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1. A Tabela Periódica surgiu devido à crescente descoberta de elementos químicos e da consequente 

necessidade de organização dos mesmos, de acordo com as suas propriedades, determinadas pela 

estrutura eletrónica dos átomos. No extrato da TP seguinte constam os símbolos de alguns elementos. 

 

1.1. Das seguintes afirmações, relativas aos elementos Na, Ar e K, selecione a verdadeira. (8 pontos) 

(A) Os elementos Na e Ar possuem o mesmo número de eletrões de valência, uma vez que pertencem 

ao mesmo período. 

(B) Os elementos Na e K possuem o mesmo número de eletrões de valência, por isso pertencem ao 

mesmo grupo da TP. 

(C) O raio atómico de Na é menor do que o raio atómico de Ar. 

(D) A energia de ionização dos elementos Na e K é a mesma uma vez que os elementos pertencem ao 

mesmo grupo da TP. 

1.2. Justifique a localização do elemento fósforo, P, na TP, com base na configuração eletrónica respetiva. 

(12 pontos) 

1.3. Considere os elementos cobre, Cu, e zinco, Zn. Das seguintes afirmações selecione a verdadeira. (8 

pontos) 

(A) Os elementos cobre e zinco pertencem ao bloco d. 

(B) O elemento cobre pertence ao bloco p e o elemento zinco ao bloco d. 

(C) O elemento zinco pertence ao bloco p e o elemento cobre ao bloco d. 

(D) Os elementos cobre e zinco pertencem ao bloco f. 

1.4. Comente a seguinte afirmação: “O zinco, Zn, apesar da sua localização na TP, não é considerado um 

elemento de transição. (12 pontos) 

1.5. Ordene, justificando, os elementos sódio, Na, e potássio, K, por ordem decrescente da sua reatividade. 

(12 pontos) 

1.6. Considere o elemento fósforo, P, os eletrões encontram-se distribuídos por: (8 pontos) 

(A) 2 níveis de energia 

(B) 5 orbitais 

(C) 9 orbitais 

(D) 5 níveis de energia 

 

1ª Ficha de Avaliação de Conhecimentos 
Química 12ºAno 

Turma: 12ºA 

1.1. Um outro olhar sobre a Tabela Periódica 
Professora Paula Melo 

Silva 

Data: 2 outubro    Ano Letivo: 2019/2020 90 min 



 

P
ág

in
a2

 

1.7. Indica três elementos, dos representados na Tabela Periódica, que apresentem baixa afinidade 

eletrónica. (8 pontos) 

2. As propriedades dos elementos e das respetivas substâncias elementares variam de uma forma periódica 

com a sua posição na Tabela Periódica. Entre as propriedades periódicas mais importantes da TP 

encontram-se o raio atómico, a energia de ionização e a afinidade eletrónica. Os gráficos seguintes 

representam a variação de duas dessas propriedades periódicas.  

 

                   

    

2.1. Identifique, justificando, qual dos gráficos, A ou B, pode corresponder à variação do raio atómico. (12 

pontos) 

2.2. Considere os elementos químicos magnésio, Mg, e cálcio, Ca. 

2.2.1. Com base na configuração eletrónica dos elementos, localize-os na Tabela Periódica. (8 pontos) 

2.2.2. Das seguintes afirmações selecione a verdadeira. (8 pontos) 

(A) O cálcio é um elemento de transição. 

(B) O magnésio pertence ao bloco p da TP. 

(C) O magnésio e o cálcio pertencem ao bloco s. 

(D) Os dois elementos são metais alcalinos. 

2.2.3. Compare e justifique a diferença no valor da primeira energia de ionização do magnésio e do cálcio. 

(12 pontos) 

2.3. Os elementos do bloco d são maioritariamente metais de transição. Justifique o facto de o cobre, Cu, 

poder ser considerado metal de transição apesar da sua configuração eletrónica no estado fundamental 

apresentar as orbitais 3d totalmente preenchidas. (12 pontos) 

2.4. Considere o elemento prata, Ag. Apresente a sua configuração eletrónica num esquema de caixas. (8 

pontos) 

2.5. Faça a configuração eletrónica para o elemento Crómio, Cr, de acordo com o princípio da energia 

mínima, princípio da exclusão de Pauli e regra de Hund. Compare a mesma com a apresentada na Tabela 

Periódica. Indique, justificando, as duas alterações verificadas. (12 pontos) 
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3. A Tabela Periódica fornecida como anexo apresenta os valores das energias 

de primeira e segunda ionização para os diferentes elementos. A tabela 

representada ao lado mostra as primeiras afinidades eletrónicas dos elementos 

até número atómico 20. 

3.1. Justifique o fato dos elementos Hélio, Néon e Árgon apresentarem valores 

negativos para a afinidade eletrónica. (12 pontos) 

3.2. Selecione o elemento em que o processo de captação do eletrão é 

endoenergético: (8 pontos) 

(A) Alumínio 

(B) Berílio 

(C) Silício 

(D) Cloro 

3.3. Escreve a equação que traduz o processo de captação de uma mole de 

eletrões pelo elemento oxigénio. (8 pontos) 

3.4. Escreve a equação que traduz o processo de remoção de uma mole de 

eletrões pelo elemento cloro. (8 pontos) 

4. Lê o seguinte texto 

Os metais, na sua forma mais pura, têm menos aplicações do que as ligas metálicas. Contudo, podem ser 

encontrados, no dia a dia, objetos que contêm na sua constituição metais na sua forma mais pura.  

As ligas metálicas são materiais essenciais no dia a dia da sociedade desde há milénio. Na história da 

civilização podem encontrar-se idades, eras ou períodos de tempo em que foi mais comum o uso de um 

material, metal ou liga metálica. 

4.1. Indique, justificando, qual foi o primeiro metal que as civilizações humanas começaram a utilizar. (8 

pontos) 

4.2. Indique a primeira liga metálica descoberta pelo ser humano e qual a importância da utilização da 

mesma relativamente ao material que tinha definido a idade anterior. (8 pontos) 

4.3. Indique, justificando, a primeira frase do texto. (8 pontos) 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

   


