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Estudo Dirigido – Tabela Periódica 

 

Leia o texto com atenção fazendo anotações e pesquisas. Depois tente resolver as 

questões no final do documento. 

 

Introdução 

 

Conhecer a Tabela Periódica é indispensável para 

mandar bem no Enem e nos Vestibulares. É uma 

ferramenta importante que auxilia na compreensão 

das diferenças e as características dos Elementos 

Químicos, pois classifica os Elementos Químicos 

pelo Número Atômico, pelos Grupos e períodos, 

pelo Raio Atômico, pela Eletronegatividade, Energia 

de Ionização, e por Afinidade Eletrônica. 

 

 
 

histórico 

 

A origem da Tabela Periódica remonta ao século 

XIX e teve a participação de grandes cientistas, cujo 

objetivo principal era identificar, prever e utilizar as 

características dos cerca de 30 Elementos Químicos 

conhecidos até então.  

Ao longo de 200 anos, vários foram os químicos que 

procuraram propor formas de organizar os elementos 

químicos, dentre esses pode-se destacar os seguintes 

trabalhos: 

 

As Tríades de Dobereiner 

 

O químico alemão Johann Wolfgang Dobereiner 

organizou a primeira Tabela Periódica da história. 

Ela apresentava os elementos químicos conhecidos 

em grupos de 3, e por isso foi  batizada por ele de 

tríades de Dobereiner. Os elementos de cada tríade 

apresentavam propriedades químicas semelhantes. 

 

 
 

O Parafuso telúrico 

 

No ano de 1862, o geólogo e mineralogista francês 

Alexandre de Chancourtois, um geólogo e 

mineralogista francês, propôs em meados do século 

XIX uma organização dos elementos químicos 

chamada de parafuso telúrico. 

 

Chancourtois distribuiu os elementos químicos em 

ordem crescente de massa atômica ao longo de uma 

faixa espiral existente em um cilindro. Com essa 

organização, Chancourtois observou que os 

elementos posicionados na mesma linha vertical 

apresentavam propriedades químicas semelhantes. 

 

A Lei das Oitavas 

 

Newlands, um químico inglês, propôs uma 

organização dos elementos basedas na escala de 

notas musicais (dó, lá, ré, mi, fá, sol, lá, si). Após 

organizar os 61 Elementos Químicos conhecidos em 

ordem crescente de massa atômica foi observado que 

os elementos presentes na mesma linha horizontal de 

oitavas diferentes apresentavam propriedades 

químicas semelhantes. 
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O primeiro elemento de uma oitava apresentava 

propriedades semelhantes ao primeiro elemento da 

oitava seguinte e assim sucessivamente. 

 

Tabela periódica de Mendeleev 

 

Mendeleev, durante seus trabalhos com os 

elementos químicos, tinha o hábito de anotar as 

propriedades de cada um deles em fichas. Em um 

dado momento, no ano de 1869, ele resolveu colocar 

essas fichas em ordem crescente de massa atômica. 

Logo após organizar os elementos em ordem 

crescente de massa atômica, Mendeleev manteve o 

padrão, mas posicionou os elementos em colunas 

horizontais e verticais, respeitando as características 

e semelhanças dos elementos 

 

 
 

O trabalho realizado por Mendeleev foi tão profundo 

e minucioso que acabou sendo utilizado como base 

da tabela periódica moderna, chegando a prever a 

existência de elementos ainda não conhecidos na 

época, como o gálio (chamado por ele de Eka-

alumínio) e o germânio (Eka-silício), prevendo suas 

propriedades com grande precisão. 

 

 

A Tabela Periódica atual 

 

A partir dos trabalhos de Mendeleev sobre a 

organização dos Elementos Químicos, o químico 

inglês, Henry Moseley, desenvolveu uma tabela 

periódica nos padrões que conhecemos atualmente. 

A diferença principal é que Moseley organizou os 

elementos em ordem crescente de número atômico, 

distribuindo os elementos em colunas verticais e 

horizontais, mas posicionando os elementos de 

mesmas propriedades nas mesmas colunas verticais. 

 

Características 

 

A Tabela Periódica é organizada em grupos (também 

conhecidos como famílias) e períodos: 

Períodos: São as sete linhas horizontais da tabela 

periódica, os átomos (eletricamente neutros) de um 

mesmo período, apresentam igual número de 

camadas eletrônicas.  O número de camadas é igual 

ao número do período. 

Grupos (Famílias): São as colunas verticais da tabela 

periódica. Por determinação da IUPAC (União 

internacional de química pura e aplicada) os grupos 

são numerados atualmente de 1 a 18, mas ainda é 

bastante comum a utilização de uma representação 

com letras e números (1ª, 2ª, etc.). 

Os átomos de elementos de um mesmo grupo 

(família) apresentam em comum o número de 

elétrons na última camada (camada e valência), e, 

portanto, propriedades químicas semelhantes. 
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Classificação dos elementos 

  

O sistema periódico apresenta dois grandes grupos 

presentes na tabela: os elementos representativos e 

os elementos de transição.  

 

 
 

Os representativos compreendem os grupos 1, 2 e 13 

a 18. Já os elementos de transição situam-se no 

centro da tabela e correspondem aos grupos 3 a 12. 

Os lantanídeos e actinídeos são conhecidos como 

elementos de transição interna e estão abaixo do 

corpo principal da tabela. 

Alguns dos grupos da tabela apresentam nomes 

específicos. 

 

 
 

Uma classificação importante dos elementos na 

tabela é separar os elementos em metais e não metais 

(ou ametais). Os metais são sólidos nas condições 

ambientes, com exceção do mercúrio (Hg) e 

conduzem bem eletricidade e calor. Os não metais 

são maus condutores de energia térmica e elétrica. 

O hidrogênio, apesar de estar situado no grupo 1, é 

um não metal. Possui propriedades químicas 

diferentes dos elementos do mesmo grupo, mas, por 

possuir 1 elétron na última camada fica posicionado 

neste grupo. 

 

 
Para um maior aproveitamento dos estudos você 

pode assistir a algumas vídeo aulas como a sugerida 

no link: 
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Exercícios de Fixação 

 

1) Qual elemento químico dos alistados abaixo 

possui propriedades semelhantes às do oxigênio (O): 

 

a)      Nitrogênio (N) 

b)      Hidrogênio (H) 

c)      Flúor (F) 

d)     Enxofre (S) 

e)      Carbono (C) 

 

2) (Ueba) Um átomo apresenta normalmente 2 

elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, 

18 elétrons na terceira camada e 7 na quarta camada. 

A família e o período em que se encontra esse 

elemento são, respectivamente: 

 

a) família dos halogênios, sétimo período 

b) família do carbono, quarto período 

c) família dos halogênios, quarto período 

d) família dos calcogênios, quarto período 

e) família dos calcogênios, sétimo período 

3) (UFPI) Assinale a alternativa em que o elemento 

químico cuja configuração eletrônica, na ordem 

crescente de energia, finda em 4s2 3d3. 

 

a) Grupo 3 e 2º período. 

b) Grupo 14 e 2º período. 

c) Grupo 14 e 5º período. 

d) Grupo 5 e 4º período. 

e) Grupo 15 e 3º período. 

 

4) Das alternativas abaixo, qual apresenta somente 

ametais? 

 

a) He, Os, O, B, H 

b) He, Ne, Ar, Kr, Xe 

c) B, Si, As, Sb, Te 

d) Na, Be, Mo, Rb, Ra 

e) C, N, P, Br, I, At 

 

5) (UFPel-RS) Os elementos químicos silício e 

germânio são semimetais e constituem os chamados 

semicondutores, usados para construir componentes 

eletrônicos, como  iodos, transistores e 

microprocessadores. 

Algumas das qualidades desses elementos devem-se 

às suas estruturas atômicas. Com relação ao silício e 

ao germânio e à posição que eles ocupam na tabela 

periódica, podemos afirmar que: 

 

a) se situam no mesmo período da tabela periódica e 

apresentam configuração final “ns2 np4”; 

b) pertencem à mesma família da tabela periódica, 

possuindo, portanto, o mesmo número de níveis 

eletrônicos; 

c) pertencem à classe dos elementos representativos 

da família do carbono, possuindo em comum o 

mesmo número de elétrons de valência; 

d) são elementos de transição e apresentam subnível 

energético do tipo “p”; 

e) apresentam o mesmo número de níveis 

eletrônicos, possuindo, portanto, o mesmo raio 

atômico. 

 

6) (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, desde que o número quântico 

principal dessa camada (n 1). 

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). 

b) I e II (apenas). 

c) II e III (apenas). 

d) II e IV (apenas). 

e) III e IV (apenas). 

7) (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 
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de ametais. 

e) os gases nobres são monoatômicos. 

8) (Faap-SP) Das alternativas indicadas a seguir, 

qual é constituída por elementos da Tabela Periódica 

com características químicas distintas? 

a) He, Ne, Ar 

b) Mg, Ca, Sr 

c) Li, Na, K 

d) F, Cl, Br 

e) Li, Be, B 

 

9) (Cesgranrio-RJ) Dados os elementos de números 

atômicos 3, 9, 11, 12, 20, 37, 38, 47, 55, 56 e 75, a 

opção que só contém metais alcalinos é: 

 

a) 3, 11, 37 e 55 

b) 3, 9, 37 e 55 

c) 9, 11, 38 e 55 

d) 12, 20, 38 e 56 

e) 12, 37, 47 e 75 

 

10) Qual elemento abaixo é o gás nobre de menor 

número atômico e o metal alcalino de maior número 

atômico? 

 

a) O e Ra. 

b) He e Fr. 

c) He e Bi. 

d) Rn e Li. 

e) Rn e H. 

 

 

Gabarito 

 

01 – D  02 – C  03 – D  04 – E  05 – C  06 – C  07 

–  D 08 – E  09 – A  10 – B
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