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 Tabela Periódica 
 
1. Os portugueses introduziram hábitos que marcaram o paladar brasileiro: valorizaram o 
consumo do sal e revelaram o açúcar aos africanos e índios do Brasil. E de Portugal que nossa 
cozinha adotou os doces de ovos, goiabada, marmelada, bananada, figada e outras “adas” que 
constituem o arsenal energético das sobremesas. 
Muitos desses doces eram produzidos em tachos de cobre, possibilitando, assim, um melhor 
aproveitamento e armazenamento das frutas. Atualmente, a produção desses alimentos ocorre 
em recipientes de aço inoxidável. 

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE BRASILIA. A contribuição dos portugueses. 
ATAN/DAB/SPS/MS. 

 
Sobre o cobre, é correto afirmar:  

a) É um metal alcalino e está no quarto período, pois sua configuração eletrônica é 
1s21p62s22p83s23p84s1   

b) É um metal alcalino terroso e está no terceiro período, pois sua configuração eletrônica é 
1s22s22p63s23p64s2   

c) É um elemento de transição interna e está no quarto período, pois sua configuração 
eletrônica é 1s22s22p63s23p64s23d9 

d) É um metal de transição externa e está no quarto período, pois sua configuração eletrônica 
é    1s22s22p63s23p64s13d10 

e) É um ametal da família dos calcogêneos (“formadores de cobre”) e está no terceiro 
período, pois sua configuração eletrônica é 1s22s22p63s23p64s23d9     

 
 
2. Leia as seguintes afirmações sobre a tabela periódica dos átomos dos elementos químicos e 
sobre as propriedades desses átomos. 
 
I. Quando os elementos químicos são organizados em ordem crescente de número atômico, 
ocorre periodicidade em algumas de suas propriedades. 
II. Os elementos que se encontram na série lantanídea e actinídea são chamados de elementos 
de transição interna. 
III. A disposição dos elementos na tabela periódica é tal que aqueles com propriedades 
semelhantes ficam sempre num mesmo período. 
IV. Num período ou num grupo, os elementos possuem a mesma terminação na distribuição 
eletrônica. 
 
Está correto apenas o que se afirma em:  

a) II.    
b) I e II.    
c) I, II e III.    
d) II e III.    
e) III e IV.    


