
 

 

 
AULA AO VIVO DE QUÍMICA (28/10) – PROPRIEDADES PERIÓDICAS 

 
01- O comportamento químico e físico dos elementos tem relação direta com suas 
propriedades periódicas. 

Observe, no gráfico 1, parte das energias de ionização de um elemento representativo 
do terceiro período da tabela de classificação periódica. 

 
(RUSSEL, John Blair. Química geral. São Paulo: Makron Books, 1994.) 

 
Observe, agora, no gráfico 2, as afinidades eletrônicas de 48 elementos da tabela de 
classificação periódica. Considere que o elemento de menor número atômico 
representado pertence ao segundo período da tabela. 

 
(www.webelements.com) 

 
Nomeie o elemento que corresponde ao gráfico 1, justificando sua resposta. Em 
seguida, identifique o grupo da tabela de classificação periódica ao qual pertencem os 
elementos do gráfico 2 que apresentam as quatro maiores afinidades eletrônicas. 

 
 
 
 
02- Observe a tabela a seguir de energias de ionização (EI) e responda: 

 
EI em kJ/mol Elemento 
1ª EI 2ª EI 

11Na 491,5 4526,3 

12Mg 731,6 1438,6 



 

 

a) Porque a 1ª EI do Na é menor do que a 1ª EI do Mg? 
b) Porque a 2ª EI do Na é maior do que a 2ª EI do Mg? 

 
 
 
 
 
 
03- Considere as espécies químicas representadas no quadro a seguir. 

 
S2– Ar Fe3+ Ca2+ Al3+ Cl– 

 
a) Identifique, com o auxílio da Tabela Periódica, as espécies isoeletrônicas, 

apresentando-as em ordem decrescente de raio. 
b) Identifique, dentre as espécies químicas cujos elementos pertencem ao terceiro 

período, aquela que apresenta o menor potencial de ionização. 
Justifique sua resposta. 

 
 

 
04- O gráfico abaixo esboça a variação da 1º EI dos elementos do 2º período da tabela 
periódica. 

 

 
Segundo o esperado, a energia de ionização aumenta com o número atômico para 
elementos de um mesmo período, mas, de acordo com o gráfico, o boro (B) e o 
oxigênio (O) não apresentam o comportamento esperado. Explique essa aparente 
anomalia. 
 
 
 
05- O gráfico abaixo mostra os valores das energias de ionização (EI) de um átomo da 
tabela periódica. 



 

 

 
Dentre os elementos listados abaixo, qual apresenta o comportamento exibido no gráfico?   

a) Alumínio.   
b) Boro.   
c) Fósforo.   
d) Nitrogênio. 

 
 
06- O alumínio e o cobre são largamente empregados na produção de fios e cabos 
elétricos. A condutividade elétrica é uma propriedade comum dos metais. Este fenômeno 
deve-se  

a) ao fato de os elétrons nos metais estarem fracamente atraídos pelo núcleo.  
b) à alta afinidade eletrônica destes elementos.  
c) à alta energia de ionização dos metais.  
d) ao tamanho reduzido dos núcleos dos metais. 

 
 
 
07- Considere as configurações eletrônicas, no estado fundamental, dos átomos dos 
elementos químicos X, Y e Z: 

X: 1s2 2s2 2p6 3s1 

Y: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

Z: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

Diga se as afirmações são verdadeiras ou falsas, justificando-as: 
1(    ) Pertencem ao mesmo período da Tabela Periódica. 
2(    ) Pertencem ao mesmo grupo da Tabela Periódica. 
3(    ) X possui maior eletropositividade e raio atômico que Y e Z. 
4(    ) X tem maior energia de ionização que os demais elementos do período a que 

pertence. 
5(    ) X é metal alcalino, Y é halogênio e Z é gás nobre.  

 
 
 
08- As configurações eletrônicas no estado fundamental dos átomos dos elementos E1, E2 
e E3 são: 

E1 → 1s2 2s2 2p6 3s1 

E2 → 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

E3 → 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 

A alternativa correta é: 



 

 

a) o elemento E2 tem maior raio atômico que o elemento E1. 
b) o elemento E1 tem maior potencial de ionização que o elemento E3. 
c) o elemento E3 tem maior afinidade eletrônica que o elemento E2. 
d) os elementos E1 e E2 são metais e o elemento E3 é não metal. 
e) o elemento E3 e os íons E2

- e E1
+ ‚ e  são isoeletrônicos. 

 
 
09- Considere os átomos hipotéticos neutros V, X, Y e Z no estado gasoso. Quando tais 
átomos recebem um elétron cada um, as configurações eletrônicas no estado fundamental 
de seus respectivos ânions são dadas por: 

 
V–(g): [gás nobre] ns2 np6 nd10 (n + 1)s2 (n + 1)p6 

  
X–(g) : [gás nobre] ns2 np6 

  
Y–(g) : [gás nobre] ns2 np6 nd10 (n + 1)s2 (n + 1)p3 

  
Z–(g) : [gás nobre] ns2 np3 

 
Nas configurações acima, [gás nobre] representa a configuração eletrônica no 
diagrama de Linus Pauling para o mesmo gás nobre, e n é o mesmo número quântico 
principal para todos os ânions. Baseado nessas informações, é CORRETO afirmar que 
a) o átomo neutro V deve ter a maior energia de ionização entre eles. 
b) o átomo neutro Y deve ter a maior energia de ionização entre eles. 
c) o átomo neutro V deve ter maior afinidade eletrônica do que o átomo neutro X. 
d) o átomo neutro Z deve ter maior afinidade eletrônica do que o átomo neutro X. 
e) o átomo neutro Z deve ter maior afinidade eletrônica do que o átomo neutro Y. 

 
 
10- A tabela periódica agrupa os elementos químicos segundo suas propriedades físicas e 
químicas, que são resultantes da configuração eletrônica desses elementos. O quadro a 
seguir representa a variação periódica da primeira energia de ionização dos elementos dos 
grupos 1 e 2. 
 

 
Assinale a afirmativa INCORRETA.  
a) Os elementos têm tendência a perder elétrons, formando cátions.  
b) O processo de ionização ocorre com liberação de energia.  
c) O césio é o elemento mais reativo.  
d) Os elementos têm tendência a formar compostos iônicos. 
e) Os elementos são bons condutores de eletricidade. 


