenta menor potencial de ionização. 
 

Quais estão corretas? 
 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 

 
08 - (UDESC SC)    
A tabela periódica dos elementos químicos é, sem dúvida, uma ferramenta bastante útil 
para prever certas características e propriedades dos elementos químicos. Um exemplo 
disto é a previsão do comportamento dos átomos e dos compostos químicos por eles 
formados, ou ainda o porquê de certos átomos serem extremamente reativos, enquanto 
outros são praticamente inertes. Com base na tabela periódica dos elementos, assinale a 
alternativa correta. 

 
a) Os íons cobalto(2+) possuem 02 (dois) elétrons em sua camada de valência sendo este 

metal considerado de transição. 
b) Os metais pertencentes ao grupo 1 formam compostos iônicos com íons fluoreto devido à 

elevada diferença de eletronegatividade entre estas espécies químicas. 
c) O raio atômico aumenta de cima para baixo e da esquerda para a direita, sendo que os não-

metais possuem grandes raios devido a sua eletronegatividade. 
d) A energia empregada na remoção do elétron da camada de valência dos átomos de césio é 

maior que nos átomos de cloro, devido à maior eletronegatividade deste último. 
e) O fósforo pertence ao terceiro período, podendo formar o composto PCl3 de geometria 

trigonal plana. 
 



www.quifacil.com.br 
 

09 - (UEPG PR)    
Considerando os átomos abaixo, representados pelas letras X, Y, Z e W e, a partir de suas 
configurações eletrônicas, assinale o que for correto quanto às propriedades periódicas e a 
localização na Tabela Periódica atual. 

 
X (Z=16) 
Y (Z=20) 
Z (Z=29) 
W (Z=35) 

 
01. Os átomos Y e W estão no mesmo período da Tabela Periódica. 
02. O átomo Z pertence a um elemento de transição externa. 
04. Y tem maior raio atômico do que W. 
08. O átomo Y tem maior eletronegatividade do que o átomo X. 
16. X e W estão localizados em colunas vizinhas, mas não no mesmo período da Tabela 

Periódica. 
 
10 - (PUC MG)    
Um elemento químico 201X encontra-se classificado na tabela periódica. Sobre esse 
elemento químico, pode-se fazer as seguintes afirmativas: 

 
I. Possui 80 elétrons distribuídos em 6 camadas. 
II. Quando puro e submetido às condições ambientais, apresenta-se na fase líquida. 
III. É um ametal com alta afinidade eletrônica. 
IV. Dentre os elementos B, Cl e Cd, o Cd é o elemento químico que tem propriedades 

químicas mais semelhantes ao 201X. 
 

São afirmativas CORRETAS: 
 
a) II e IV, apenas. 
b) II, III e IV. 
c) I e III, apenas. 
d) I, II e IV. 

 
11 - (PUC MG)    
De acordo com o estudo das propriedades periódicas, a afinidade eletrônica aumenta: 

 
a) da esquerda para direita, nos períodos. 
b) de cima para baixo, nas famílias. 
c) da direita para esquerda, nos períodos. 
d) das extremidades para o centro, nas famílias. 

 
12 - (UEPG PR)    
Com base na distribuição eletrônica dos elementos abaixo, assinale o que for correto. 
Li(Z = 3); 13)  (ZA  ; Ca(Z = 20); Br(Z = 35) e Ba(Z = 56) 

 
01. O Ba possui um raio atômico maior que o Ca. 
02. O Br possui uma energia de ionização maior que o Ba. 
04. O Ba tem uma densidade maior que o Li. 
08. O A  tem um ponto de fusão maior que o Br. 
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13 - (UEA AM)      
Oxigênio, silício, alumínio, ferro e cálcio são os cinco elementos mais abundantes na crosta 
terrestre. Considerando a posição desses elementos na classificação periódica, o que 
apresenta maior eletronegatividade é o 

 
a) oxigênio. 
b) silício. 
c) alumínio. 
d) ferro. 
e) cálcio. 

 
14 - (UEFS BA)    
A energia de ionização é uma propriedade periódica muito importante, pois está 
relacionada com a tendência que um átomo neutro possui de formar um cátion. Observe 
na tabela os valores de energias de ionização (E.I. em kJ/mol) para determinados 
elementos químicos. 

 

 
 

Com base nas variações das energias de ionização apresentadas na tabela, analise as 
afirmativas e marque com V as verdadeiras e com F, as falsas. 

 
(   ) X é um metal e possui 3 elétrons na camada de valência. 
(   ) Y é um metal e possui 2 elétrons na camada de valência. 
(   ) X pertence ao grupo 1 e Y, ao grupo 2 da Tabela Periódica, formando com o enxofre 

substâncias de fórmula molecular, respectivamente, X2S e YS. 
(   ) Se X e Y pertencem ao mesmo período da Tabela Periódica, com ambos no estado neutro, 

Y possui maior raio atômico que X. 
 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a 
 
01. V V F F 
02. V F V F 
03. F V F V 
04. F F V V 
05. F V V F 

 
15 - (FCM PB)    
O Ferro (Fe) é um elemento que faz parte da constituição de algumas ligas metálicas 
encontradas nas edificações e no nosso cotidiano. Na natureza, pode ser encontrado em 
minérios nas suas formas catiônicas, Fe2+ e Fe3+. Com relação as espécies destacadas, 
analise as afirmativas abaixo. 

 
I. As espécies Fe2+ e Fe3+ apresentam diferentes quantidades de partículas positivas em seu 

núcleo. 
II. A espécie Fe2+ apresenta na sua configuração eletrônica do estado fundamental, dois 

elétrons em sua camada de valência. 
III. O raio iônico do Fe2+ é maior que o raio iônico do Fe3+. 
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É(são) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
 
a) apenas I. 
b) apenas III. 
c) apenas II e III. 
d) apenas I e III. 
e) I, II e III. 

 
16 - (UEFS BA)    
O espinafre é um vegetal rico em minerais e vitaminas. A tabela mostra as quantidades de 
alguns desses nutrientes para cada porção de 100 g desse vegetal. 

 

 
(Galileu, outubro de 2016. Adaptado.) 

 
Os minerais cujos elementos químicos estão no mesmo período da classificação periódica 
devem apresentar a seguinte ordem crescente de eletronegatividade: 

 
a) Mg < Ca. 
b) Ca < K. 
c) Na < Mg < P. 
d) Mg < P < Na. 
e) K < Na. 

 
17 - (Mackenzie SP)    
Na tabela periódica abaixo, alguns elementos químicos foram representados aleatoriamente 
pelos algarismos romanos I, II, III, IV e V. 

 

 
 

A respeito desses elementos químicos, é correto afirmar que 
 
a) I é um elemento de transição e está no grupo 6 da tabela periódica. 
b) II possui o maior raio atômico e é um exemplo de metal alcalinoterroso. 
c) III possui a configuração eletrônica da camada de valência ns2np1. 
d) IV possui a tendência de receber elétrons quando faz ligação com o elemento II. 
e) V é um metal nobre e possui uma elevada energia de ionização. 

 
18 - (UEPG PR)    
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Considerando os átomos neutros A (Z=17), D (Z=12), E (Z=15), J (Z=18) e X (Z=19), 
assinale o que for correto. 

 
01. O átomo A é um halogênio. 
02. O átomo com maior raio atômico é o X. 
04. O átomo E possui energia de ionização maior que o átomo D. 
08. Os átomos X e J pertencem à mesma família da tabela periódica. 
16. O átomo com maior afinidade eletrônica é o átomo J. 

 
19 - (ACAFE SC)    
Com base na classificação periódica dos elementos, analise as afirmações a seguir. 

 
I. Na tabela periódica atual, os elementos estão dispostos em ordem crescente de massa 

atômica de tal modo que os elementos com propriedades químicas semelhantes estão em 
uma mesma coluna chamada família ou grupo. 

II. O raio atômico do Selênio (Se) é maior que o raio atômico do Escândio (Sc). 
III. A distribuição eletrônica do Rádio (Ra) no estado fundamental pode ser representada 

como: 88Ra = [Rn] 7s2. 
IV. A energia de ionização do Ítrio (Y) é menor que a energia de ionização do Cádmio (Cd). 
 

Assinale a alternativa correta. 
 
a) Apenas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a afirmação II está correta. 
c) Apenas III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmações estão corretas. 

 
20 - (PUC RS)    
Analise o quadro a seguir, que apresenta os valores de eletronegatividades de elementos 
químicos representativos. 

 

 
 

Em relação ao quadro apresentado, é correto afirmar que  
 
a) os valores de eletronegatividade dos metais alcalinos são inferiores aos dos gases nobres.  
b) os halogênios geralmente apresentam forte tendência de atrair elétrons em ligações 

covalentes e podem formar ânions.  
c) os elementos que possuem dois níveis de energia apresentam menores eletronegatividades.  
d) as eletronegatividades dos elementos do grupo do carbono decrescem regularmente em 

função do crescimento do número atômico.  
e) os elementos boro, germânio e antimônio apresentam igual eletronegatividade em razão de 

terem mesmo número de elétrons no nível de valência. 
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21 - (UERJ)    
Para que os fogos de artifício produzam cores diferentes, os fabricantes misturam à pólvora 
sais de alguns metais, como os da tabela a seguir. 

 

 
 

Considerando as informações da tabela acima, identifique o metal alcalino terroso 
responsável pela cor prateada e apresente a fórmula mínima do cloreto formado por esse 
elemento; em seguida, aponte a coloração obtida pelo metal que possui menor raio atômico 
e determine seu número de oxidação quando na forma de cátion. 
 
22 - (FAMERP SP)    
Açaí, castanha-de-caju, castanha-do-brasil e cupuaçu são produtos nativos da América do 
Sul, cada vez mais exportados para Europa. A tabela apresenta um dos constituintes 
minerais de cada um desses produtos. 

 

 
 

Dentre os elementos químicos indicados na tabela, aquele que apresenta a 1.ª energia de 
ionização mais elevada e o que apresenta maior raio atômico são, respectivamente, os que 
constituem 

 
a) o açaí e a castanha-do-brasil. 
b) a castanha-de-caju e o açaí. 
c) a castanha-de-caju e o cupuaçu. 
d) a castanha-do-brasil e o açaí. 
e) o cupuaçu e a castanha-do-brasil. 

 
23 - (UERN)    
Com a química pode-se aprender brincando. Uma das maneiras divertidas para lembrar 
alguns símbolos dos elementos constituintes da tabela periódica é formando frases como: 

 

 
 

Dos elementos citados anteriormente, assinale o que possui maior volume atômico. 
 
a) Iodo. 
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b) Sódio. 
c) Rádio. 
d) Oxigênio. 

 
24 - (UFRR)    
Credita-se ao russo Dmitri Mendeleev o mérito de ter elaborado a primeira versão da tabela 
periódica. Desde então, muitas foram as contribuições até se chegar a atual tabela, um dos 
instrumentos de consulta mais utilizados pelos químicos e estudantes de Química de todo o 
mundo. Em relação à classificação periódica atual, conforme tabela a seguir, analise as 
seguintes proposições: 

 
I. os elementos são listados em ordem crescente de número atômico; 
II. os elementos de um mesmo período têm configurações eletrônicas da camada de valência 

semelhantes e, portanto, propriedades químicas semelhantes; 
III. para uma série de elementos de transição pertencente ao mesmo período e dispostos em 

ordem crescente de número atômico, os elétrons vão sendo acrescentados sucessivamente 
à penúltima camada eletrônica; 

IV. em um período ou grupo, a energia de ionização tende a ser tanto maior quanto menor for 
o raio atômico. 

 
Estão corretas: 

 
a) II – III – IV; 
b) I – II; 
c) I – IV; 
d) I – III – IV; 
e) III – IV. 

 
25 - (UFSC)    
A Organização Mundial de Saúde recomenda a ingestão de, no máximo, 2 g de sódio por 
dia, mas o brasileiro consome, em média, mais do que o dobro desta quantidade. O sódio 
está atrelado à regulação da pressão sanguínea e, em excesso, sobrecarrega o sistema 
circulatório, causando problemas renais e cardiovasculares. Apesar de o sal de cozinha 
(NaCℓ) ser a principal fonte de consumo de sódio, a presença deste elemento nos 
alimentos e bebidas industrializados vem crescendo e preocupando autoridades da área da 
saúde. Com isso, em 2011, um acordo que prevê a redução voluntária de níveis de sódio 
em alimentos processados vendidos em restaurantes e supermercados foi firmado com as 
Associações Brasileiras das Indústrias de Alimentos (Abia), de Massas Alimentícias 
(Abima), de Trigo (Abitrigo) e de Panificação e Confeitaria (Abip). Mas, segundo os dados 
de pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), diversos 
fabricantes de alimentos estão descumprindo o acordo para redução de sódio firmado com 
o governo em 2011.  

Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/industria- 
de-alimentos-descumpre-acordo-de-reducao-de-sodio-mostra-teste-do-idec-13561902>  

[Adaptado] Acesso em: 22 ago. 2014. 
 

Sobre o assunto tratado acima, é CORRETO afirmar que: 
 
01. o raio do átomo neutro de sódio é maior que o raio do átomo neutro de cloro.  
02. o raio do átomo neutro de sódio é maior que o raio do respectivo cátion.  
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04. um indivíduo que consome dois pratos de feijoada contendo, no total, 11,7 g de cloreto de 
sódio estará ingerindo quantidade superior à recomendada para ingestão diária de sódio.  

08. ao adicionar sal de cozinha na água para cozimento de uma porção de macarrão, ocorre 
uma reação de oxirredução, na qual são produzidos sódio na forma metálica (reduzida) e 
cloro na forma de gás (Cl2).  

16. a configuração eletrônica do íon cloreto é 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.  
32. o cloreto de sódio é um composto que por dissociação libera o cátion sódio e o ânion 

cloreto.  
64. o cloreto de sódio será mais solúvel em 200 mL de óleo de soja do que em 200 mL de uma 

bebida refrigerante.  
 
26 - (UDESC SC)    
A ciência usa o recurso de modelos para explicar os fenômenos observados. Em muitas 
situações o modelo de Dalton para o átomo é suficiente para entender alguns fenômenos, 
mas a razão da periodicidade das propriedades físicas e químicas na Tabela Periódica só foi 
possível a partir do modelo de Bohr. Com relação às propriedades na Tabela Periódica 
atual, pode-se afirmar que: 

 
a) para cada coluna na Tabela Periódica, de acordo com o modelo de Bohr, os elétrons 

começam a preencher um novo nível de energia. 
b) a primeira energia de ionização corresponde ao elétron mais fortemente ligado ao núcleo. 
c) ao longo de um período, o raio atômico diminui. Portanto, a energia de ionização também 

diminui. 
d) de acordo com o modelo de Bohr, a primeira energia de ionização do sódio (Na) é maior 

que a primeira energia de ionização do cloro (Cl). 
e) a variação das energias de ionização observada ao longo da Tabela Periódica está 

relacionada às distâncias dos elétrons ao núcleo. 
 
27 - (PUC GO)    

Ontem, como hoje, como amanhã, como depois 
 

[...] 
— Ei, chão parado! — suspirava incessantemente o cabo, na venda, os olhos 

derramados pelo bamburral do fim da rua, ansioso por que viesse o cumpade Man-Pôk 
com a linda filha Put-Kôe, que em Craô queria dizer a Esposa do Sol. Também na aldeia, 
Man-Pôk, a Ema Queimada, não tinha sossego, louco por vir ao povoado e receber do 
―cristão bão‖ a garrafa de pinga a troco dos amores de sua filha. 

Naquelas ausências, a imaginação do cabo trabalhava. 
Ora, levar para garimpo mulher branca era muito difícil. Garimpo é lugar excomungado 

de sem conforto; mulher branca nenhuma ia aguentar. E se aguentasse, ficaria caro. Bom 
seria levar a tapuia. Ela cozinharia para Sulivero, lavaria a roupa, cuidaria das coisas 
enquanto ele estivesse na cata. Serviria de mulher. E ficaria barato. Put-Kôe não exigia nem 
vestido, não exigia comida boa, não exigia calçado, não queria cama, nem casa, nem coisa 
alguma. 

O empecilho era Man-Pôk; não concordava com a ida da filha. Talvez compreendendo 
que, longe de sua companhia, a aguardente lhe viesse a faltar. 

— Cristão bão dá pinga, — disse o vendeiro. — Cristão bão deu ordem pá mim: todo 
sábado Man-Pôk recebe uma garrafa de pinga. — E assim o índio acedeu que a filha se 
fosse para o garimpo, ficando, porém, o vendeiro obrigado a lhe dar a semanal ração 
costumeira da cachaça. 

[...] 
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(ÉLIS, Bernardo. Melhores contos.  
4. ed. São Paulo: Global, 2015. p. 48-49.) 

 
O texto faz menção a garimpo, denominação que se dá à exploração, mineração ou 

extração – manual ou mecanizada – de substâncias minerais como ouro, diamante, ou 
outros minérios. Na extração de ouro, o mercúrio é amalgamado a esse metal, do qual é 
posteriormente separado por diferença de densidade, restando apenas o metal de maior 
valor. Esse processo só é possível devido às propriedades desses dois metais. De acordo 
com seus conhecimentos sobre propriedades periódicas, analise os itens a seguir: 

 
I. O ouro tem um raio atômico menor que o mercúrio. 
II. A distribuição eletrônica do ouro é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s1, 

4f14, 5d10, ao passo que a do mercúrio é 1s2, 2s2 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 
4f14 e 5d10. 

III. O mercúrio possui energia de ionização maior que o ouro. 
 

Marque a alternativa que apresenta todos os itens corretos: 
 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
28 - (FPS PE)    
Observe: 

 

 
 

Considerando os dados da tabela e a classificação periódica dos elementos, indique a 
afirmativa incorreta. 

 
a) O elemento A é um metal alcalino. 
b) O elemento B é um metal de transição. 
c) Os elementos B e C pertencem ao mesmo período. 
d) O elemento C é mais eletronegativo que o elemento B. 
e) O elemento B tem raio atômico menor que o elemento C. 

 
29 - (UEPG PR)    
A base do estudo da Tabela Periódica está no conhecimento e na interpretação das 
propriedades periódicas dos elementos. Com relação a estas propriedades, assinale o que 
for correto. 

 
01. No mesmo período, da esquerda para a direita na Tabela Periódica, devido ao aumento da 

carga nuclear, os elétrons da eletrosfera são mais fortemente atraídos, o que causa uma 
diminuição do raio atômico. 

02. Quanto maior for o raio atômico, maior será a afinidade eletrônica. 
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04. O aumento da energia de ionização, com o aumento de Z, está diretamente relacionado à 
diminuição do raio atômico. 

08. A energia de ionização diminui de baixo para cima em uma família da Tabela Periódica, 
devido à diminuição da atração do núcleo sobre os elétrons mais externos. 

16. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade de um átomo é medida pela quantidade de energia 
liberada quando um átomo gasoso, isolado e no seu estado fundamental, recebe um 
elétron. 
 
30 - (UERJ)    
Recentemente, quatro novos elementos químicos foram incorporados à tabela de 
classificação periódica, sendo representados pelos símbolos Uut, Uup, Uus e Uuo. 

 
Dentre esses elementos, aquele que apresenta maior energia de ionização é: 

 
a) Uut 
b) Uup 
c) Uus 
d) Uuo 

 
31 - (PUC SP)    
Dado: 1 pm equivale a 10–12 m 
O raio iônico é a grandeza que mede o tamanho dos íons. Conhecer o raio dos íons auxilia 
na análise da energia reticular dos cristais iônicos, na compreensão da seletividade dos 
canais iônicos das membranas celulares e na interação dos íons em sítios específicos de 
enzimas. 
Considerando os íons Ca2+, Cl–, K+ e Mg2+, a alternativa que melhor associa esses íons aos 
valores de raios iônicos é 

 

 
 
32 - (UFRGS RS)    
O gálio (Ga) é um metal com baixíssimo ponto de fusão (29,8 ºC). O cromo (Cr) é um 
metal usado em revestimentos para decoração e anticorrosão, e é um importante elemento 
constituinte de aços inoxidáveis. O potássio e o césio são metais altamente reativos. 

 
Assinale a alternativa que apresenta os átomos de césio, cromo, gálio e potássio na ordem 
crescente de tamanho. 

 
a) Ga < Cr < K < Cs. 
b) Cs < Cr < K < Ga. 
c) Ga < K < Cr < Cs. 
d) Cr < Cs < K < Ga. 
e) Ga < Cs < Cr < K. 

 
33 - (PUC SP)    
Observe as reações abaixo: 
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Al(g) + X     Al+(g) + e– 
Al+(g) + Y     Al2+(g) + e– 
Al2+(g) + Z     Al3+(g) + e– 

 
X, Y e Z correspondem ao valor de energia necessária para remover um ou mais elétrons 
de um átomo isolado no estado gasoso. A alternativa que apresenta corretamente o nome 
dessa propriedade periódica e os valores de X, Y e Z, respectivamente, é: 

 
a) eletroafinidade; 578 kJ, 1820 kJ e 2750 kJ. 
b) energia de ionização; 2750 kJ, 1820 kJ e 578 kJ. 
c) energia de ionização; 578 kJ, 1820 kJ e 2750 kJ. 
d) eletroafinidade; 2750 kJ, 1820 kJ e 578 kJ. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 34 
  
   
Analise a charge a seguir. 

 

 
(Disponível em: <https://sociologiareflexaoeacao.files. 

wordpress.com/2015/07/cena-cotidiana-autor-desconhecidofacebook.jpg>. Acesso em: 
20 abr. 2016.) 

 
34 - (UEL PR)      
A tabela periódica classifica os elementos químicos em períodos (faixas horizontais) e 
grupos (faixas verticais). Essa classificação mostra que elementos químicos podem 
apresentar propriedades físicas e químicas similares ou completamente diferentes em 
função de sua localização na tabela periódica. Uma observação mais detalhada da charge, se 
inclinada a 90º à direita, permite remeter a uma tabela periódica, pois indivíduos que fazem 
uso de celular apresentam comportamentos diferentes em relação ao indivíduo que está 
lendo o livro. 
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De acordo com a imagem, foram atribuídas algumas letras escolhidas arbitrariamente, mas 
que não correspondem aos símbolos dos elementos químicos na tabela periódica. 
Sobre os conhecimentos acerca da classificação e propriedade periódica dos elementos e 
em consonância com a imagem, assinale a alternativa correta. 

 
a) Se os indivíduos designados pelas letras A e X representam, respectivamente, Ca (Z = 20) e 

Sr (Z = 38), então o número de elétrons na camada de valência é diferente para os dois 
elementos químicos. 

b) Se o indivíduo designado pela letra F, que está lendo o livro, também faz uso de celular, 
então este elemento comporta-se como um gás nobre. 

c) Se os indivíduos designados pelas letras G e D representam, respectivamente, Cl (Z = 17) e 
Br (Z = 35), então D é maior e possui menor eletronegatividade que G. 

d) Se os indivíduos designados pelas letras M e P representam, respectivamente, Cr (Z = 24) e 
Mn (Z = 25), então o número de elétrons na camada de valência é o mesmo para os dois 
elementos químicos. 

e) Se os indivíduos designados pelas letras J e Y representam, respectivamente, Sn (Z = 50) e 
Sb (Z = 51), então J é menor e possui menor eletropositividade que Y. 
 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 35 
  
   
O rompimento da barragem de contenção de uma mineradora em Mariana (MG) acarretou 
o derramamento de lama contendo resíduos poluentes no rio Doce. Esses resíduos foram 
gerados na obtenção de um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 
8 da tabela de classificação periódica. A lama levou 16 dias para atingir o mar, situado a 600 
km do local do acidente, deixando um rastro de destruição nesse percurso. Caso alcance o 
arquipélago de Abrolhos, os recifes de coral dessa região ficarão ameaçados. 
 
35 - (UERJ)    
O metal que apresenta as características químicas descritas no texto é denominado: 

 
a) ferro 
b) zinco 
c) sódio 
d) níquel 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 36 
  
   
CONSTANTES 



www.quifacil.com.br 
 

 
Constante de Avogadro (NA) = 6,02 1023 mol–1 
Constante de Faraday (F)  = 9,65 104 C·mol–1 = 9,65  104 A·s·mol–1 = 9,65 104 J·V–

1·mol–1 
Volume molar de gás ideal = 22,4 L (CNTP)  
Carga elementar  = 1,602 10–19 C 
Constante dos gases (R) = 8,21 10–2 atm·L·K–1·mol–1 = 8,31 J·K–1·mol–1 = 1,98 
cal·K–1·mol–1 = 

= 62,4 mmHg·L·K–1·mol–1 
Constante gravitacional (g)  = 9,81 m·s–2 
Constante de Planck (h)  = 6,626 10–34 m2·kg·s–1 
Velocidade da luz no vácuo  = 3,0 108 m·s–1 
 
DEFINIÇÕES 
 
Pressão de 1 atm = 760 mmHg = 1,01325 105 N·m–2 = 760 Torr = 1,01325 bar 
1 J = 1 N·m = 1 kg·m2·s–2. ln 2 = 0,693 
Condições normais de temperatura e pressão (CNTP): 0° C e 760 mmHg 
Condições ambientes: 25°C e 1 atm 
Condições padrão: 1 bar; concentração das soluções = 1 mol·L–1 (rigorosamente: atividade 
unitária das espécies); sólido com estrutura cristalina mais estável nas condições de pressão 
e temperatura em questão. 
(s) = sólido. )(  = líquido. (g) = gás. (aq) = aquoso. (CM) = circuito metálico. (conc) = 

concentrado. 
(ua) = unidades arbitrárias. [X] = concentração da espécie química X em mol·L–1. 
 
MASSAS MOLARES 
 

 
 
36 - (ITA SP)    
Considere as seguintes proposições para espécies químicas no estado gasoso: 
 

I. A energia de ionização do íon Be3+ é maior do que a do íon He+.  
II. O momento dipolar elétrico total da molécula de XeF4 é maior do que o da molécula de 

XeF2.  
III. A energia necessária para quebrar a molécula de F2 é maior do que a energia necessária para 

quebrar a molécula de O2.  
IV. A energia do orbital 2s do átomo de berílio é igual à energia do orbital 2s do átomo de 

boro. 
 
Das proposições acima, está(ão) CORRETA(S)  
 
a) apenas I. 
b) apenas I e IV. 
c) apenas II. 
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d) apenas II e III. 
e) apenas IV. 
 
GABARITO:  
 

1) Gab: 03 
 

2) Gab: C 
 

3) Gab: D 
 

4) Gab: D 
 

5) Gab: A 
 

6) Gab: C 
 

7) Gab: D 
 

8) Gab: B 
 

9) Gab: 23 
 

10) Gab: D 
 

11) Gab: A 
 

12) Gab: 15 
 

13) Gab: A 
 

14) Gab: 05 
 

15) Gab: B 
 

16) Gab: C 
 

17) Gab: D 
 

18) Gab: 07 
 

19) Gab: C 
 

20) Gab: B 
 

21) Gab:  
Magnésio 
MgCl2  
Vermelha 
+1 
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22) Gab: B 
 

23) Gab: C 
 

24) Gab: D 
 

25) Gab: 55 
 

26) Gab: E 
 

27) Gab: C 
 

28) Gab: E 
 

29) Gab: 21 
 

30) Gab: D 
 

31) Gab: D 
 

32) Gab: A 
 

33) Gab: C 
 

34) Gab: C 
 

35) Gab: A 
 
36) Gab: A 

 

  


