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Atividade extra

Questão 1 – Adaptado de UERN - 2012

Consulte a Tabela Periódica para responder.

“Atualmente, a administração de carbonato de lítio (Li2CO3), controlada por médicos especializados, tem sido 

a forma mais segura para o tratamento de alguns tipos de psicose. Aparentemente, o lítio interfere em mecanismos 

biológicos nos quais o íon magnésio estaria envolvido, mas sua função específica no cérebro ainda é desconhecida. 

Excesso de lítio no organismo pode levar à parada cardíaca e, conseqüentemente, à morte do paciente”.

(Adaptado de Química, Coleção Base, Tito e Canto, pág. 48)

A sequência de elementos que possuem propriedades químicas semelhantes às do lítio é: 

a. sódio, césio e frâncio.

b. carbono, nitrogênio e neônio.

c. berílio, magnésio e rádio.

d. césio, berílio e boro.

Questão 2 – Cecierj - 2013

Como você já aprendeu, a Química representa os elementos químicos através de símbolos, uma linguagem 

universal. Veja na tabela a seguir, como podemos escrever os nomes dos elementos químicos em vários idiomas:



Símbolos Número atômico Nomes dos símbolos em diferentes idiomas

Latim Português Espanhol Alemão Japonês

Ferrum Ferro Hierro Eisen 鉄

Aurum Ouro Oro Gold 金

Argentum Prata Plata Silber 銀

Cuprum Cobre Cobre Kupfer 銅

Use a Tabela Periódica presente em sua unidade e a complete com o símbolo e o número atômico dos 

elementos citados.

Questão 3 – Adaptado de UFSC

Consulte a Tabela Periódica para responder.

Os metais são elementos que apresentam 1, 2 ou 3 elétrons no último nível de energia. Constituem cerca de 

76% dos elementos da Tabela Periódica. São bons condutores de eletricidade e calor, são dúcteis e brilhantes.

Dos elementos a seguir, assinale os elementos que são metais:

(   ) fósforo

(   ) chumbo

(   ) cobre

(   ) sódio

(   ) potássio

(   ) enxofre

(   ) níquel

(   ) zinco

Questão 4 – Cecierj - 2013

Consulte a Tabela Periódica para responder.

Indique a localização na Tabela Periódica para os elementos químicos a seguir: 
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(i) Potássio (19K)

(ii) Oxigênio (16O)

(iii) Fósforo (15P)

(iv) Níquel (28Ni)

(v) Manganês (25Mn)

(vi) Prata (47Ag)

Questão 5 – Adaptado de UERJ – 2008

Consulte a Tabela Periódica para responder.

Na classificação periódica, os elementos químicos situados nas colunas 1A e 2A são denominados, respectivamente:

a. metais alcalinos e metais alcalinos terrosos.

b. halogênios e metais alcalinos.

c. metais alcalinos e halogênios.

d. halogênios e gases nobres.

Questão 6 – Adaptado de UFRRJ – 2006

Consulte a Tabela Periódica para responder.

De acordo com o modelo atômico de Bohr, os elétrons se distribuem na eletrosfera, organizados numa se-

quência de camadas.

Qual o grupo ou família do elemento químico que apresenta configuração eletrônica 2, 8, 2?

a. Actinídeos.

b. Lantanídeos.

c. Metal alcalino terroso.

d. Elemento de transição.



Questão 7 – Adaptado de UFRJ – 2006

Consulte a Tabela Periódica para responder.

Os gases nobres têm uma relativa dificuldade de combinação com outros átomos porque são pouco reativos.

São considerados gases nobres:

a. Radônio, Criptônio, Argônio, Neônio, Xenônio.

b. Hélio, Neônio, Xenônio, Germânio, Radônio.

c. Criptônio, Neônio, Radônio, Titânio, Hélio.

d. Argônio, Hélio, Neônio, Escândio, Radônio.

Questão 8 – Adaptado de Universidade do Estado de São Paulo

A tabela periódica dos elementos químicos é a disposição sistemática dos elementos, na forma de uma tabela, 

em função de suas propriedades. É muito útil quando se deseja prever as características e tendências dos átomos. Per-

mite, por exemplo, prever o comportamento de átomos e das moléculas deles formadas, ou entender porque certos 

átomos são extremamente reativos enquanto outros são praticamente inertes.

Suponha que um elemento químico esteja localizado no grupo 1 (ou 1A) e no 4º período da Classificação Periódi-

ca dos Elementos Químicos. Consultando a Tabela Periódica, indique qual o nome e o número atômico deste elemento.
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Gabarito

Questão 1

A      B     C    D

Questão 2

Símbolos Número atômico
Nomes dos símbolos em diferentes idiomas

Latim Português Espanhol Alemão Japonês

Fe 28 Ferrum Ferro Hierro Eisen 鉄
Au 79 Aurum Ouro Oro Gold 金
Ag 47 Argentum Prata Plata Silber 銀
Cu 29 Cuprum Cobre Cobre Kupfer 銅

Questão 3

Chumbo, cobre, sódio, potássio, níquel e zinco.

Questão 4

(i) Potássio (19K): 4° período do Grupo 1

(ii) Oxigênio (16O): 2° período do Grupo 16

(iii) Fósforo (15P): 3° período do Grupo 15

(iv) Níquel (28Ni): 4° período do Grupo 10

(v) Manganês (25Mn): 4° período do Grupo 7

(vi) Prata (47Ag): 5° período do Grupo 11
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Questão 5

A      B     C    D

Questão 6

A      B     C    D

Questão 7

A      B     C    D

Questão 8

O elemento é o potássio (K) e seu número atômico é 19.


