
 
1° Ano – Exercícios de QUÍMICA  -  Prof. Ítalo Multari Júnior 

 
Questão 01) Leia atentamente o texto abaixo e responda às questões que se seguem: 
 

 “Dos mais de 100 elementos químicos existentes na natureza, apenas dezessete 

são responsáveis por todas as reações que acontecem dentro de nós, desde a respiração 

e a produção de energia até a eliminação dos radicais livres, espécies acusadas de nos 

levar ao envelhecimento, entre outras coisas. 

 Olhando ninguém diz, mas 60% da massa do nosso corpo é constituída por átomos 

de oxigênio (Z = 8). Se adicionarmos carbono (Z = 6), hidrogênio (Z = 1) e nitrogênio (Z = 

7), temos 95% da massa total do ser humano, que inclui os 42 litros de água que circulam 

em um organismo adulto. 

 Dos 42 litros de água existentes no corpo, dois terços estão dentro das células e o 

resto no sangue e outros fluidos. O íon sódio (Z = 11) é quem regula o balanceamento da 

água, tirando das células, por osmose, e jogando na corrente sanguínea. Assim, se mantém 

o volume de sangue em circulação. Junto com o íon potássio (Z = 19), regula também a 

contração muscular. 

 O íon cálcio (Z = 20) é a espécie mineral mais abundante no corpo humano. Uma 

pessoa que pese 70 quilos tem entre 1 e 1,5 quilo de íon cálcio no organismo, sendo que 

99% dele participa da formação dos ossos. O restante funciona como leão-de-chácara da 

célula: ele fica na membrana e decide o que entra e o que sai. 

 O íon ferro (Z = 26) é um dos principais componentes da hemoglobina, o pigmento 

das células vermelhas do sangue. É ele quem combina com o oxigênio captado pelos 

pulmões e o carrega para o restante do corpo.” 

 
A) Dentre os elementos químicos citados no texto, qual é o que apresenta maior raio 

atômico? 
 
_______________________________________________________________________ 
 

B) Os elementos químicos carbono, nitrogênio e oxigênio se encontram no mesmo 
período da tabela periódica. Dentre esses elementos químicos, qual apresenta o 
maior potencial de ionização? ________________ Justifique. 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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C) O texto cita alguns íons que constituem o corpo humano. Os íons citados no texto 
são metálicos. O que isso significa? 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

D) Represente os íons citados no texto com as respectivas cargas. 
 
 
 
 
 

E) O raio do íon de ferro é maior, menor ou igual ao raio do átomo de ferro? 
___________ Explique. 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 
Questão 02) Observe a tabela abaixo e responda ao que se segue: 
 

Z Símbolo 1º P.I. 2º P.I. 3º P.I. 4º P.I. 

11 Na 5,1 47,3 71,6 98,9 

13 Al 6,0 18,8 28,4 120,0 

19 K 4,3 31,8 46,0 60,9 

Valores de P.I. em eV 
 

A) Por que o 1º P.I. do sódio é maior do que o do potássio? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
B) A primeira energia de ionização do alumínio é maior do que a do sódio, mesmo 

que, em ambos, o primeiro elétron a ser retirado está no terceiro nível. Justifique. 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



 
C) Porque o 4º P.I. do alumínio é muito maior (cerca de 4 vezes maior) do que o 3º 

P.I.? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Questão 03) Represente o símbolo, o número de massa, o número atômico e a carga, se 
houver, para as espécies químicas descritas abaixo. 
 

A) Íon que apresenta 45 nêutrons, 35 prótons e 36 elétrons. 
 
 

B) Átomo isoeletrônico do íon Zn2+, que apresenta 30 nêutrons. 
 
 

C) Cátion bivalente que apresenta 20 prótons e 20 nêutrons. 
 
 

D) Átomo que apresenta 125 nêutrons e número de massa 207. 
 
 
Questão 04) A localização do elemento químico na tabela periódica pode ser obtida a partir 
de sua configuração eletrônica. Identifique o período e a coluna a que pertencem os 
elementos químicos cujos últimos subníveis preenchidos, seguindo o diagrama de Pauling, 
são: 
 

A) 3p3  Período:    C) 6s2  Período: 
   Coluna:      Coluna: 
 
 

B) 3d7  Período:     D) 4p6  Período: 
   Coluna:      Coluna: 
 
 
Questão 05) Faça a configuração eletrônica por ordem crescente de energia nos subníveis 
para as seguintes espécies químicas. 
 
 

A) 16S2  

B) 46Pd 

C) 38Sr2+  



Questão 06) As configurações eletrônicas dos átomos possibilitam identificar o número de 
elétrons de valência; esses são os elétrons pertencentes ao nível de maior energia (o nível 
de valência) do átomo. Identifique o nível de valência e o número de elétrons desse nível 
para os átomos abaixo. 
 

A) 53I   Nível de valência:   Número de elétrons: 

B) 13Al   Nível de valência:   Número de elétrons: 

C) 55Cs  Nível de valência:   Número de elétrons: 

 
 
Questão 07) (FGV-SP/2011 - adaptada) A tabela apresenta os valores para duas 
propriedades atômicas (X e Y) em função do número atômico (Z). 

 
Três alunos identificaram as propriedades X e Y de forma diferente: 

 Aluno A: X é o primeiro potencial de ionização e Y é a eletroafinidade. 

 Aluno B: X é o raio atômico e Y é a eletronegatividade. 

 Aluno C: X é o volume atômico e Y é a eletropositividade. 
 
Que aluno identificou as propriedades X e Y de forma correta? ___________________ 
Justifique sua resposta. 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
 
Questão 08) (UFPA/2011 - adaptada) Sobre o processo de ionização de um átomo A,  

A(g) + energia   A+(g) + e– 
são feitas as seguintes afirmações: 
 

I) A energia de ionização aumenta à medida que o raio atômico diminui; sendo 
assim, é necessária uma quantidade de energia maior para remover elétrons 
de átomos menores. 

II) O cátion formado possui o raio maior do que o raio do átomo pelo fato de a 
perda do elétron deixar o átomo carregado mais positivamente e assim 



diminuir a atração entre os elétrons restantes e o núcleo, o que promove a 
expansão da nuvem eletrônica. 

III) A primeira energia de ionização é sempre a maior e, consequentemente, a 
remoção de elétrons sucessivos do mesmo átomo se torna mais fácil. 

IV) A energia de ionização em átomos localizados no mesmo período da tabela 
periódica aumenta no mesmo sentido do aumento da carga nuclear. 

 
A) Quais afirmações estão corretas? ____________________ 

 
B) REESCREVA as afirmações que julgou erradas de forma a torna-las corretas. 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
 
Questão 09) (UFCG-PB/2010 - adaptada) O efeito fotoelétrico consiste na emissão de 
elétrons provenientes de superfícies metálicas, através da incidência de luz de frequência 
apropriada. Tal fenômeno é inversamente proporcional ao potencial de ionização dos 
metais, os quais têm sido largamente utilizados na confecção de dispositivos 
fotoeletrônicos, tais como: fotocélulas de iluminação pública, câmeras fotográficas, etc. 
Com base nestas informações, indique, dentre as alternativas abaixo, o metal mais 
susceptível a exibir o efeito fotoelétrico. 
 

I) Fe (ferro)  
II) Hg (mercúrio) 
III) Cs (césio) 
IV) Mg (magnésio)  
V) Ca (cálcio) 

 
Resposta: ___________ 
Justificativa: 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



Questão 10) Charadas são enigmas que podem ser revelados com a interpretação correta 
de pistas. A seguir, estão listadas algumas pistas que conduzem ao elemento químico mais 
abundante na crosta terrestre. 
 

I) É um elemento representativo. 
II) Está situado na tabela periódica à esquerda dos calcogênios. 
III) Apresenta três níveis eletrônicos na sua configuração eletrônica. 
IV) Sua carga nuclear é maior do que a do metal alcalino terroso do mesmo 

período. 
V) Está situado ao lado de um elemento metálico que constitui uma substância 

de larga utilização no cotidiano. 
 
 

A) Qual é o elemento químico mais abundante na crosta terrestre? ___________ 
 

B) Na família do elemento químico citado em A, qual é o elemento de maior raio 
atômico? _________________ Justifique. 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
Questão 11) Considere as espécies químicas isoeletrônicas listadas a seguir: 
 

 17Cl  19K+  20Ca2+  16S2  18Ar 
  

A) Coloque as espécies químicas citadas em ordem crescente de raio. 
 
 
 

B) Justifique a ordenação feita no item anterior. 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Questão 12) Sob o ponto de vista químico, o solo se torna ácido não somente pela oxidação 
da matéria orgânica, mas também pela lavagem seletiva de íons pela água. Sais formados 
pelos elementos dos grupos 1 e 2 da Tabela Periódica são mais solúveis que os formados 
pelos elementos dos outros grupos. Um solo contendo íons Ca2+, Mg2+, Fe3+, Al3+ será 
levemente alcalino; porém, se houver lavagem seletiva, haverá, preferencialmente, 
remoção dos íons Ca2+ e Mg2+, e o solo se tornará ácido, porque os íons Fe3+ e Al3+ reagem 
com a água, de acordo com as equações: 
 

Fe3+ + H2O  Fe(OH)2+ + H+ 



Al3+ + H2O  Al(OH)2+ + H+ 

 
A) Como são denominados os grupos 1 e 2 da tabela periódica? 

 

 Grupo 1: 

 Grupo 2: 

 
B) Faça a configuração eletrônica, por níveis de energia, para o cátion Fe3+. 

 
 
 

C) Quais são as espécies isoeletrônicas dentre as citadas no texto? 
 
 

D) Compare o tamanho do cátion Ca2+ com o do átomo de Ca. Justifique sua 
comparação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 13) Considerando as posições na Tabela Periódica dos elementos químicos 
carbono – 6C, potássio – 19K, prata – 47Ag, iodo – 53I e zinco – 30Zn, preencha as lacunas 
no quadro abaixo. 
 

 6C 19K 47Ag 53I 30Zn 

Número de 
níveis 

eletrônicos 

     

Número de 
elétrons de 

valência 

     

Carga do íon 
formado 

     

 
 
 
Questão 14) O jornal Folha de S. Paulo publicou, no dia 03/12/2010 (p. C9), a notícia de 
que um grupo de cientistas descobriu uma bactéria que substitui o fósforo, P, por arsênio, 
As, em seu DNA. O que esses elementos têm em comum? 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 15) “Os cientistas dizem que a ingestão de poucas quantidades diárias de vinho 
(uma ou duas taças) pode proteger o coração e o cérebro. Os vinhos são ricos em 
microminerais como ferro, zinco, cobre, cromo, selênio, cobalto, iodo, manganês, 
molibdênio e flúor. A mistura de microminerais com polifenóis, também presentes na 
bebida, é boa para prevenir doenças, dizem os cientistas.” (Adaptado de O Globo, 07/10/2011)  
 
TODAS as afirmações abaixo sobre os microminerais citados no texto contêm erros. 
REESCREVA as afirmações de modo a torna-las corretas. 
 

A) Dos ametais citados no texto, dois pertencem ao grupo dos calcogênios, 
possuindo seis ou sete elétrons no nível de valência. 

 
 
 
 
 

B) Dos elementos de transição, o cromo é o que apresenta maior energia de 
ionização, tendo maior raio atômico do que o átomo de molibdênio – Mo. 

 
 
 
 
 

C) Dos elementos do quarto período da tabela periódica, o de maior afinidade 
eletrônica é o zinco e o de maior eletropositividade é o cobre. 

 
 
 
 
 
 
Questão 15) Complete corretamente as afirmações abaixo com base na tabela periódica. 
 

A) O Zinco é um elemento do 4º período da família _______, e o seu número atômico 
é _______. 
 

B) Oxigênio, Telúrio e Polônio pertencem à coluna _______, denominada família 
dos ________________________. 
 

C) O elemento ______________________ e o elemento _____________________ 
são dois exemplos de metais alcalinos. 
 

D) O Arsênio é classificado como _______________________ pois tende a receber 
elétrons e também como ________________________ devido a sua 
configuração eletrônica. 
 

E) O elemento de maior caráter ametálico é o ________________ de símbolo 
______. 
 

F) Dos metais alcalinos-terrosos, o elemento de menor eletroafinidade é o  
_______________ de símbolo __________. 
 



G) No 5º período, o elemento de maior raio atômico é o _____________________ 
que apresenta a seguinte configuração eletrônica _______________________. 
 

H) O cério e o disprósio estão na série dos ________________________; portanto 
localizam-se no _________ período e na coluna _________. 
 

I) Um elemento artificial é o ________________________ que possui número 
atômico menor do que 92. 

 
J) São elementos artificiais: __________________________, 

_________________________ e _____________________.  
 
 
Questão 16) Considere os seguintes processos: 
 

 (1) X    X+  +  e  

 (2) X+    X2+  +  e 

 (3) Y  +  e    Y  

  
Coloque (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas: 
 
 A.( ) A energia envolvida na reação (3) é a eletroafinidade do átomo Y. 
 
 B.( ) Se Y for o átomo de um halogênio, podemos dizer que o processo (3) libera 
energia. 
 
 C.( ) A energia necessária para a realização do processo (2) é menor que a 
necessária para a realização do processo (1). 
 
 D.( ) Os processos (1) e (2) exprimem, respectivamente, a primeira e segunda 
energias de ionização do átomo X. 
 
 E.( ) O raio iônico de X+ é maior do que o de X2+. 
 
JUSTIFIQUE as afirmações que julgou como falsas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 17) Considere os seguintes elementos químicos:  3Li , 9F  e  11Na. Levando em 
conta os tamanhos dos átomos, qual seria a associação mais adequada para que as 
imagens abaixo representassem os átomos dos elementos citados? 
 
 

             
     Bola de gude   Bola de ping pong     Bola de tênis  
 
 
JUSTIFIQUE sua escolha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 18) Um determinado elemento químico apresenta a configuração eletrônica no 
estado fundamental igual a 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3. 
 

A) Esse elemento químico é representativo ou de transição? 
 
 

B) Qual é a localização desse elemento químico na tabela periódica? 
 
 

C) Quantos elétrons de valência esse elemento apresenta? 
 
 
 
Questão 19) Analise as afirmações abaixo e indique se as mesmas são verdadeiras ou 
falsas. Corrija as afirmações falsas. 
 
 A.( ) O ouro – Au – é um metal de transição em cuja configuração eletrônica o 
último elétron é colocado no subnível 5d. 
 
 B.( ) Os átomos de flúor – F, cloro – Cl e bromo – Br apresentam o mesmo número 

de elétrons de valência. 
 
 C.( ) O Alumínio – A tem configuração eletrônica na qual o último elétron é 
colocado em 3p1 e possui, portanto, 1 elétron de valência. 
 
 D.( ) O promécio – Pm é um elemento representativo da família dos lantanídeos 
e possui o subnível mais energético igual ao do átomo de netúnio – Np. 



 
 E.( ) A maioria dos elementos químicos tendem a formar cátions, ou seja, ganhar 
elétrons e, portanto, são classificados como ametais. 
 
Correções: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 20) Um dos elementos químicos que têm se mostrado muito eficiente no combate 
ao câncer de próstata é o selênio (Se). Com base na Tabela de Classificação Periódica dos 
Elementos responda: 
 

A) Cite o nome e o símbolo de dois outros elementos que tenham características 
semelhantes às do selênio. 

 
 

B) O íon Se2- possui raio maior, menor ou igual ao raio do átomo de selênio? 
____________ Justifique. 

 
 
 
 
 
 
 

C) Cite outro elemento químico no mesmo período do selênio que apresente menor 
raio atômico. 

 
 
 
Questão 21) Considere os seguintes elementos químicos: tecnécio – Tc, iodo – I, prata – 
Ag, estrôncio – Sr e nióbio – Nb. 
 

A) Considerando a tabela periódica, o que estes elementos químicos possuem em 
comum? Justifique. 

 
 
 
 
 
 

B) Coloque os elementos químicos citados em ordem CRESCENTE de raio atômico. 
 



 
 

C) Justifique a ordenação feita no item anterior. 
 
 
 
 
 
 
Questão 22) Considere as seguintes informações sobre os átomos de elementos químicos 
representados pelas letras A, B, C, D e E. 

 O átomo neutro do elemento A apresenta 10 elétrons. 

 A, B- e C+ são espécies químicas isoeletrônicas. 

 D pertence ao 5º período e ao mesmo grupo de C na tabela periódica. 

 Entre os elementos de transição, E é o elemento de menor número atômico. 
 

TODAS as alternativas abaixo sobre os elementos A, B, C, D e E estão ERRADAS. 
REESCREVA as frases de forma a torna-las verdadeiras. 
 

A) O elemento químico A é o de maior raio atômico, pois apresenta maior número 
de elétrons de valência. 

 
 

B) O 1º potencial de ionização do átomo C é menor do que o 1º potencial de 
ionização do átomo D, pois o átomo C possui menor raio atômico. 

 
 
 
 

C) O elemento A é o que apresenta maior afinidade eletrônica, pois possui a maior 
carga nuclear dentre os elementos do mesmo período. 

 
 
 
 

D) Os elementos D e E são metálicos e formam ânions bivalentes. 
 
 
 
 
Questão 23) Considere o seguinte gráfico de variação da eletronegatividade em função do 
número atômico de alguns elementos químicos. 



 
A) Identifique os elementos químicos X, Y e Z corretamente, justificando sua 

escolha. 
 X =>   Y =>   Z => 
 
Justificativa. 
 
 
 
 

B) Considerando o gráfico, justifique a variação das eletronegatividades desses 
elementos. 

 
 
 
 
 
 
Questão 24) No quadro abaixo estão os valores de duas propriedades periódicas de alguns 
elementos químicos. 
 

Propriedades Li Mg Al N F 

1ª energia de 
ionização 
(Kcal) 

124 175 138 335 402 

Raio atômico 
(Angstron) 

1,55 1,36 1,25 0,74 0,72 

(FONTE: Química. Um curso universitário. Mahan, 1978) 

 
A) Que relação geral pode ser observada, nessa tabela, entre o aumento do raio 

atômico e a grandeza da 1ª energia de ionização? 
 
 
 
 
 

B) Justifique essa relação. 



Questão 25) As sucessivas energias de ionização do nitrogênio estão representadas no 
gráfico: 

 
A) EXPLIQUE a pequena variação observada nos valores de energia nas ionizações 

dos primeiros cinco elétrons. 
 
 
 
 
 
 

B) Por que a energia necessária para remover o sexto elétron é muito maior do que 
a necessária para remover o quinto elétron? 

 
 

 


