
 

 

 

Olá Estudantes! 

Esta semana estudaremos na Aula Paraná de Química o conteúdo referente a 

Classificação Periódica dos Elementos. Para ajudá-los em seus estudos você está 

recebendo o resumo dos conteúdos. Relembrando que teremos duas aulas e vamos 

tratar sobre: 

 

  

 

Aula 11 – Classificação Periódica dos Elementos 

 Para esta semana, iniciaremos o conteúdo sobre Classificação Periódica dos Elementos ou 

simplesmente, Tabela Periódica. Mas o que será que é isso? Acredito que este tópico da Química não seja 

um total desconhecido para você, pois em algum momento de sua vida estudantil, você deve ter se 

deparado com a Tabela Periódica.  Trata-se de um dos conteúdos mais importantes, uma vez que nela, 

estão dispostos TODOS os elementos químicos existentes na Terra, no Universo e no nosso corpo. Sim, em 

seu corpo existem milhões de elementos químicos, pois você também é Matéria. Logo, somos formados 

por uma infinidade de Átomos, os quais ao se unirem formam elementos químicos, os quais ao se unirem 

formam moléculas!!! 

 Antes de iniciarmos propriamente dita as aulas desta semana, vamos esclarecer uma “pulguinha” que 

deve estar incomodando: “Será que preciso decorar a Tabela Periódica”? “Como vou decorar todos os 

elementos”? Tabela Periódica não se decora!! Ela é uma tabela! E o que fazemos com as tabelas? 

Consultamos as informações contidas quando precisamos, certo?! 

 A Tabela Periódica como conhecemos, surgiu no início do século XIX, com o crescente números de 

elementos químicos descobertos. Assim, organizaram esses elementos de acordo com as semelhanças nas 

propriedades. Foram várias sugestões de agrupamento, mas foi o químico russo Dimitri Ivanovitch 

Mendeleev, o primeiro a organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica (em caso de 

dúvidas, revise as aulas 04, 05 e 06), colocando na mesma coluna, elementos com propriedades 

semelhantes, percebendo a periodicidade nas propriedades e dessa maneira, conseguiu prever a existência 

de elementos ainda não conhecidos. No entanto, nem todos os elementos obedeciam a essa periodicidade, 

até com os elementos químicos existem os “diferentões”, e assim, alguns elementos pareciam estar em 

“lugares errados”. Foi então que outro cientista, Henry Gwyn-Jeffreys Moseley, propôs que o agrupamento 

dos elementos químicos fosse realizado em ordem crescente de número atômico (dúvidas??? Consulte as 

aulas 05 e 06), construindo assim, a tabela conforme conhecemos atualmente (Figura 1). 

  

 É formada por 7 linhas horizontais chamadas de PERÍODOS e 18 linhas verticais, conhecidas como 

FAMÍLIAS ou GRUPOS. Os elementos de uma mesma família possuem propriedades semelhantes, mas não 

esqueça, o Hidrogênio (H) não tem família, pois suas propriedades são diferentes de todos os outros 

elementos da Tabela Periódica. Olha o “diferentão aí gente!!!!  

  

AULA: 11 Classificação Periódica dos Elementos 

AULA: 12 Resolução de Exercícios: Classificação Periódica dos Elementos 
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Figura 1 – Classificação Periódica dos Elementos 

 

 

Figura 2 – Principais Famílias 



 

 

Aula 12 – Resolução de Exercícios: Classificação Periódica dos Elementos 

             
 Retomando a aula 11, na Tabela Periódica, os elementos químicos também podem ser classificados em 
conjuntos, chamados de séries químicas, de acordo com sua configuração eletrônica (Figura 2):  
 

*Elementos representativos: pertencentes aos grupos 1, 2 e dos grupos de 13 a 17. 
*Elementos (ou metais) de transição: pertencentes aos grupos de 3 a 12. 
*Elementos (ou metais) de transição interna: pertencentes às séries dos lantanídeos e dos actinídeos 
(duas linhas horizontais “fora da Tabela Periódica). 
*Gases nobres: pertencentes ao grupo 18. 
              
Classificação de acordo com as Propriedades Físicas do elemento: 

 

*Metais: Eles constituem a maioria dos elementos da tabela. São bons condutores de eletricidade e calor, 
são maleáveis (moles) e dúcteis (formam fios), possuem brilho metálico característico e são sólidos, com 
exceção do mercúrio. 
*Não-Metais: São os mais abundantes na natureza e, ao contrário dos metais, não são bons condutores 
de calor e eletricidade, não são maleáveis e dúcteis e não possuem brilho. 
*Gases Nobres: São no total 6 elementos e sua característica mais importante é a inércia química. 
*Hidrogênio: O hidrogênio é um elemento considerado à parte por ter um comportamento único. 
 
               Distribuição dos elementos químicos em famílias, número de elétrons e camada de valência 
(Figura 3). 

 
 

 



 

 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS – AULA 11 
 

01) Durante uma prova de Química um aluno do Ensino médio deveria citar características do 
elemento químico flúor. Esse aluno tinha como fonte de consulta apenas uma tabela periódica. 
Assinale a alternativa que contém uma característica que ele não poderia ter retirado de sua 
fonte. 
a) Possui 7 elétrons na camada de valência.                             b) Possui número atômico igual a 9. 
c) Pertence ao grupo dos halogênios na tabela periódica.    d) Precisa receber um elétron para 
ficar estável.                                  e) É um metal. 
 
02) Sobre a tabela periódica, um estudante formulou as proposições abaixo; 
I – Átomos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas ocupadas. 
II – Átomos de um mesmo período possuem o mesmo número de elétrons na camada de 
valência. 
III – Um átomo, cujo número atômico é 18, está classificado na tabela periódica como gás 
nobre. 
IV – Na tabela periódica atual, os elementos estão ordenados em ordem crescente de massa 
atômica. 
São corretas apenas as afirmações: 
a) I e II.                 b) II e III.           c) I e III.            d) II e IV.             e) III e IV. 
 

LISTA DE EXERCÍCIOS – AULA 12 
01. Considerando a distribuição eletrônica do átomo de rubídio (z = 37), assinale verdadeira (V) 
ou falsa (F) nas afirmativas a seguir. 
(   ) O rubídio é um metal alcalino terroso. 
(   ) A camada de valência do rubídio possui somente 1elétron. 
(   ) Quando o rubídio perde um elétron, ele se torna um cátion mono positivo. 
(   ) O elemento rubídio tem caráter não-metálico. 
A sequência correta é 
a) V - V - F - F.          b) V - F - F - V.       c) F - V - V - F.       d) V - V - V - F.        e) F - F - V – V. 
 
02) A cor de muitas pedras preciosas se deve à presença de íons em sua composição química. 
Assim, o rubi é vermelho devido à presença de Cr3+ e a cor da safira é atribuída aos íons de 
Co2+, Fe2+ ou Ti4+. A partir das informações do enunciado e com base nos seus conhecimentos, 
assinale a(s) proposição CORRETA.  
a) os elementos químicos titânio, cromo, ferro e cobalto encontram-se no terceiro período da 
classificação periódica dos elementos.  
b) o titânio recebe 4 elétrons e se transforma no cátion Ti4+  
c) o átomo de cromo apresenta 24 elétrons em seu núcleo.  
d) a configuração eletrônica do íon Fe2+ é 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6.  
e) o íon Co2+ é isótopo do manganês.  
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