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01. 

A) Incorreto. Elementos representativos possuem seu elétron de valência em orbital s ou p.
B) Incorreto. Fe, Cu e Zn são elementos de transição externa.
C) Correto. Na e K, metais alcalinos, Mg e Ca, metais alcalinos terrosos, pertencem ao grupo dos elementos representativos.
D) Incorreto. O elemento H apresenta número atômico e número de massa iguais a 1.
E) Incorreto. Foram citados elementos representativos e de transição.

 Resposta: C

02. 

A) Incorreto. Os ametais citados pertencem ao grupo dos calcogênios e ao grupo dos halogênios, possuindo seis e sete elétrons no 
nível mais externo.

B) Incorreto. O molobidênio é do 5° período.
C) Correto. Elementos de um mesmo grupo possuem propriedades semelhantes.
D) Incorreto. Os metais citados são elementos de transição e apresentam subnível d como o mais energético.
E) Incorreto. Oxigênio e selênio são calcogênios.

 Resposta: C

03. Comentário:

 He 1s2  Família 8A ou grupo 18
 N   1s2 2s2 2p3  Família 5A ou grupo 15

 Resposta: D

04. 
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Nb 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d3

 O elétron mais energético do nióbio se localiza no subnível 4d3 e este subnível se encontra na camada 4 que seria o penúltimo nível.

 Resposta: A

05. 

A) Correto. Quase todos os elementos que compõem as “terras raras” fazem parte do “bloco f” da Tabela Periódica, ou seja, do 
conjunto de grupos cujos elementos possuem o elétron de mais alta energia no orbital atômico f.

B) Correto. São os elementos lantanídeos, aos quais se juntam o escândio e o ítrio.
C) Correto. Há 17 elementos considerados “terras raras”, e 15 deles são classificados como metais de transição interna.
D) Incorreto. Alcalinos terrosos são elementos representativos.
E) Correto. A maior parte desses elementos que compõem as “terras raras” faz parte do sexto período da Tabela Periódica.

 Resposta: D
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