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01. O silício tem menor raio atômico que o rubídio, logo terá uma maior afinidade eletrônica.

 Resposta: B

02. O arsênio tem um menor raio atômico em relação aos outros elementos, logo será mais eletronegativo.

 Resposta: E

03. Nas famílias IA e IIA, os elementos de maiores TF e TE estão situados na parte superior da tabela. Na maioria das famílias, os elementos 
com maiores TF e TE estão situados geralmente na parte inferior.
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TF e TE

Variação de TF e TE

• Os cátions deixam vago o orbital mais volumoso e são menores do que os átomos que lhe dão origem.
• Os ânions adicionam elétrons ao orbital mais volumoso e são maiores do que os átomos que lhe dão origem.

 Resposta: C

04. O Césio por ter um maior raio atômico terá uma menor energia de ionização, logo será mais eficiente diante do efeito.

 Resposta: C

05. O raio atômico diminui quando o átomo se transforma em um cátion porque ele perdeu elétrons e sua carga nuclear efetiva (Zef) 
aumentou. A carga nuclear efetiva corresponde à carga nuclear, isto é, o número de prótons, menos a blindagem que é exercida 
pelos elétrons intermediários, que ficam entre o núcleo e os elétrons da camada mais externa.

 Zef = prótons – elétrons intermediários

 Por exemplo, considere o átomo de sódio no estado fundamental. Ele possui 11 prótons e 11 elétrons, sendo que esses elétrons estão 
distribuídos em três camadas eletrônicas da seguinte forma: 2 – 8 – 1.

 Visto que os elétrons intermediários são 2 – 8, isto é, 10, então temos que a carga nuclear efetiva do sódio é de +1:
 Z

ef
 = + 11 – 10

 Z
ef
 = +1

 Resposta: B

06. A energia de ionização ou potencial, é a energia mínima requerida para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso.
• No grupo cresce de baixo para cima, à medida em que as camadas eletrônicas diminuem → Isso significa que o elétron mais externo 

é mais facilmente removido ao descermos em um grupo.
• No período, cresce da esquerda para a direita, acompanhando o crescimento do número atômico (Z), o que faz a camada de valência 

ficar mais próxima do núcleo → Ao longo de um período , Z
ef
 aumenta, consequentemente, fica mais difícil remover um elétron.

• A primeira energia de ionização, I
1
, é a quantidade de energia necessária para remover um elétron de um átomo gasoso:

 Na
(g)

 → Na+
(g)

 + e–.

• A segunda energia de ionização, I
2
, é a energia necessária para remover um elétron de um íon gasoso:

 Na+
(g)

 → Na2+
(g)

 + e–.

• Quanto maior a energia de ionização, maior é a dificuldade para se remover o elétron.

 Resposta: C
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07. A energia de ionização maior que o cobalto por possuir menor raio atômico.

 Resposta: B

08. Os elementos acima estão no mesmo período da tabela periódica. Em um mesmo período, o átomo que apresenta um maior número de 
prótons exerce uma maior atração sobre os elétrons diminuindo o seu tamanho. Como os elementos acima estão em ordem crescente 
de número atômico, consequentemente teremos os elementos em ordem decrescente de raio atômico.

 Resposta: E

09. Efeito Fotoelétrico é a emissão de elétrons de um material, geralmente metálico, quando ele é submetido à radiação eletromagnética. 
Ela tem larga aplicação no cotidiano como, por exemplo, a contagem do número de pessoas que passam por um determinado local, 
como também na aplicação dos exemplos dados anteriormente. A aplicação desse efeito acontece através das células fotoelétricas ou 
fotocélulas, as quais podem ser de vários tipos como, por exemplo, a célula fotoemissiva e a célula fotocondutiva.

 O Césio é o elemento dos itens acima que tem o maior raio atômico (mais eletropositivo) tendo uma menor energia de ionização, logo 
o mesmo é mais susceptível a exibir o efeito fotoelétrico.

 Resposta: C

10. 
A) incorreto – Os elementos não estão colocados em ordem crescente de energia de ionização.
B) incorreto – A configuração eletrônica do Cobre é: [Ar] 4s1 3d10.
C) correto – Elementos Ba, Sr e Ca pertencem ao grupo dos alcalinoterrosos.
D) incorreto – O elemento de transição interna é o Cu, já que seu subnível de maior energia é o d.
E) incorreto – Os elementos não estão colocados em ordem crescente de raio atômico.

 Resposta: C


