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Ficha de Trabalho 3 

1.3. Tabela Periódica 

1. Os átomos de enxofre formam facilmente iões sulfureto. Conclua, justificando com base na posição do 

elemento enxofre (S) na tabela periódica, qual será a carga desses iões. 

2. Justifique a afirmação seguinte, com base nas posições relativas dos elementos sódio e enxofre na tabela 

periódica. O raio atómico do sódio é superior ao raio atómico do enxofre. 

3. Preveja, justificando com base nas configurações eletrónicas de valência dos átomos de flúor (F) e de 

cloro (Cl) no estado fundamental, em qual desses átomos a remoção de um dos eletrões de valência mais 

energéticos deverá requerer menor energia. 

4. Quais foram as duas principais alterações que Mendeleev introduziu na Tabela Periódica por si organizada 

e que a aproximou mais da atual? 

5. Como ficou estabelecida a ordem na Tabela Periódica atual? 

6. Entre os pares de elementos químicos, o par que reúne elementos com propriedades químicas 

semelhantes é… (selecione a opção correta) 

(A) Na e K                

(B) Cℓ e Ar          

(C) Cu e Fe          

(D) H e Li 

7. O bromato de potássio, frequentemente usado nas farinhas para pão porque reforça a sua expansão, tem 

fórmula química KBrO3. Os elementos que o constituem são, respetivamente, da família dos… (selecione a 

opção correta) 

(A) metais alcalinos, halogéneos e calcogéneos. 

(B) metais alcalinos, calcogéneos e halogéneos. 

(C) metais alcalinoterrosos, halogéneos e calcogéneos. 

(D) metais alcalinoterrosos, calcogéneos e halogéneos. 

8. Considere os elementos representados por: 

12X        20Y        19Z        10K       17W 

(Nota: as letras não correspondem a símbolos químicos dos elementos) 

8.1. Indique as respetivas configurações eletrónicas. 

8.2. Complete as seguintes frases: 

(A) Os elementos que pertencem ao mesmo grupo são: … 

(B) Os elementos que pertencem ao 3.º período são: … 

(C) O elemento que pertence ao grupo dos halogéneos é: … 

9. Sem consultar a Tabela Periódica, indique a configuração eletrónica, o grupo, o período e o bloco a que 

pertencem os elementos seguintes: Enxofre (Z=16) e Escândio (Z=21) 
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10. A figura seguinte mostra a chave para a interpretação da informação presente numa Tabela Periódica, 

onde, como exemplo, se podem observar informações referentes ao elemento nitrogénio. 

 

Das indicações apresentadas, refira as que se referem a propriedades da sua substância elementar. 

11. Selecione a opção na qual apenas estão indicadas propriedades características de um elemento. 

(A) Raio atómico e densidade. 

(B) Raio atómico e energia de ionização. 

(C) Raio atómico e estado físico. 

(D) Densidade e energia de ionização. 

12. Considere a configuração eletrónica dos elementos químicos A, B e C, em que as letras não representam 

os verdadeiros símbolos químicos. 

A: 1s2 2s2 2p6 3s1 

B: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 

C: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

12.1. Coloque os elementos A, B e C por ordem crescente de raio atómico e justifique essa ordenação. 

12.2. Qual dos átomos, A ou B, possui menor valor de primeira energia de ionização? Justifique. 

13. Considere os seguintes pares de elementos: 

 

13.1. Coloque os pares de elementos por ordem crescente de raio atómico e justifique essa ordenação. 

13.2. Para cada um desses pares, indique o elemento que apresenta uma energia de ionização menor. 

Justifique. 

14. O flúor é um dos mais populares agentes preventivos contra a cárie dentária. 

14.1. Indique, justificando, o tipo de ião que o elemento flúor tem tendência a 

formar e apresente a respetiva configuração eletrónica. 

14.2. Compare o raio do ião fluoreto com o raio do átomo de flúor. 

14.3. Compare o raio do ião fluoreto com o raio do ião sódio. 

15. Dos elementos seguidamente apresentados indique, justificando, qual é o 

menos reativo. 

A: 1s2 2s2 2p6 3s2                       B: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  


