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LISTA DE EXERCÍCIOS – Trabalho de recuperação 
 

Informação importante: Sempre que necessário, consulte os números atômicos e 
número de massa em uma tabela periódica. 

      1) “Bom dia, Dr. Atomix, nós estamos procurando a nossa família”, disseram três 
elementos perdidos. 

           O Dr. Atomix encontrou as seguintes informações para ajudá-los: 

      I) O primeiro elemento tem no seu registro de nascimento: ano de nascimento            
= 1755, situação na tabela periódica = metal, elétrons de valência = 2 e número de 
camadas eletrônicas = 3. 

       II) O segundo elemento faz parte da família que tem as seguintes características: 
são sólidos, porém não muito duros, são condutores de eletricidade, fundem mais 
rapidamente do que seus vizinhos da direita e reagem violentamente quando 
misturados com a água. 

       III) O terceiro elemento pertence à família que apresenta como características: 
são utilizados em letreiros luminosos, são elementos muito estáveis. 

       O Dr. Atomix conclui que os três elementos pertencem a quais famílias? 

       Após isso foi possível determinar os raios iônicos, atômicos e os potenciais de 
ionização dos três elementos em ordem crescente, supondo que os elementos 
estejam no terceiro período. Dê a ordem em que eles se encontram. 

      2) Coloque verdadeiro ou falso: 

      I)  O carbono tem maior ponto de fusão do que o chumbo. 

      II)  O primeiro potencial de ionização do boro é menor do que o do oxigênio. 

      III) O sódio apresenta uma densidade maior do que o lítio. 

      IV) O berílio é menos eletronegativo do que o estrôncio. 

      V)  Os raios dos íons 19K+, 13Al3+, 11Na+ e 12Mg2+ crescem na ordem: 
Al3+<Mg2+<Na+<K+. 

      VI) Para os elementos da família 15 (ou 5A), as afinidades eletrônicas são muito 
baixas, pois a adição de elétrons deve ser feita em orbitais do tipo p preenchidos com 
três elétrons. 

       VII)  Um átomo que apresenta baixa eletronegatividade normalmente apresenta 
alta afinidade eletrônica. 



      VIII) Na família IA o ponto de fusão e de ebulição dos metais formados por esses 
elementos diminui de cima para baixo. 
 
3) Monte as fórmulas eletrônica e estrutural (quando houver) para os seguintes 
compostos químicos. 
 

a) HNO3                                                 
b) H2O 
c) CH4 
d) H3C-CH2-OH 

e) H3PO4 
f) SO2 
g) SO3 
h) O3 

 
4) Monte as fórmulas mínimas para os compostos iônicos formados pela união dos 
seguintes elementos: 
 

a) Na e S 
b) K e O 
c) Ba e N 
d) Al e O 
e) Cl e P 
f) Mg e H 

 
5) Sobre os metais: 
 

a) Como se forma uma ligação metálica? 
b) Baseando-se nesta teoria, explique a razão pela qual os metais são bons 
condutores elétricos e térmicos? 

 
 
6) Considere o elemento cloro formando compostos com, respectivamente, hidrogênio, 
carbono, sódio e cálcio. (Consulte a tabela periódica.). Com quais desses elementos o 
cloro forma compostos covalentes? 
 

7) Qual é a fórmula do composto formado quando átomos do elemento genérico M, 
que formam cátions trivalentes, se ligam a átomos do elemento A, pertencente à 
família dos calcogênios?   

8) Tem-se dois elementos químicos A e B, com números atômicos 20 e 35, 
respectivamente. 

  Escreva as configurações eletrônicas de A e B. 
 Com base nas configurações, localize A e B na tabela periódica. 
 Que tipo de ligação ocorrerá entre A e B e qual a fórmula do composto 

formado?   

9) Sabendo que o elemento X possui número atômico 38, e o elemento Y pertence à 
família dos halogênios, forneça o tipo de ligação química e a fórmula eletrônica, 
estrutural e molecular do composto formado entre esses elementos. 

 



 10) Determine o número de átomos de hidrogênio contidos em 100,0 gramas de álcool 

etílico (C2H6O).  

11) Em uma pessoa adulta com massa de 70 kg, há 1,6 kg de cálcio. Qual seria a massa 

dessa pessoa, em kg, se a natureza houvesse, ao longo do processo evolutivo, escolhido 

o bário em lugar do cálcio? 

12) Certa massa de gás ocupa um volume de 1 m3 a 323ºC, exercendo uma pressão de 1 

atm no recipiente que a contém. Reduzindo-se a temperatura para 25ºC e o volume 

ocupado pelo gás para 25 litros, qual será a pressão no sistema, em atm? 

13) Uma amostra de gás encontra-se num recipiente fechado e indeformável, a -73ºC e 

600 mmHg. Se a temperatura for elevada até 77ºC, qual será a nova pressão? 

14) Qual é o número de moléculas contidas em 56 mL de metano, CH4(g), nas CNTP? 

15) Qual é o volume ocupado por 17,6 g de CO2(g) nas condições ambientes (1 atm e 

25ºC) (Dados: massa molar do CO2 = 44 g/mol, VM = 25L). 


