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01.  
A) Incorreto. Os metais é que podem ser deformados com golpes de martelo.
B) Correto. Os metais alcalinoterrosos são mais densos que os metais alcalinos.
C) Incorreto. Os halogênios, em condições normais de temperatura e pressão, podem ser gases (fl úor e cloro), líquido (bromo), sólido 

(iodo e astato).
D) Incorreto. O oxigênio e o nitrogênio são gases à temperatura ambiente e seus átomos apresentam seis e cinco elétrons, 

respectivamente, na camada mais externa.
E) Incorreto. Os elementos de uma mesma família da classifi cação periódica possuem propriedades semelhantes porque possuem o 

mesmo número de elétrons de valência.

 Resposta: B

02. Os sais de prata são formados por cristais de estrutura cúbica. Cada cristal é formado pela ligação entre íons de prata (positivos) e íons 
brometo (negativos). Íons são átomos eletricamente carregados. Quando os íons são positivamente carregados, ou seja, possuem falta 
de elétrons, eles são chamados de cátions. Quando são negativamente carregados, ou seja, possuem excesso de elétrons ou elétrons 
livres, eles são chamados de ânions. Pelo fato do Bromo ser classifi cado como sendo um halogênio, os sais de prata são também 
chamados de haletos de prata. A combinação da prata com o bromo, forma moléculas de brometo de prata (AgBr). Note que quando 
um átomo de bromo ganha um elétron, ele se torna um íon negativamente carregado (ânion) e passa a ser chamado de íon brometo 
(Br-). Na fi gura pode-se ver a estrutura cúbica do cristal de brometo de prata, no qual a prata (bolas negras) são mantidas em seus 
lugares por atração elétrica. Ambos os elementos apresentam-se na forma de íons. Cada íon brometo possui um elétron extra, isto é, 
um elétron a mais do que um átomo de bromo não carregado, resultando assim em uma carga negativa. Por sua vez, cada íon prata 
possui um elétron a menos que um átomo de prata neutro ou não carregado, o que resultará em uma carga positiva. Na fi gura também 
é mostrado um ponto de forma irregular que representa um ponto de sensibilidade. Na realidade cada cristal de brometo de prata 
possui inúmeros desses pontos ou imperfeições, essenciais ao processo de formação da imagem. Como o íon brometo é proveniente 
do elemento químico bromo que é um halogênio, o mesmo está na penúltima coluna da tabela periódica.
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 Resposta: D

03. As terras-raras  são um grupo seleto de 17 elementos químicos de relativa abundância na crosta terrestre (com concentração variando 
entre 68ppm para o cério e 0,5ppm para o túlio e lutécio) considerados raros pela difi culdade da sua separação  (já que ocorrem em 
vários minérios de composições distintas). Apenas o lantânio, que é muito instável, não é visto nestas terras – embora se classifi que 
como tal. Hoje, a China é o maior produtor desses minérios (supre quase 97% do mercado mundial), porém, tal produção diversas 
vezes é proporcionada por meios não lícitos, com grande impacto para o ambiente. A exceção do escândio e do ítrio, todos os outros 
são integrantes da série dos lantanídeos. Estes metais podem ser encontrados também em solos de terras-raras pela semelhança que 
apresentam com os de transição interna. Os minérios mais comuns que apresentam estes elementos são: a monazite (como fonte 
importantede tório, lantânio, cério e samário), a bastnasite (cério, lantânio e ítrio), o xenótimo (na maior parte, é fonte de ítrio. Mas, 
pode apresentar alguns vestígios de arsênio, cálcio, disprósio, érbio, térbio, tório, urânio, itérbio e zircônio) e a loparite (com maior 
parte constituída por cério).

 Resposta: B

04. 
A) Incorreto. Os raios são diferentes e geralmente a dopagem é feita com boro e fósforo.
B) Correto. A confi guração eletrônica dos elétrons mais externos do elemento químico índio é representada por 5s25p1, pois o mesmo 

é da família 3A.
C) Incorreto. A primeira energia de ionização do elemento químico índio é maior do que a do elemento químico tálio, pois o índio 

tem menor raio.
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D) Incorreto. A distribuição eletrônica por subníveis de energia do íon In3+ é representada por [Kr] 4d10.

Configuração Eletrônica

1s 2

2s 2

3s 2

2p 6

3p 6 3d 10

4s 2 4p 6 4d 10 4f
5s 2 5p 1 5d 5f

 Ao perder 3 elétrons da última camada o índio terminaria em 4d10.

E) Incorreto. O índio é o elemento químico de ponto de fusão intermediário do grupo periódico 13.

 Resposta: B

05. O selênio de Z = 34 , é um elemento da família 6A (grupo 16), logo possui 6 elétrons na última camada.

 Resposta: C

06. O selênio ao ganhar 2 elétrons atinge a confi guração do kripitônio que possui 36 elétrons.

 Resposta: A

07. 
A) Incorreto. O silício é um semimetal.
B) Incorreto. O silício apresenta 4 elétrons na camada de valência.
C) Correto. Ser um semimetal e apresentar eletronegatividade média, isto é, atrair ou ceder elétrons, conforme a eletronegatividade 

do outro elemento com o qual forma uma ligação química.
D) Incorreto. O silício é um semimetal.

 Resposta: C

08. A doença de Wilson ou degeneração hepatolenticular é uma doença hereditária autossômica recessiva cuja principal característica é o 
acúmulo tóxico de cobre nos tecidos, principalmente cérebro e fígado, o que leva o portador a manifestar sintomas neuropsiquiátricos 
e de doença hepática. É tratada com medicamentos que reduzem a absorção de cobre ou removem seu excesso do corpo, mas 
ocasionalmente um transplante de fígado é necessário.

 Resposta: B

09. O ponto de fusão e densidade aumentam de cima para baixo em um grupo.

 Resposta: D

10. Se X–2 é uma espécie que ganhou 2 elétrons e que possui a confi guração abaixo:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6

A confi guração do seu átomo neutro será:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4

Onde o mesmo possui 4 camadas (4º período) e 6 elétrons na camada de valência (Família 6A; calcogênios).

 Resposta: E
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