
1. Diga o nome e o símbolo para os elementos cuja localização na tabela periódica é: a)

Grupo 1A período 4 b) Grupo 3A período 3 c) Grupo 6A período 2 d) Grupo 2A

período 6

2. Por que o flúor apresenta raio atômico menor que o oxigênio e cloro?

3. Quantos elétrons não pareados são encontrados nos seguintes átomos nos seus

estados fundamentais: a) Mn b) Sc c) Fe d) Zn

4. O primeiro estado excitado é a configuração mais próxima do estado fundamental e

ao mesmo tempo mais alta que este. Escreva a configuração eletrônica correspondente

ao primeiro estado excitado dos seguintes elementos: a) Ne b) Li.

5. As energia de ionização do Li e K são 519 e 418 kJ/mol, respectivamente. Dos

seguintes valores, qual seria a energia de ionização para o sódio e por quê? (a) -334; (b)

360; (c) -450; (d) 494; (e) 635.

6. Os números atômicos de três elementos A, B, e C são 20, 30 e 53, respectivamente.

Indicar: a) símbolo, b) configuração eletrônica, c) posição na tabela periódica, d)

ordenar por eletronegatividade.

7. O raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, caráter

metálico e poder oxidante e redutor são propriedades periódicas, defina e explique cada

uma de elas indicando as tendências na tabela periódica.

8. Quais das seguintes designações de orbitais não são possíveis: 6s, 2d, 8p, 4f, 1p e 3f?

9. Qual é a configuração eletrônica e valência mais provável do elemento de número

atômico 10?

10. Onde se encontram na tabela periódica os elementos com primeiras energias de

ionização mais altas. Explique?

11. Por que a segunda energia de ionização de qualquer átomo é maior do que a

primeira?

12. As seguintes partículas são isoeletrônicas, isto é, possuem a mesma configuração

eletrônica. Coloque-as em ordem decrescente de raios: Ne, F-, Na+, O2- Mg2+.

13. Coloque em ordem decrescente de raio iônico: Se2-, S2-, Te2-, O2-.



14. Qual das seguintes espécies tem o menor raio iônico: Fe2+ ou Fe3+. Explique.

15. Quantos elétrons estão presentes na camada de valência de: a) N3- b) O2- c) F- d) Ne

16. Considere as moléculas isoeletrônicas CH4, NH3 e H2O e seus respectivos ângulos

de ligação iguais a 109,5°, 107° e 104,5°.

i) Proponha estruturas geométricas para as três moléculas. Faça os desenhos

correspondentes.

ii) Justifique a tendência observada nos valores dos ângulos de ligação.

17. Calcule a entalpia molar de formação, Hºf , do Fluoreto de Lítio usando como

procedimento o Ciclo de Born-Haber. Dados: Energia de Sublimação do Li (S) = 159,37

kJ/mol Energia de Dissociação do F2 (D) = 159,98 kJ/mol 1ª Energia de Ionização do

Li (1ª EI) = 520 kJ/mol 1ª Afinidade Eletrônica do F (1ª AE) = - 328,0 kJ/mol Energia

Rede do LiF (Uº) = 1037 kJ/mol.

18. No esquema abaixo estão as distribuições de alguns átomos representados por letras

que não correspondem aos símbolos reais.

X: 1s2

Y: 1s2 2s2 2p5

Z: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

T:1s2 2s2 2p4

W: 1s2 2s2 2p6 3s2

Os compostos X2T, Y2, WZ2, WT são, respectivamente:

a) iônico, iônico, iônico, molecular

b) molecular, molecular, iônico, iônico

c) iônico, iônico, molecular, molecular

d) iônico, molecular, iônico, iônico

e) molecular, molecular, molecular, iônico

19. Os compostos formados pelos pares Mg e Cl; Ca e O; Li e O; K e Br possuem

fórmulas cujas proporções entre os cátions e os ânions são, respectivamente:

Dados: 3Li; 8O; 12Mg; 17Cl; 19K; 20Ca; 35B.

a) 1:1; 2:2; 1:1; 1:2

b) 1:2 ; 1:2; 1:1; 1:1

c) 1:1; 1:2; 2:1; 2:1



d) 1:2; :1; 2:1; 1:1

e) 2:2; 1:1; 2:1; 1:1


