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01. Os gases nobres possuem inércia química, mas, em condições especiais, alguns gases nobres como o xenônio podem formar óxidos e 
fluoretos. O hidrogênio possui combustão limpa. Os metais nobres possuem baixa tendência a sofrer oxidação. Das formas alotrópicas 
do carbono, apenas o diamante e o fulereno não conduzem eletricidade.

 Resposta: E

02.
A) Falso. O gás nitrogênio pertence ao grupo 5A ou 15, enquanto o Hélio é de família dos gases nobres (8A ou 18).
B) Falso. O ar que respiramos apresenta uma composição média de 78% N

2
, 20% O

2
 e 2% outros gases.

C) Falso. O nitrogênio não possui elétron de diferenciação em orbital dos tipos “d” ou “f”, típicos de elementos de transição.
D) Verdadeiro. Gás Hélio → Família dos gases nobres.
 Gás Nitrogênio → Grupo 5A ou 15.

 Resposta: D

03. O elemento chumbo pertence ao 6º período e à família 4A ou 14, da Tabela Periódica. A configuração final é 6s26p2. 
 O cromato de chumbo tem fórmula PbCrO

4
. Os óxidos de chumbo são PbO e PbO

2
.

 Resposta: A

04. 
A) Falso. Potássio e Sódio são da mesma família (alcalinos).
B) Falso. K(1A), Na(1A), Fe(8B), Ca(2A) e P(5A).
C) Falso. São de famílias distintas.
D) Verdadeiro. Li, Na, K, Rb, Cs e Fr compõem a família dos alcalinos.
E) Falso. O elemento Ferro é de transição externa (Bloco B).

 Resposta: D

05. Como a Tabela Periódica foi fornecida, os elementos Pt, Au e Hg apresentam números atômicos consecutivos pois está no mesmo 
período e apresentam-se da esquerda para a direita. Para elementos químicos apresentarem reatividades químicas similares devem 
estar na mesma família (Li, Na e K) e Ne, Ar e Kr são gases nobres, portanto, apresentam o mesmo estado físico.

 Resposta: E
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