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Química

CRONOGRAMA DA SEMANA 8
(de 11 a 15 de maio-2020)
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS – segunda-feira
Tema: Números proporcionais
CIÊNCIAS NATURAIS E SUAS TECNOLOGIAS – terça-feira
Tema:	Química: Tabela periódica dos elementos químicos e ligações
químicas
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS – quarta-feira
Tema:Geografia: Cartografia e diferentes formas de regionalizar o espaço
geográfico
LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS – quinta-feira
Tema: Língua Portuguesa: Figuras de linguagem
Língua Inglesa: Revisão do módulo 1
PRODUÇÃO DE TEXTO – sexta-feira
Tema: Língua Portuguesa/Produção de texto: Estrofe de poema

A classificação periódica dos
elementos químicos
■ Identificar os compostos
químicos.
■ Conhecer as características
e propriedades dos
elementos da tabela
periódica, como: a família
e o período do elemento,
eletronegatividade, raio
iônico, metal; não metal.
#PartiuCiênciasdaNaturezacomCQT

#Conteúdo
Na química, os elementos estão dispostos em uma tabela,
e os critérios usados para organizar os elementos foram
estabelecidos com o decorrer do tempo. Um importante passo
foi dado no ano de 1869, pelo professor da Universidade de São
Petersburgo (Rússia) Dmitri Ivanovich Mendeleev (1834-1907).
Ele escreveu um livro sobre os elementos conhecidos até aquela
época. Na época foram constatados cerca de 63 elementos, e
Mendeleev os organizou em função da massa atômica de seus
átomos, estabelecendo, assim, as famílias e grupos.
O trabalho desse cientista foi muito importante, e a prova disso é que a base para
a classificação periódica atual é a tabela de Mendeleev, com a diferença de que as
propriedades dos elementos variam periodicamente com seus números atômicos e não
com os pesos atômicos, como era a classificação feita pelo cientista.

#Conteúdo
A tabela periódica atual é formada por 118 elementos distribuídos em 7 linhas
horizontais, cada uma sendo chamada de período. Os elementos pertencentes ao
mesmo período possuem o mesmo número de camadas de elétrons.

#Conteúdo
O nome tabela periódica é devido à periodicidade, ou seja, à repetição
de propriedades, de intervalos em intervalos.
Podemos concluir, então, que a tabela periódica não foi simplesmente
inventada, mas foi criada a partir de poucos elementos e da investigação
deles. A partir daí foi sendo cada vez mais aperfeiçoada e completada
com elementos que eram descobertos e comparados aos que já
existiam.
Um dos primeiros passos para aprender química é aprender a interpretar
a tabela periódica: as divisões nela existentes, o motivo de cada
elemento estar localizado em determinado período ou família e quais
elementos são naturais e quais são sintéticos são dúvidas que podem
ser esclarecidas com uma boa investigação da tabela.

#Conteúdo
A tabela periódica foi organizada com o intuito de facilitar o estudo. O posicionamento
de cada elemento obedece à seguinte lei periódica:

Comecemos por distinguir períodos e famílias:
Períodos: são as linhas horizontais da tabela, ao todo são 7 períodos.
Famílias ou grupos: corresponde às linhas verticais da tabela. A tabela atual é
constituída por 18 famílias. As principais famílias estão destacadas em verde na figura
acima.

Família dos alcalinos: Lítio (Li), Sódio (Na), Potássio (K), Rubídio (Rb), Césio (Cs),
Frâncio (Fr).
Família dos alcalinoterrosos: Berílio (Be), Magnésio (Mg), Cálcio (Ca), Estrôncio (Sr),
Bário (Ba), Rádio (Ra).
Família dos gases nobres: Hélio (He), Neônio (Ne), Argônio (Ar), Criptônio (Kr),
Xenônio (Xe), Radônio (Rn).
A tabela também é subdivida, de acordo com a natureza dos elementos, em metais,
semimetais, ametais e gases nobres, sendo que os elementos em rosa constituem os
semimetais (7 elementos).
A divisão é simples: os elementos que estão à esquerda dos semimetais compreendem
os metais (totalizam dois terços dos elementos) e os que se localizam à direita são os
ametais (11 elementos). Os gases nobres ficam na extremidade direita da tabela (parte
verde).

Os dois períodos separados da tabela compreendem os elementos de transição
interna: série dos Lantanídeos (número atômico de 57 a 71) e Actinídeos (número
atômico de 89 a 103).

#MAONAMASSA01

~

Agora faça uma tabela (conforme modelo abaixo) com dois grupos:
no grupo A ficarão os períodos e no grupo B ficarão as famílias.
Coloque nas respectivas colunas 10 elementos químicos utilizados
no nosso dia a dia e diga qual é a funcionalidade de cada um deles
e onde eles estão localizados na tabela.

#MAONAMASSA02

~

Vamos jogar?
Nesta atividade você deverá preencher o que se pede nas
palavras-cruzadas sobre tabela periódica.

#MAONAMASSA02

2. metal de transição externa com maior raio.
6. metal alcalino de maior raio.
8. elemento de maior eletroafinidade no grupo 16.
10.	possuem, com exceção do primeiro membro da família, 8
elétrons na camada de valência.
12. nome do elemento de número atômico 47.
13. símbolo do estanho.
14.	nome do elemento de transição externa que é utilizado em
joias, fazendo parte frequentemente de uma liga metálica
com prata e cobre.
15.	nome do gás nobre com configuração semelhante ao cátion
monovalente do potássio.

~

Horizontal

#MAONAMASSA02

1. a sua quantidade é igual ao número atômico.
3. único elemento sem grupo na tabela.
4. metal alcalino de menor raio.
5.	energia necessária para arrancar um elétron de um átomo
neutro e no estado gasoso.
7.	nome do elemento do terceiro período que necessita de
1 elétron para adquirir configuração de gás nobre.
9. elemento do quarto período de maior raio.
11. 	elemento do segundo período com quatro elétrons na
camada de valência.

~

Vertical

#ENEM e VESTIBULARES
1.	(UFU) No início do século XIX, com a descoberta e o
isolamento de diversos elementos químicos, tornou-se
necessário classificá-los racionalmente, para a realização
de estudos sistemáticos. Muitas contribuições foram
somadas até se chegar à atual classificação periódica dos
elementos químicos. Em relação à classificação periódica
atual, responda:
	Como os elementos são listados, sequencialmente, na
tabela periódica?

#ENEM e VESTIBULARES
2.	(PUC-SP) Resolva a questão com base na análise das afirmativas
abaixo.
I – A tabela periódica moderna atual está disposta em ordem crescente
de massa atômica.
II – Todos os elementos que possuem 1 elétron e 2 elétrons na camada
de valência são, respectivamente, metais alcalinos e metais
alcalinoterrosos.
III – Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo
número de níveis (camadas).IV – Em um mesmo grupo (família), os
elementos apresentam o mesmo número de níveis (camadas).
	Conclui-se que, com relação à tabela periódica atual dos elementos
químicos, estão corretas:
a)

I e IV (apenas).

d)

II e IV (apenas).

b)

I e II (apenas).

e)

III e IV (apenas).

c)

II e III (apenas).

#ENEM e VESTIBULARES
3.	(Vunesp) Considerando-se as propriedades dos elementos
químicos e a tabela periódica, é incorreto afirmar:
a)	um metal é uma substância que conduz a corrente
elétrica, é dúctil e maleável.
b)	um não metal é uma substância que não conduz a
corrente elétrica, não é dúctil nem maleável.
c)	um semimetal tem aparência física de um metal, mas
tem comportamento químico semelhante ao de um não
metal.
d)	a maioria dos elementos químicos é constituída de
ametais.
e)	os gases nobres são monoatômicos.

#ENEM e VESTIBULARES
4.	(Universidade Católica de Salvador-BA) A espécie X2– com
8 elétrons na camada mais externa (camada da valência)
pode ser do elemento X, que, na tabela periódica, pertence
ao grupo:
a) 7A
b) 6A
c) 2A
d) 1A
e) 8A

#ENEM e VESTIBULARES
5.	(UECE) O elemento químico com Z = 54 possui em sua
camada de valência a configuração 5s2 5p6. Os elementos
com Z = 52 e com Z = 56 pertencem às famílias dos:
a) calcogênios e alcalinoterrosos.
b) halogênios e alcalinos.
c) halogênios e alcalinoterrosos.
d) calcogênios e alcalinos.

#Entretenimento
O desastre de Chernobyl
Este documentário conta
os detalhes da explosão
nuclear que aconteceu
no dia 26 de abril de
1986, em Chernobyl, na
Ucrânia. Além disso, o
documentário mostra todas
as tentativas para amenizar
os efeitos da radioatividade.

https://www.youtube.com/watch?v=bv4AoqZsfHs

“Ucrânia, 1986. Uma explosão seguida de um incêndio na Usina
Nuclear de Chernobyl dizima dezenas de pessoas e acaba por se
tornar o maior desastre nuclear da história.”

