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1. Os metais alcalinos têm tendência a formar: 

 iões monopositivos. 

 iões dipositivos. 

 iões mononegativos. 

 iões dipositivos. 

 

2. Os metais alcalinoterrosos são, por exemplo: 

 magnésio, cálcio, bário e estrôncio. 

 lítio, sódio, potássio e magnésio. 

 sódio, potássio e berílio. 

 magnésio, flúor e sódio. 

 

 

3.  A Tabela Periódica está dividida em: 

 dezoito períodos e sete grupos. 

 dezoito grupos e sete períodos. 

 dezoito grupos e dezoito períodos. 

 sete períodos e sete grupos. 

 

4.  Os gases nobres são quimicamente muito 

estáveis porque: 

 têm o número máximo de eletrões de 

valência. 

 têm os eletrões com mais energia. 

 têm os seus eletrões distribuídos por 

níveis de energia. 

 são não metais. 

 

5. Observa o extrato da Tabela Periódica onde as letras que representam os elementos não são os 

verdadeiros símbolos químicos: 

 

A                 G 

            J    E F 

B     K   C     I   H  

 D                 

 

5.1. Indica pelas respetivas letras: 

 

 dois metais: ________________          

 um metal alcalino: _______________ 

 um metal alcalinoterroso: ____________ 

 halogéneo de menor número atómico: _____ 

 gás nobre de maior número atómico: ______ 

 três elementos do mesmo período: _______ 

 dois elementos com características 

semelhantes: ______

 

5.2. Indica pelas respetivas letras qual dos átomos é maior (maior tamanho) 

 A ou B - _____________  J e E - ______________ 

5.3. Qual é o grupo dos elementos E e F? 

____________________________________________________________________________________ 
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6. Dimitri Mendeleiev foi um químico russo considerado como o “pai da Tabela Periódica”. Indica 

quais as principais contribuições do trabalho de Mendeleiev para a construção da Tabela Periódica. 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Completa o seguinte quadro: 
 

    39 K    
   19        

   32 S    
   16        

Nome do Elemento   
Nº atómico   
Nº de massa    
Nº de eletrões   
Nº de protões   
Nº de neutrões   
Distribuição Eletrónica   
Carga nuclear   
Nº de eletrões de valência   
Representação do ião provável   
Nº de eletrões do ião   

 
8. Considera o quadro seguinte: 
 

Representação 
simbólica do 

átomo 

Estrutura 
eletrónica 

Grupo da Tabela 
Periódica a que 

pertence 

Período da Tabela 
Periódica a que pertence 

6X    

Y  13 3º 

9Z    

W 2;8:8;2   

T 2;8;2   

 
8.1. Preenche o quadro. 
 
8.2. Escreve a estrutura eletrónica do elemento situado no mesmo grupo de Y mas que pertence ao 2º 
período. ___________________________________________________________________ 
 
8.3. Com base nos dados referidos no quadro, escolhe, de entre os átomos presentes, um elemento metálico 
e outro não-metálico. __________________________________________________ 
 
8.4. Indica o número atómico do elemento que, na Tabela Periódica, antecede o elemento T. A que grupo 
da Tabela pertence este elemento? _______________________________________________ 
 
8.5. Ordena os elementos W e T por ordem crescente de raio atómico. Justifica a tua resposta. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
8.6. Indica: Um halogéneo _______  O nome da família a que pertencem os átomos do elemento T 
___________________________ Um elemento cujos átomos formem facilmente iões dipositivos _______________ 

                      Bom Trabalho Jovens Cientistas! 


