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01. Elementos de um mesmo grupo tem um aumento no raio à medida que se aumenta o número de camadas e elementos de um mesmo 
período tem um aumento no raio quanto menor for o número atômico.

 Resposta: C

02. 

 

3s1

3s2 3p5

Na

Cl Cl–

Na+23

35 35

23
11

17 17

111s2  2s2 2p6 1s2  2s  2p

1s2  2s2 2p61s2  2s2 2p6 3s  3p

p = 11 (+)
n = 12
e = 11 (–)

p = 11 (+)
n = 12
e = 10 (–)

p = 17 (+)
n = 18
e = 17 (–)

p = 17 (+)
n = 18
e = 18 (–)

perde 1e

ganha 1e–

2

2

6

6

 Resposta: D

03. Esse efeito ocorre quando um fóton interage com um elétron orbital transferindo para ele toda sua energia. Para isso, o 
fóton precisa ter energia suficiente para deslocar o elétron e ainda para lhe fornecer energia cinética suficiente a fim de 
afastá-lo do núcleo. Nessa interação o fóton desaparece e o átomo é ionizado. Com fótons de raios X, são principalmente 
arrancados elétrons da camada K. A vaga que se forma nessa camada é preenchida por outro elétron proveniente da camada 
L ou mais raramente da camada M. Esse salto eletrônico em direção à camada K é acompanhada pela emissão de um raio X 
característico. Porque sua energia depende do átomo que o produz, uma vez que ele reflete o quantum de energia contido 
no salto entre as órbitas. Assim, o efeito fotoelétrico produz:  raios X característicos; fotoelétrons ejetados; íons positivos.  
Para que possa ocorrer esse efeito, o fóton incidente deve possuir energia suficiente para romper a atração eletrostática que o núcleo exerce 
sobre o elétron e ainda para fornecer a esta partícula uma quantidade de movimento suficiente para que ela abandone o átomo. Isso significa 
que, quanto mais o elétron é interno, maior deverá ser a quantidade de energia necessária para arrancá-lo de seu orbital. O desalojamento de 
elétrons periféricos dá origem ao aparecimento de fótons de baixa energia (calor ou luz visível), enquanto ao serem removidos elétrons dos 
orbitais K e L, surgem, além dessas radiações, fótons muito energéticos cujo comprimento de onda está situado na faixa dos raios X. Quando 
a energia do fóton e a energia de ligação do elétron são aproximadamente iguais, as chances para que ocorra o efeito fotoelétrico aumenta.  
O efeito fotoelétrico é desejável para a radiografia, pois permite a formação de imagens com elevado contraste entre os órgãos. 
Todavia, ele é também responsável por um efeito indesejável, pois, ionizando o meio-alvo, aumenta a quantidade de radiação absorvida 
pelo corpo. Dentre as formas de interação de raios X com a matéria, esta é a que mais transfere energia ao corpo. Quanto menor o 
potencial de ionização, mais fácil arrancar os elétrons de uma superfície. 

 Resposta: A 

04. Fósforo; 1ª energia de ionização mais elevada por possuir menor raio.
 Potássio; maior raio atômico; menor número atômico.

 Resposta: B

05. Os únicos elementos do 3º período são silício, enxofre e fósforo. O elemento em questão seria o silício pois de acordo com a tabela, 
a diferença da 4ª para 5ª energia de ionização é bem elevada, indicando a retirada de um elétron de outra camada. Os 4 primeiros 
elétrons (família 4A) se encontram na camada de valência. Dos três citados anteriormente, o silício é da família do carbono.

 Resposta: A

GEORGENES – Rev.: AC
09301015-fix-Aula 05 - Propriedades Periódicas


