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AVALIAÇÃO DE QUÍMICA 
 

1 – Com relação à classificação periódica moderna dos elementos, assinale 

VERDADEIRO OU FALSO: 

 

(  ) Na Tabela Periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem crescente de 

massas atômicas;  

(   ) Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas;  

(  ) Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons 

na última camada;  

(   ) Em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes;   

(   ) Todos os elementos representativos pertencem aos grupos B da tabela periódica.  

 

 

2 – Assinale a única alternativa em que todos os elementos possuem propriedades 

semelhantes: 

a) He, Ar, Na. 

b) Li, Ni, Bi. 

c) Ba, Ra, Rn. 

d) Be, Ca, Ba 

e) C, Cs, Cd. 

 

 

3 – Um elemento químico X apresenta configuração eletrônica  

1s2 2s2 2p4 . Podemos afirmar que, na tabela periódica, esse elemento químico está 

localizado no: 

 

a) 2o período, família 7A.  

b) 3o período, família 6A.  

c) 2o período, família 6A.  

d) 3o período, família 7A.  

e) 4o período, família 5A. 

 

4 – Associe a segunda coluna de acordo com a primeira e determine a opção que contém 

a sequência correta: 

 ( 1 ) Alcalinos                                               (     ) Na, Li 

( 2 ) Alcalinos Terrosos                                 (     ) Cl, F 



( 3 ) Halogênios                                            (      ) Ca, Mg 

( 4 ) Calcogênios                                           (     ) O, Se 

( 5 ) Gases Nobres                                        (      ) He, Xe 

5 – Para um elemento químico de número atômico 30 , a configuração eletrônica é: 

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 3d10 4p1 

b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 

c)1s22p6 2s2  3s2 3p6 4s2 3d6 

d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 5s2 

e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 

6 – Os elementos químicos que apresentam um, dois ou três elétrons na camada de 

valência, que tem geralmente brilho e que são bons condutores de calor e eletricidade 

são classificados como: 

a) Metais 

b) Semimetais 

c) Não metais 

d) Calcogênios 

e) Representativos 

 

 

7 – Faça distribuição eletrônica para os elementos abaixo : 

a) Cl _________________________________________________________________ 

 

b) N _________________________________________________________________ 

 

c) Mg_________________________________________________________________ 

 

 

8 – O que são Isótopos, isóbaros e isótonos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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