
 

 

 

Recuperação do 3° Bimestre – disciplina: Química  

Conteúdo: 
Tabela periódica (Capítulo 5) 
Ligações químicas ( Capitulo 6) 

 

Lista de exercícios 

1-Na classificação periódica, os elementos Ba (grupo 2), Se (grupo 16) e Cl(grupo 

17) são conhecidos, respectivamente, como: 

a) alcalino, halogênio e calcogênio 

b) alcalinoterroso, halogênio e calcogênio 

c) alcalinoterrosos, calcogênio e halogênio 

d) alcalino, halogênio e gás nobre 

e) alcalinoterroso, calcogênio e gás nobre 

2-O bromato de potássio, produto de aplicação controvertida na fabricação de pães, 

tem como fórmula KBrO3. Os elementos que o constituem, na ordem indicada na 

fórmula, são das famílias dos: 

a) alcalinos, halogênios e calcogênios 

b) halogênios, calcogênios e alcalinos 

c) calcogênios, halogênios e alcalinos 

d) alcalinoterrosos, calcogênios e halogênios 

e) alcalinoterrosos, halogênios e calcogênios 

3-Associe corretamente as colunas abaixo: 

Colégio FAAT 
Ensino Fundamental e Médio 



I.        Metais alcalinos                                         (   ) Grupo 0 

II.       Metais alcalinoterrosos                            (   ) Grupo 17 ou VII A 

III.      Calcogênios                                               (   ) Grupo  16 ou VI-A 

IV.      Halogênios                                                 (   ) Grupo 15 ou V-A 

V.       Família do carbono                                   (   ) Grupo 14 ou IV-A 

VI.      Família do nitrogênio                                (   ) Grupo 1 ou I-A 

VII.     Gases nobres                                            (   ) Grupo 2 ou II-A 

4-Um elemento X tem o mesmo número de massa do 20Ca40 e o mesmo número de nêutrons 

do 19K
41. 

Este elemento está localizado na família: 

(A) IA. 

(B) IIA. 

(C) VIA. 

(D) VIIA. 

(E) zero. 

Observe a colocação dos elementos na tabela periódica proposta, representados por 

símbolos que não correspondem aos verdadeiros e responda as duas questões que 

seguem. 

 

5-O metal alcalino é: 

(A) Z. 



(B) Q. 

(C) X. 

(D) U. 

(E) Y. 

 

6-Os elementos P e U são, respectivamente, pertencentes às famílias dos: 

(A) alcalinos e alcalinos terrosos. 

(B) halogênios e calcogênios. 

(C) calcogênios e gases nobres. 

(D) calcogênios e halogênios. 

(E) alcalinos terrosos e boro. 

 

7-Na classificação periódica, os elementos químicos situados nas colunas 1A e 2A são 

denominados,respectivamente: 

(A) halogênios e metais alcalinos. 

(B) metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. 

(C) halogênios e calcogênios. 

(D) metais alcalinos e halogênios. 

(E) halogênios e gases nobres 

 

8-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. 

 

9-O elemento químico que apresenta configuração eletrônica 2, 8, 2 é um: 

(A) actinídeo. 

(B) lantanídeo. 

(C) metal alcalino terroso. 

(D) elemento de transição. 

(E) elemento transurânico. 

 

10-Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda 

camada,18 elétrons na terceira camada e 7 elétrons na quarta camada. A família e o 

período em que se encontra este elemento são, respectivamente: 

(A) família dos halogênios, 7° período. 

(B) família do carbono, 4° período. 

(C) família dos halogênios, 4° período. 

(D) família dos calcogênios, 4° período. 

(E) família dos calcogênios, 7° período 

 

11-Qual a fórmula do composto formado entre os elementos 13A  e 8B ? 

a) AB 

b) A2B3 

c) A3B2 

d) A2B 

e) AB3 

12-Qual a fórmula do composto formado entre os elementos 12A  e 8B ? 



a) AB 

b) A2B3 

c) A3B2 

d) A2B 

e) A2B2 

13-Assinale a  fórmula do composto formado entre 19K e 53I 

a)K2I 

b) K2I2 

c)KI2 

d)KI3 

e)KI 

14-Dois elementos, representados por X e Y, combinam-se. As distribuições de elétrons de X 

e Y são as seguintes: 

 

Níveis K L M N 

X 2 8 8 1 

Y 2 8 6 
 

Que alternativa apresenta a fórmula e o tipo de ligação do composto formado? 

a) X2Y, iônico 

b) XY2, covalente 

c) XY2, iônico 

d) X2Y, covalente 

e) X7Y2, covalente 

15-Considerando sua posições na tabela periódica, o hidrogênio(Z=1) e o oxigênio(Z=6) 

devem formar o composto de fórmula:  



a) HO 

b) HO2 

c) H2O 

d) H2O3 

e) H3O2 

 

 Faça a ligação covalente entre os elementos e de a fórmula eletrônica, estrutural e 

molecular: 

 

16) H(Z=1) + Cl (Z=17) 

 

17)C (Z=6) + F (Z= 9) 

 

18) H(Z=1) + O (Z=8) 

19) C (Z=6) + S (Z=16) 

20)S (Z=16) + Cl (Z=17) 

GABARITO 

1-c 

2-a 

3-Vii, IV, III, VI, V, I, II 

4-b 

5-a 

6-d 

7-b 

8-c 

9-c 

10-c 



11-b 

12-a 

13-e 

14-c 

15-c 

 

 


