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Organização da Tabela Periódica 

Ao organizar a Tabela Periódica em ordem crescente de número atômico, Moseley posicionou 

os elementos químicos formando colunas horizontais e verticais. Cada uma dessas colunas 

recebeu uma denominação: 

- Colunas horizontais: os períodos, que são sete, indicam a quantidade de níveis de energia 

presentes em cada átomo de cada elemento químico. 

- Colunas verticais: as famílias ou grupos, que são dezoito, indicam o subnível mais energético 

de cada átomo de cada elemento químico. As famílias periódicas podem ser divididas em 

famílias A ou famílias B, sendo oito famílias A (família dos elementos representativos) e oito 

famílias B (família dos elementos de transição): 

 
As famílias A e B e os períodos da Tabela Periódica 

As propriedades periódicas dos elementos químicos 

Várias são as propriedades referentes aos elementos químicos que podem discutidas e 

analisadas com base na Tabela Periódica: 

 Raio atômico (propriedade referente ao tamanho dos átomos do elemento); 
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 Energia de ionização (energia necessária para retirar um elétron de um átomo no 

estado gasoso); 

 Eletronegatividade (capacidade que um átomo tem de atrair para perto de si os 

elétrons da ligação com outro átomo); 

 Afinidade eletrônica (energia liberada por um átomo no estado gasoso ao receber um 

elétron); 

 Eletropositividade (Capacidade que um átomo tem de liberar os elétrons da ligação 

com outro átomo); 

QUESTÃO 1 

(UFU 2020)  Um professor de química, para desejar “boa sorte” a seus alunos na prova, utilizou 

quatro elementos da tabela periódica para escrever a frase: 

 

A) Identifique os elementos da frase que possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. 

Dê o número de massa do átomo, presente na frase, que possui 8  nêutrons e é utilizado na 

datação de fósseis orgânicos. 

._____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Dados: 

Gd (Z 64;  sexto período da tabela periódica) 

Lu (Z 71;  sexto período da tabela periódica) 

C (Z 6;  segundo período da tabela periódica) 

K (Z 19;  quarto período da tabela periódica)  

QUESTÃO 2 

ANO INTERNACIONAL DA TABELA PERIÓDICA 

Há 150 anos, a primeira versão da tabela periódica foi elaborada pelo cientista Dimitri 

Mendeleiev. Trata-se de uma das conquistas de maior influência na ciência moderna, que 

reflete a essência não apenas da química, mas também da física, da biologia e de outras áreas 

das ciências puras. Como reconhecimento de sua importância, a UNESCO/ONU proclamou 

2019 o Ano Internacional da Tabela Periódica.  
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Na tabela proposta por Mendeleiev em 1869, constavam os 64 elementos químicos 

conhecidos até então, além de espaços vazios para outros que ainda poderiam ser 

descobertos. Para esses possíveis novos elementos, ele empregou o prefixo “eca”, que 

significa “posição imediatamente posterior”. Por exemplo, o ecassilício seria o elemento 

químico a ocupar a primeira posição em sequência ao silício no seu grupo da tabela periódica.  

Em homenagem ao trabalho desenvolvido pelo grande cientista, o elemento químico artificial 

de número atômico 101 foi denominado mendelévio. 

(Uerj 2020)  Atualmente, o símbolo do elemento correspondente ao ecassilício é:  

Dados: C, Si, Ge, Sn, Pb, F (Grupo 14).   

A) A     

B) C     

C) Ge     

D) P     

QUESTÃO 3 

(Ufpr 2019)  A tabela periódica dos elementos é ordenada pelo número atômico de cada 

elemento. A sua organização é útil para relacionar as propriedades eletrônicas dos átomos 

com as propriedades (químicas) das substâncias. Além disso, pode ser usada para prever 

comportamentos de elementos não descobertos ou ainda não sintetizados. 

Considere os elementos 9 16X, Y  e 19 Z  (X, Y, Z  são símbolos fictícios). 

a) Faça a distribuição eletrônica dos átomos X, Y  e Z,  indicando claramente a última camada 

preenchida.  

b) A que período e grupo (ou família) pertencem os elementos X, Y  e Z?   

c) Coloque X, Y  e Z  em ordem crescente de raio atômico. 

d) Coloque X, Y  e Z  em ordem crescente de eletronegatividade.   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

 

Modelo atômico de Dalton 

O primeiro modelo atômico foi proposto por John Dalton, em 1808. Apoiado no modelo grego, 

o cientista afirmava que o átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, o que para 

ele representava a menor porção da matéria. 

O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como “bola de bilhar”. Por que uma esfera? 

Porque as esferas não têm vértices e nem arestas, são as figuras geométricas mais difíceis de 

se quebrar. 

Nesse período, o único instrumento que era utilizado para os experimentos era a balança e as 

constatações ficavam sempre em torno da massa dos elementos, por isso é que demorou 

bastante tempo até que surgisse um novo modelo atômico. 

Modelo atômico de Thomson 

Na segunda metade do século XIX, temos o surgimento da energia e a utilização da corrente 

elétrica, uma ferramenta nova para a ciência, que Thomson emprega em um experimento com 

raios catódicos. 

Descobre o elétron dentro do átomo, colocando duas placas com cargas elétricas, uma positiva 

e uma negativa. Dessa maneira, se o átomo não possuísse nenhuma carga, não seria atraído 

por nenhuma delas. 

A teoria de que o átomo era indivisível, agora cai por terra e Thomson diz que ele é composto 

por uma massa positiva, na qual estão incrustados os elétrons, que são negativos. 

Por que eles não saem dessa massa? Porque a carga negativa é atraída pela positiva, por isso 

eles não se separam. 

O átomo continua, no modelo atômico de Thomson, sendo esférico, maciço (massa positiva e 

partículas negativas), e ficou conhecido como “pudim de passas”. 

Modelo atômico de Rutherford 

No século XX, é descoberta a radioatividade e, assim, em 1911, Rutherford utiliza o polônio em 

seu experimento, um elemento radioativo que emite uma partícula denominada alfa. 

Milhares dessas partículas foram lançadas contra uma placa de ouro e esperava-se que, se o 

átomo fosse realmente maciço, as partículas alfa não a ultrapassariam. 

Para sua surpresa, a grande maioria atravessou o obstáculo, sendo que poucas sofreram 

desvios e voltaram. 

As que voltavam levaram Rutherford a perceber que algo nesse átomo era maciço, que era o 

núcleo, então, a partir desse momento, ele o dividiu em duas partes: núcleo e eletrosfera. 

 

 

 

 

https://www.stoodi.com.br/blog/2018/07/16/eletrodinamica/
https://www.stoodi.com.br/blog/2018/07/16/eletrodinamica/
https://www.stoodi.com.br/blog/2020/01/16/modelo-atomico-de-thomson/
https://www.stoodi.com.br/blog/2016/10/28/quimica-4-pontos-da-radioatividade-que-voce-precisa-conhecer/


 
 

 

Modelo atômico de Bohr 

O modelo atômico de Rutherford ainda deixou um questionamento que foi respondido por 

Bohr. Por que o elétron não cai no núcleo, já que suas cargas se atraem? 

A física clássica diz que carga positiva atrai carga negativa, mas a física moderna já diz que nem 

sempre é assim. Mesmo que as cargas sejam atraídas, existe uma energia que as impede de 

cair, que é a energia quântica. 

O átomo de Bohr é o de Rutherford, acrescentando-se a energia quântica. O que isso significa? 

Que Bohr também diz que os elétrons giram em torno do núcleo, mas em órbitas quantizadas. 

Os elétrons se comportam de forma estacionária, ou seja, só giram na mesma órbita, de forma 

fixa e constante, o que o impede de cair. 

QUESTÃO 4  

(Ufu 2018)  O “brilho” das placas de trânsito, quando recebem luz dos faróis dos carros no 

período da noite, pode ser compreendido pelo efeito da luminescência. Sem esse efeito, 

teríamos dificuldade de visualizar a informação das placas no período noturno, o que 

acarretaria possíveis acidentes de trânsito. 

Esse efeito, conhecido como: 

A) fosforescência, pode ser explicado pela quantização de energia dos elétrons e seu retorno 

ao estado mais energético, conforme o Modelo Atômico de Rutherford.    

B) bioluminescência, pode ser explicado pela mudança de nível energético dos elétrons e seu 

retorno ao nível menos energético, conforme o Modelo de Rutherford.    

C) fluorescência, pode ser explicado pela excitação dos elétrons e seu retorno ao estado 

menos energético, conforme o Modelo Atômico de Bohr.    

D) luminescência, pode ser explicado pela produção de luz por meio da excitação dos elétrons, 

conforme o Modelo Atômico de Thomson.   

E) quimiluminescência, pode ser explicado pelo salto dos elétrons, conforme Modelo Atômico 

de Thomson.  

QUESTÃO 5 

(Ufrgs 2018)  Considere as seguintes afirmações a respeito do experimento de Rutherford e do 

modelo atômico de Rutherford-Bohr. 

I. A maior parte do volume do átomo é constituída pelo núcleo denso e positivo. 

II. Os elétrons movimentam-se em órbitas estacionárias ao redor do núcleo. 

III. O elétron, ao pular de uma órbita mais externa para uma mais interna, emite uma 

quantidade de energia bem definida. 

Quais estão corretas?  
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A) Apenas I.    

B) Apenas II.    

C) Apenas III.    

D) Apenas II e III.    

E) I, II e III.    

QUESTÃO 6  

Modelos Atômicos 

Os modelos atômicos são diferentes ideias, que surgiram durante o desenvolvimento da 

história da ciência, na tentativa de explicar a composição íntima da matéria. O primeiro 

modelo atômico da era moderna foi proposto por John Dalton, que considerava os átomos 

como esferas maciças e indivisíveis. A descoberta dos elétrons, partículas subatômicas de 

carga elétrica positiva, fez os cientistas provarem que o átomo era divisível, abrindo espaço 

para uma nova ideia, um modelo que ficou conhecido como pudim de passas, atribuído ao 

físico Ernest Rutherford. Esse modelo durou alguns anos, até que o cientista Niels Böhr propôs 

um modelo no qual os elétrons giravam ao redor de um núcleo com energia variável, ao 

percorrer uma órbita fixa. A partir desses elétrons, os átomos poderiam se unir para formar 

compostos em um fenômeno conhecido como ligação química, que ocorria em busca de 

aumentar a energia do sistema e com isso adquirir estabilidade.  

Quantos erros científicos são encontrados no texto?  

A) Um    

B) Dois    

C) Três    

D) Quatro    

E) Cinco    

QUESTÃO 7 

Ao longo dos anos, as características atômicas foram sendo desvendadas pelos cientistas. Foi 

um processo de descoberta no qual as opiniões anteriores não poderiam ser desprezadas, ou 

seja, apesar de serem ideias ultrapassadas, fizeram parte do histórico de descoberta das 

características atômicas. 

Vários foram os colaboradores para o modelo atômico atual, dentre eles Dalton, Thomson, 

Rutherford e Bohr. Abaixo você tem a relação de algumas características atômicas, especifique 

o cientista responsável por cada uma destas teorias: 

 

 

 



 
 

 

I. O átomo é comparado a uma bola de bilhar: uma esfera maciça, homogênea, indivisível, 

indestrutível e eletricamente neutra.  

II. O átomo é comparado a um pudim de ameixas: uma esfera carregada positivamente e que 

elétrons de carga negativa ficam incrustados nela.  

III. Átomo em que os elétrons se organizam na forma de camadas ao redor do núcleo.  

III. Átomo que apresenta um núcleo carregado positivamente e ao seu redor gira elétrons com 

carga negativa. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 8 

O átomo de Rutherford (1911) foi comparado ao sistema planetário (o núcleo atômico 

representa o sol e a eletrosfera, os planetas): 

Eletrosfera é a região do átomo que: 

A) contém as partículas de carga elétrica negativa. 

B) contém as partículas de carga elétrica positiva. 

C) contém nêutrons. 

D) concentra praticamente toda a massa do átomo. 

E) contém prótons e nêutrons. 

Partículas do átomo 

A estrutura de um átomo é composta basicamente por núcleo, níveis, subníveis, orbitais e 

partículas atômicas. As partículas atômicas são os prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e 

nêutrons estão localizados no interior do núcleo, e os elétrons, nos orbitais. 

Para realizar o cálculo das partículas atômicas, é fundamental que conheçamos algumas 

características do átomo: 

a) Número atômico 

É representado pela letra Z, sempre maiúscula, e indica: 

 A quantidade de prótons (p) no interior do núcleo; 

 A quantidade de elétrons (e) no interior dos orbitais. 

Assim, o número atômico é igual ao número de prótons e elétrons: 

Z = p = e 
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O número atômico é posicionado sempre à esquerda, subscrito, na sigla do átomo do 

elemento químico, como na representação abaixo: 

ZX 

b) Número de massa 

É representado pela letra A, sempre maiúscula, e indica a soma do número de prótons (p) com 

o número de nêutrons (n) presentes no núcleo do átomo: 

A = p + n 

O número de massa é posicionado sempre à esquerda ou à direita, sobrescrito, na sigla do 

átomo do elemento químico, como na representação abaixo: 

AX ou XA 

Cátions e ânions 

Para um átomo ser eletricamente neutro ele precisa ter a mesma quantidade de prótons e 

elétrons, mas como nem sempre isso ocorre, surge então os compostos denominados de íons. 

Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons em razão de reações, eles se classificam 

em ânions e cátions: 

 

Ânion: átomo que recebe elétrons e fica carregado negativamente. Exemplos: N-3, Cl-, F-1, O-2. 

 

Cátion: átomo que perde elétrons e adquire carga positiva. Exemplos: Al+3, Na+, Mg+2, Pb+4. 

QUESTÃO 9 

(Uemg 2018)  O selênio, um não metal do grupo dos calcogênios, possui extrema importância 

biológica, pois é um micronutriente indispensável para todas as formas de vida. É formado por 

átomos que possuem a representação 
79

34Se .  É correto afirmar que o selênio apresenta   

A) 45  partículas nucleares.     

B) 113  partículas nucleares.     

C) 6  elétrons na camada de valência.     

D) 2  elétrons na camada de valência.    

Isótopos 

Os isótopos (isotopia) são átomos de um mesmo elemento químico os quais apresentam 

o mesmo número atômico (Z) e diferentes números de massa (A). 
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Isóbaros 

Os isóbaros (isobaria) são átomos de distintos elementos químicos os quais apresentam 

o mesmo número de massa (A) e diferentes números atômicos (Z). 

Isótonos 

Os isótonos (isotonia) são átomos de elementos químicos distintos os quais apresentam 

diferentes números atômicos (Z), diferentes números de massa (A) e o mesmo número de 

nêutrons. 

QUESTÃO 10 

Segundo a representação dos elementos químicos abaixo, o cálcio (Ca), o potássio (K) e o 

argônio (Ar) podemos classificá-los como isótopos, isótonos ou isóbaros? 

20Ca40, 19K40, 18Ar40 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 11 

(Uerj simulado 2018)  O desastre de Chernobyl ainda custa caro para a Ucrânia. A radiação na 

região pode demorar mais de 24.000  anos para chegar a níveis seguros. 

Adaptado de Revista Superinteressante, 12/08/2016. 

Após 30  anos do acidente em Chernobyl, o principal contaminante radioativo presente na 

região é o césio-137,  que se decompõe formando o bário-137.  

Esses átomos, ao serem comparados entre si, são denominados:  

A) isótopos    

B) isótonos    

C) isóbaros    

D) isoeletrônicos    

QUESTÃO 12 

(Uefs 2018)  O isótopo mais abundante do elemento boro na natureza é o de número de 

massa 11.  O número de nêutrons presente no núcleo desse isótopo é 

Dados: B (Z 5).   

A) 5.     

B) 6.     

 

 

 



 
 

 

C) 7.     

D) 9.     

E) 11.     

Diagrama de Linus Pauling 

Linus Carl Pauling (1901-1994), químico americano, elaborou um dispositivo prático que 

permite colocar todos os subníveis de energia conhecidos em ordem crescente de energia. É o 

processo das diagonais, denominado diagrama de Pauling, representado a seguir. A ordem 

crescente de energia dos subníveis é a ordem na sequência das diagonais. 

 

 

QUESTÃO 13 

(Ufjf-pism 1 2018)  Analise as observações a seguir relativas a um determinado elemento 

químico que possui 2  elétrons na camada K  e assinale a opção CORRETA:  

A) O elemento apresenta 2  prótons e 2  elétrons.     

B) O elemento apresenta o mesmo número de elétrons na camada de valência que os outros 

elementos do mesmo grupo da Tabela Periódica.     

C) No período onde se situa o elemento em questão estão presentes sete outros.     

D) Ao formar ligações químicas, o elemento segue a regra do octeto.     

E) O elemento apresenta 4  nêutrons em seu núcleo.     

 

 


