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QUESTÃO 1 

Observe os dados da tabela a seguir: 

 

Átomo Nº de prótons Nº de elétrons Nº de nêutrons 

 

I                    12                      12                12 

II                  12                      11                 13 

 

QUESTÃO 2 

Os átomos são mesmo elemento químico. 

 

A) São eletricamente neutros. 

B) Têm número de massa 12. 

C) São isótopos de elementos químicos diferentes. 

D) São de um elemento de transição. 

 

QUESTÃO 3 

Sobre o elemento de número atômico 88, temos as seguintes afirmações: 

 

A) É artificial. 

B) Na configuração fundamental, o último nível é 7s2. 

C) É um elemento químico halogênio. 

D) É elemento de transição. 

E) Encontra-se no 5º período da classificação periódica. 

 

QUESTÃO 4 

As duas configurações abaixo pertencem ao mesmo átomo neutro e isolado: 

 

I ) 1s2 2s2 2p1    II) 1s2 2s2 3p1 

 

A) A configuração I é menos estável. 

B) A configuração II possui menos energia. 

C) A passagem de I para II libera energia na forma de luz. 

D) A configuração I pertence a um metal alcalino. 

E) Um elétron, para passar de I para II, precisa receber energia. 



 
 

 

 

 

 

QUESTÃO 5 

Considerando os elementos X (Z = 17) e Y (Z = 12), podemos afirmar que: 

 

A) X é metal e Y é ametal. 

B) X e Y são metais. 

C) X é ametal e Y é metal. 

D) X e Y são ametais. 

E) X e Y são semimetais. 

 

QUESTÃO 6 

Um íon de carga (– 1) tem configuração 1s2 2s2 2p6. O átomo neutro correspondente a este íon pertence 

a um elemento: 

 

A) Alcalino, do 4° período. 

B) Halogênio, do 2° período. 

C) Gás nobre, do 2° período. 

D) Alcalino-terroso, do 3° período. 

E) De transição, do 5° período. 

 

QUESTÃO 7 

O termo halogênio significa formador de sal. A configuração eletrônica da camada de valência desses 

elementos pode ser representada por nsx npy. Os valores de x e y são: 

 

A) 2 e 5. 

B) 2 e 6. 

C) 2 e 4. 

D) 1 e 7. 

E) 2 e 7. 

 

QUESTÃO 8 

Um dos elementos químicos que tem se mostrado muito eficiente no combate ao câncer de próstata é o 

selênio (Se). Com base na Tabela de Classificação Periódica dos Elementos, os símbolos de elementos 

químicos com propriedades semelhantes ao selênio são: 

 

A) Cl, Br e I. 

B) Te, S e Pó. 

C) P, As e Sb. 

D) As, Br e Kr. 

E) He, Ne e Ar. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

QUESTÃO 9 

São considerados gases nobres: 

 

A) Hélio, Neônio, Xenônio, Germânio, Radônio. 

B) Criptônio, Neônio, Radônio, Titânio, Hélio. 

C) Argônio, Hélio, Neônio, Escândio, Radônio. 

D) Hélio, Xenônio, Radônio, Estrôncio, Neônio. 

E) Radônio, Criptônio, Argônio, Neônio, Xenônio. 

 

QUESTÃO 10 

Os garimpeiros separam o ouro da areia e do cascalho fazendo amálgama com mercúrio. Recuperam o 

ouro usando um maçarico para volatilizar o mercúrio, o que contamina o meio ambiente. A revista 

Ciência Hoje, de abril de 1990, divulgou a invenção de um “aparelho simples e barato que pode reduzir a 

poluição por mercúrio” nos garimpos. Levando-se em conta as propriedades físicas do ouro e do 

mercúrio, e que possuem, respectivamente, os seguintes subníveis como os de maiores energia: 5d9 e 

5d10. Pode-se afirmar que: 

 

A) O mercúrio é elemento representativo e o ouro de transição. 

B) Estão em uma mesma família da classificação periódica. 

C) Localizam-se, respectivamente, nas famílias 1A e 2A. 

D) São elementos de transição externa. 

E) Ambos são elementos representativos. 

 

QUESTÃO 11 

“Produtos à base de mercúrio usados para limpar ferimentos, como o mercúrio-cromo e tiomersal 

(princípio ativo da marca Merthiolate), estão proibidos de serem produzidos ou vendidos no País a partir 

de 18/04/2001”. Existem outros produtos que podem substituir com vantagem a limpeza de ferimentos 

domésticos. Um exemplo são os anti-sépticos feitos com iodo”. É correto afirmar: 

 

A) O mercúrio é um semimetal. 

B) Encontra-se na mesma família do iodo. 

C) O iodo pode sofrer o fenômeno de sublimação. 

D) O iodo é um calcogênio. 

E) Mercúrio e iodo são elementos metálicos. 

 

QUESTÃO 12 

O subnível mais energético do átomo de um elemento químico é 4p3. Portanto, seu número atômico e sua 

posição na tabela periódica serão: 

 

A) 23, 4A, 4º período. 

B) 33, 5A, 5º período. 

C) 33, 4A, 5º período. 

D) 28, 4A, 4º período. 

E) 33, 5A, 4º período. 



 
 

 

 

 

 

Observe um trecho de uma carta e responda o que se pede nas duas próximas questões. 

 

CARTA DE UM QUÍMICO APAIXONADO 

 

Berílio Horizonte, zinco de benzeno de 2000. 

 

Querida Valência, 

 

“Sinceramente, não sei por que você está à procura de um processo de separação, como se fossemos 

misturas e não substâncias puras! Mesmo sendo um pouco volátil, nosso relacionamento não pode dar 

erradio. Se isso acontecesse, irídio emboro urânio de raiva. Espero que você não tenha tido mais contato 

com Hélio (que é nobre!), nem com Túlio e nem com os estrangeiros (Germânio, Polônio e Frâncio). 

Esses casos devem sofrer uma neutralização ou, pelo menos, uma grande diluição”. 

 

QUESTÃO 13 

O elemento químico Hélio pertence à família dos: 

 

A) Alcalinos. 

B) Alcalinos terrosos. 

C) Halogênios. 

D) Calcogênios. 

E) Gases nobres. 

 

QUESTÃO 14 

Dos calcogênios podemos observar a presença do: 

 

A) Berílio. 

B) Urânio. 

C) Hélio. 

D) Germânio. 

E) Polônio. 

 

QUESTÃO 15 

Entre os elementos abaixo, qual é o halogênio do 3º período? 

 

A) Alumínio. 

B) Bromo. 

C) Cloro. 

D) Gálio. 

E) Nitrogênio. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

O ar, 

É a principal fonte para se existir; 

Se você quer colaborar 

Nós estamos aqui para te ajudar 

Ah! Eu sei 

Eu sei, 

Que o ar poluído vai nos prejudicar, 

Mas isso não impede que eu repita: 

“O ar é vida, vou ganhar esta partida!!”! 

 

QUESTÃO 16 

Sobre os componentes do ar puro (principais componentes: gás nitrogênio, gás oxigênio e gás argônio), 

podemos afirmar que: 

 

A) O elemento químico oxigênio é um gás nobre. 

B) Entre os halogênios, encontraremos o nitrogênio. 

C) O argônio é um gás nobre. 

D) Nitrogênio, oxigênio e argônio pertencem a uma mesma família da tabela periódica. 

E) Oxigênio é calcogênio e argônio é gás nobre. 

 

“De todos os materiais recicláveis os metais são, sem dúvida, um dos mais vantajosos e lucrativos, pois, 

podem ser reciclados diversas vezes sem perder suas propriedades”. Os metais recicláveis podem ser 

divididos em dois grupos: Metais ferrosos e metais não ferrosos. Os metais não ferrosos, no entanto, são 

mais rentáveis e sua reciclagem é mais destacada. A grande estrela dos metais não ferrosos é o alumínio 

(Al: Z = 13). 

 

QUESTÃO 17 

Sobre o texto e temas relativos, analise as afirmativas abaixo: 

 

A) Os metais constituem a maioria dos elementos químicos. 

B) O alumínio é um elemento químico que se localiza na família 3A. 

C) Encontraremos o alumínio no 3º período da classificação periódica. 

D) Podemos afirmar que o alumínio é um elemento de transição. 

E) Outros metais não ferrosos são: cobre e chumbo, que também são metais representativos da tabela 

periódica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

QUESTÃO 18 

Na tabela periódica algumas famílias possuem nomes especiais, sobre estas famílias e seus elementos 

afirma-se: 

 

A) Potássio, sódio e lítio são alcalinos terrosos. 

B) Os halogênios constituem a família 7A. 

C) Todo gás nobre possui na camada de valência 8 elétrons. 

D) Todo átomo que é estável possui configuração eletrônica de um gás nobre. 

E) Os halogênios são mais eletronegativos que os calcogênios do mesmo período. 

 

QUESTÃO 19 

Dados os átomos 31A, 14B, 19C e 9D. 

 

A) O elemento A se encontra no terceiro período da classificação periódica. 

B) Encontraremos o elemento B na família 4A. 

C) O elemento C é um metal alcalino. 

D) Elementos de D são encontrados entre os halogênios. 

E) Os átomos A e B se encontram no mesmo período da classificação periódica. 

 

 


