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1. Onde está localizado na tabela periódica o elemento de número atômico 31?  

a) Família do carbono  

b) Coluna 5A  

c) 3º Período 

d) Grupo 13  

e) Família dos calcogênios  

 

2. Um determinado elemento químico está situado no quarto período da tabela 

periódica e pertence à família dos calcogênios. Qual o seu número atômico?  

a) 16  

b) 17  

c) 33  

d) 34  

e) 53  

 

3. Um átomo tem A=81 e 46 nêutrons apresenta X elétrons no nível mais externo e 

está localizado no grupo Y da tabela periódica. Qual o valor de X e Y, 

respectivamente?  

a) 6, 16  

b) 7, 17  

c) 5, 15  

d) 6, 17  

e) 7, 16  

 

4. Resolva a questão com base na análise das afirmativas a seguir:  

I- Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis;  

II- Os elementos da coluna 2A apresentam, na última camada, a configuração ns2;  

III- Quando o subnível mais energético é tipo s ou p, o elemento é de transição;  

IV- Em um mesmo grupo, os elementos apresentam o mesmo número de camadas.  

Quantas afirmativas estão corretas?  

a) Nenhuma  

b) 1  

c) 2  

d) 3  

e) 4  

 

5. Considere um elemento R, cujo subnível mais energético é o 4p3 . Qual o período e 

coluna da tabela periódica esse elemento está localizado?  

a) 4º, coluna 3A  

 

 



b) 4º, coluna 4A  

c) 4º, coluna 5A  

d) 5º, coluna 6A  

e) 5º, coluna 5A  

 

6. O átomo do elemento químico X, localizado na família dos calcogênios e no 4º 

período do sistema periódico, tem 45 nêutrons. Assinale o número de massa de X?:  

a) 34  

b) 45  

c) 79  

d) 80  

e) 81 

7.  Considere o elemento 25X. De acordo com a estrutura eletrônica, como ele pode 

ser classificado?  

a) Metal alcalino  

b) Metal alcalino  

c) Metal de transição interna  

d) Metal de transição externa  

e) Ametal  

 

8. Um certo átomo X é isóbaro do 20Ca40 e isótono do 19K41. Qual o grupo que esse 

elemento está na tabela periódica?  

a) 15  

b) 2  

c) 16  

d) 1  

e) 18  

 

9. Um certo átomo do elemento E, genérico, apresenta o elétron mais energético no 

subnível 4p5. Qual o período e família do sistema periódico a que pertence o elemento 

E?  

a) 4º, Família dos metais alcalinos  

b) 4º, Família dos metais alcalinos terrosos  

c) 4º, Família dos halogênios  

d) 5º, Família dos metais alcalinos  

e) 5º, Família dos halogênios  

 

10. Um certo átomo do elemento E, genérico, apresenta o elétron mais energético no 

subnível 4p5. Qual o número atômico dos elementos que antecedem e sucedem o 

elemento E na mesma família do sistema periódico?  

a) 16 e 52  

b) 34 e 36  

c) 17 e 53  

d) 15 e 51  

e) 52 e 54  

 

11. Considere os elementos 18A, 15B, 13C, 12D e 11E. Qual o elemento que 

apresenta o maior potencial de ionização?  

a) A  



b) B  

c) C  

d) D  

e) E  

 

12. Em relação aos átomos dos elementos químicos 11X, 17Y e 18Z no estado 

fundamental são feitas as afirmações:  

 

I- Pertencem ao mesmo período da tabela periódica;  

II- Pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica;  

III- X possui mais eletropositividade e raio atômico que Y e Z;  

IV- X tem menor potencial de ionização que os demais elementos do período a que 

pertence;  

V- X é alcalino, Y é halogênio e Z é gas nobre.  

 

Quantas as afirmações estão corretas?  

a) 1  

b) 2  

c) 3  

d) 4  

e) 5  

 

13. Os elementos 20Ca, 23V, 28Co, 30Zn e 33As pertencem ao quarto período da 

tabela periódica. Dentre eles, quantos apresentam elétrons desemparelhados, em sua 

configuração eletrônica e podem ser classificados como transição?  

a) 1  

b) 2  

c) 3  

d) 4  

e) 5  

 

14. Um elemento que tem raio atômico grande e pequena energia de ionização, 

provavelmente, é um:  

a) Metal  

b) Ametal  

c) Semi-metal  

d) Gás nobre  

e) Halogênio  

 

15. Onde está localizado na tabela periódica o elemento terminado em 3d1?  

a) 4º Período  

b) Coluna 2A  

c) Coluna 5B  

d) Grupo 4  

e) Família do Boro  

 

16. Considere os elementos químicos e as configurações eletrônicas de seus dois 

níveis mais energéticos:  

I- 2s2 2p6 3s2 3p5  



II-3s2 3p6 3d5 4s1  

III-3s2 3p6 3d10 4s1  

IV-4s2 4p6 5s2  

Quem apresenta número atômico impar?  

a) III e IV  

b) II e III  

c) I e III  

d) I e IV  

e) II e IV  

 

17. Considere os elementos químicos e as configurações eletrônicas de seus dois 

níveis mais energéticos:  

I- 2s2 2p6 3s2 3p5  

II-3s2 3p6 3d5 4s1  

III-3s2 3p6 3d10 4s1  

IV-4s2 4p6 5s2  

Na classificação periódica, quais elementos estão situados no mesmo período?  

a) I e II  

b) II e III  

c) I e III  

d) II e IV  

e) III e IV  

 

18. Quanto menor o raio de um átomo:  

I- Maior sua dificuldade para perder elétrons, isto é, maior sua energia de ionização;  

II- Maior sua facilidade para receber elétrons, isto é, maior sua afinidade eletrônica;  

III- Maior sua tendência de atrair elétrons, isto é, maior sua eletronegatividade.  

Quais as afirmações corretas?  

a) I  

b) II  

c) III  

d) I e II  

e) I e III  

 

19. Em relação aos átomos dos elementos químicos 20A, 22B, 32C e 58D no estado 

fundamental são feitas as afirmações:  

I- C e D estão no mesmo período da tabela periódica;  

II- A e C pertencem ao mesmo grupo, mas estão em períodos diferentes;  

III- A, B, C e D são metais alcalino-terrosos;  

IV- B e D são elementos de transição  

V- C é mais eletropositivo que A;  

 

Quantas afirmações estão corretas?  

a) 1  

b) 2  

c) 3  

d) 4  

e) 5  

 



20. Um dos isótopos do elemento químico A, localizado na coluna 2A do 4º período da 

classificação periódica, tem igual quantidade de prótons e nêutrons. Qual o seu 

número de massa?  

a) 20  

b) 24  

c) 30  

d) 36  

e) 112  

 

21. Entre os átomos dos elementos Ga, Kr, Cr, Ca e K, qual deve possuir a menor 

afinidade eletrônica?  

a) Ga  

b) Kr  

c) Cr  

d) Ca  

e) K  

 

22. O íon do átomo de um determinado elemento é bivalente positivo e tem 18 

elétrons. A que família e período da classificação periódica pertence esse elemento?  

a) 3º período, gás nobre  

b) 3º período, halogênio  

c) 4º período, metais alcalinos  

d) 4º período, metais alcalino-terrosos  

e) 3º período, calcogênios  

 

23. Qual dos elementos 28Ni, 46Pd, 78Pt, 77Ir e 79Au, apresenta menor volume 

atômico?  

a) Ni  

b) Pd  

c) Pt  

d) Ir  

e) Au  

 

24. Considere as afirmações:  

I- Nos metais alcalinos, o raio atômico aumenta com o aumento do número atômico;  

II- A afinidade eletrônica do 35Br é maior do que o 56Ba e menor do que o 9F.  

III- Os elementos da coluna 2A possuem menor energia de ionização do que os da 

coluna 7A.  

Quais afirmações estão corretas?  

a) I e II  

b) II e III  

c) nenhuma  

d) I e III  

e) I, II e III  

25. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na 

segunda camada, 18 elétrons na terceira camada e 7 elétrons na quarta camada. A 

família e o período em que se encontra este elemento são, respectivamente:  

a) Família dos halogênios, 7° período.  



b) Família do carbono, 4° período.  

c) Família dos halogênios, 4° período.  

d) Família dos calcogênios, 4° período.  

e) Família dos calcogênios, 7° período. 

 

26. São considerados gases nobres:  

a) Hélio, Neônio, Xenônio, Germânio, Radônio.  

b) Criptônio, Neônio, Radônio, Titânio, Hélio.  

c) Argônio, Hélio, Neônio, Escândio, Radônio.  

d) Hélio, Xenônio, Radônio, Estrôncio, Neônio.  

e) Radônio, Criptônio, Argônio, Neônio, Xenônio. 

 

Obs: Bons estudos e não se esqueça, esta lista é de responsabilidade sua. Não tem 

gabarito oficial do professor. Qualquer dúvida procure o professor, no horário de aula 

na sua TURMA! 

 

Prof.º Mário César Castro 
 


