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Classificação periódica dos elementos 

 

 

Resumo 

 

A Tabela Periódica dos elementos químicos, está organizada em função dos números atômicos dos 

elementos químicos, suas propriedades e características.  

Os elementos na Tabela Periódica estão em ordem crescente de seus números atômicos e podem ser 

classificados como: 

Metais: Na temperatura de 25 °C e pressão de 1 atm eles são sólidos, com exceção do mercúrio (Hg), que é 

líquido. São bons condutores de calor e eletricidade e possuem brilho, maleabilidade (capacidade de ser 

moldado) e ductilidade (capacidade de formar fios). 

Não metais ou Ametais: Apresentam características opostas às dos metais, pois não são bons condutores 

de calor e eletricidade e não possuem brilho, com exceção do iodo. 

Gases Nobres: São gasosos na temperatura ambiente e encontrados na natureza em sua forma isolada por 

serem estáveis; a nível médio não formam compostos com outros elementos espontaneamente. 

 

 

Existem outras classificações para os elementos, eles são divididos em períodos e famílias. 

PERÍODOS → Linhas horizontais da tabela, no total são sete. Em termos de distribuição eletrônica, o período 

refere-se às camadas de um átomo eletricamente neutro (estado fundamental). 

GRUPO OU FAMÍLIAS → Linhas verticais da tabela, no total são dezoito. Atualmente os grupos são 

identificados pelos números de 1 a 18, contudo, há a maneira mais antiga e ainda usual: divisão em sub-

grupos ou famílias. Elementos representativos e de transição 

Nos elementos representativos, ou seja, os grupos 1, 2 e de 13 a 18, o elétron mais energético está no subnível 

s ou p. Já os elementos de transição podem ser divididos em dois grupos distintos: os de transição externa, 

estando o seu elétron de maior energia no subnível d (se encontram no centro da tabela periódica), e os de 

transição interna, com o seu elétron de maior energia no subnível f (Se encontram nas duas linhas, que 

geralmente, estão no inferior de cada tabela). 
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Nomenclatura das famílias  

Grupo 1 (1A) → Metais alcalinos 

Grupo 2 (2A) →Metais alcalinos terrosos 

Grupos 3 ao 12 (3B ao 2B)→ Elementos ou metais de transição 

Grupo 13 (3A) →Família do boro 

Grupo 14 (4A) → Família do carbono 

Grupo 15 (5A) →Família do nitrogênio 

Grupo 16 (6A) →Calcogênios 

Grupo 17 (7A)  →Halogênios 

Grupo 18 ou 0 (8A) →Gases nobres 

 

Configuração eletrônica dos elementos na tabela periódica 

 

Família No de elétrons na camada de valência 

Metais alcalinos 1 

Metais alcalinos terrosos 2 

Elementos ou metais de transição 1 ou 2 

Família do boro 3 

Família do carbono 4 

Família do nitrogênio 5 

Calcogênios 6 

Halogênios 7 

Gases nobres 8, com exceção do He, que possui 2 
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Exercícios 

 

1. O ambiente marinho pode ser contaminado com rejeitos radioativos provenientes de testes com armas 
nucleares. Os materiais radioativos podem se acumular nos organismos. Por exemplo, o estrôncio 90−  

é quimicamente semelhante ao cálcio e pode substituir esse elemento nos processos biológicos. 
FIGUEIRA, R. C. L.; CUNHA, I. I. L. A contaminação dos oceanos por radionuclídeos antropogênicos. Química Nova na Escola, 

n. 1, 1998 (adaptado). 

 
Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas em uma região marinha próxima a um local 
que manipula o estrôncio radioativo: coluna vertebral de tartarugas, concha de moluscos, 
endoesqueleto de ouriços-do-mar, sedimento de recife de corais e tentáculos de polvo. 

 
Em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor?  

a) Concha de moluscos.    

b) Tentáculos de polvo.    

c) Sedimento de recife de corais.    

d) Coluna vertebral de tartarugas.    

e) Endoesqueleto de ouriços-do-mar.    
   
 

2. Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O 

elemento químico de número atômico (Z)  igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão 

parecidas com as do elemento de número atômico 73  que chegaram a ser confundidos. Por isso, em 

homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes 

de nióbio (Z 41)=  e tântalo (Z 73).=  Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância 

econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de 
ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. 

KEAN, S. A colher que desaparece: e outras histórias reais de loucura, amor e morte a partir dos elementos químicos. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2011 (adaptado). 

 
A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades 
químicas e físicas, deve-se a  

a) terem elétrons no subnível f.     

b) serem elementos de transição interna.     

c) pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica.     

d) terem seus elétrons mais externos nos níveis 4  e 5,  respectivamente.     

e) estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente.     
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3. Desde a descoberta de um tipo de radiação por Röentgen em 1895, a aplicação da radiação é 
extremamente importante na sociedade moderna, principalmente como fonte de geração de energia 
elétrica, pelas usinas nucleares, e como método de diagnóstico e tratamento na medicina. Entretanto, 
as desvantagens da sua utilização são os acidentes nucleares, os riscos de contaminação e o lixo 
radioativo. De fato, no ano de 1986, em Chernobyl, ocorreu a explosão de uma usina, liberando cerca de 

400  vezes mais contaminação que a bomba atômica de Hiroshima e matando mais de 4  mil pessoas. 

Chernobyl trabalhava com o átomo de Césio. Um ano depois, em Goiânia, houve um acidente com 

contaminação com Césio 137,  o maior acidente nuclear do Brasil e o primeiro no mundo fora de uma 

usina nuclear. 

É correto afirmar que o elemento radioativo Césio, na tabela periódica, é classificado como  

a) metal alcalino.    

b) calcogênio.    

c) semimetal.    

d) actinoide.    

e) não metal.    
  

 
Texto para as próximas 2 questões:  
Segundo o Centro de Tecnologia Mineral, cerca de 70%  dos metais pesados e demais elementos 

potencialmente tóxicos encontrados em lixões e aterros sanitários são provenientes de equipamentos 
eletrônicos, entre eles, computadores, celulares e baterias descartados, que contaminam o solo e os 
lençóis freáticos, colocando em risco a saúde pública, pois causam muitas doenças graves e a grande 
maioria também é cancerígeno. 
 
A tabela a seguir apresenta alguns destes elementos. 

 

 
 
 

4. A distribuição do cátion trivalente do elemento químico situado na Família 13 e no quarto período é   

a) 
2 2 6 2 11s 2s 2p 3s 3p

    

b) 
2 2 6 2 6 11s 2s 2p 3s 3p 4s

    

c) 
2 2 6 2 6 101s 2s 2p 3s 3p 3d

    

d) 
2 2 6 2 6 2 10 41s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p
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5. Os elementos químicos que pertencem à família dos Calcogênios são:  

a) Zn  e Cd.     

b) Se  e Te.     

c) A ,  Ga  e In.     

d) As,  Sb  e Bi.     

e) Fe, Co e Ni 
  

 
Texto para a próxima questão:  
Em uma aula de Química e para apresentar a Tabela Periódica de uma forma lúdica, o professor propôs 
um jogo. 
 
Grupos de quatro alunos foram formados, cada grupo recebeu uma Tabela, um dado e cada aluno 
recebeu uma peça colorida. 
 
Algumas das regras do jogo são: 
 

- Para mover sua peça o aluno joga um dado e o número obtido é a quantidade de casas (elementos), 
que ele deve se deslocar na Tabela. 

- O aluno só pode deslocar sua peça em uma única direção, vertical ou horizontal (a cada jogada). 
- Vence o jogo quem chega com a sua peça no elemento químico de número atômico 118.  

 
 

6. Se o professor desse o comando: “Coloquem suas peças sobre os gases nobres”, os alunos deveriam 
colocá-las sobre elementos cujo grupo (ou família) na Tabela Periódica é identificado pelo número  

a) 1.     
b) 2.    

c) 16.    
d) 17.     
e) 18.     

  

 
Texto para a próxima questão:  
A calagem é uma etapa do preparo do solo para o cultivo agrícola em que materiais de caráter básico 
são adicionados ao solo para neutralizar a sua acidez, corrigindo o pH desse solo. 
Os principais sais, adicionados ao solo na calagem, são o calcário e a cal virgem. O calcário é obtido 

pela moagem da rocha calcária, sendo composto por carbonato de cálcio 3(CaCO )  e/ou de magnésio 

3(MgCO ).  A cal virgem, por sua vez, é constituída de óxido de cálcio (CaO)  e óxido de magnésio 

(MgO),  sendo obtida pela queima completa (calcinação) do carbonato de cálcio 3(CaCO ).  

Disponível em: http://alunosonline.uol.com.br/quimica/calagem.html e https://pt.wikipedia.org/wiki/Calagem . Acessados em 
21/03/2017. Adaptados.  

 

7. Os metais que aparecem no texto são classificados como  

a) alcalinos.     
b) halogênios.     
c) calcogênios.     
d) alcalinos terrosos.    

e) gases nobres  
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8. A tabela periódica é uma ferramenta muito útil para os químicos, embora ela tenha sido pensada a mais 
de um século atrás. Sobre a organização sistemática dos elementos, é verdadeiro afirmar-se que  

a) os elementos de um mesmo grupo apresentam propriedades químicas semelhantes, no entanto o 
número de elétrons na camada de valência de átomos de um mesmo grupo sempre sofre variação.    

b) os metais são elementos apresentados em todas as colunas da tabela periódica.    

c) todos os gases nobres estão descritos em um único período na tabela periódica.    

d) a tabela periódica atual ordena os elementos em ordem crescente de número atômico.    

e) o raio atômico é a propriedade periódica que indica que, quanto mais elétrons presentes no átomo, 
maior ele será.    

   
 

9. Atualmente, a Tabela Periódica apresenta 118  elementos distribuídos ordenadamente em 18  grupos 

ou famílias (linhas verticais) e em 7  períodos (linhas horizontais). Os elementos pertencentes ao grupo 
15  apresentam  

a) quinze camadas eletrônicas.    

b) cinco camadas eletrônicas.    

c) cinco elétrons de valências.    

d) o mesmo número atômico.     

e) o mesmo número de massa.    
   
 

10. A Tabela Periódica contém todos os elementos químicos já descobertos, os quais estão organizados 
em função de sua estrutura e propriedades. Em relação aos elementos químicos, é correto afirmar que  

a) o mais leve da Tabela Periódica é um gás nobre.    

b) o mais abundante na atmosfera terrestre é um calcogênio.    

c) o mais abundante do Universo está localizado no primeiro período.    

d) o que constitui o diamante está localizado no mesmo grupo do enxofre.    

e) o mais abundante da crosta terrestre está localizado no terceiro período.   
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Gabarito 

 

1. B 
O estrôncio (família IIA ou grupo 2) apresenta propriedades químicas semelhantes ao cálcio (família IIA 
ou grupo 2) e pode substituí-lo. 
O cálcio pode ser encontrado em estruturas derivadas de carbonatos e fosfatos de cálcio, como nas 
colunas vertebrais de tartarugas, conchas de moluscos, endoesqueletos de ouriços-do-mar e 
sedimentos de recife de corais 
O estrôncio, assim como o cálcio, não poderá ser encontrado, em grandes quantidades, em tentáculos 
de polvos.   

 
2. C 

A similaridade das propriedades químicas e físicas dos elementos químicos deve-se ao fato deles 
pertencerem a um mesmo grupo ou família da tabela periódica. 

Observação teórica: tanto o nióbio (Nb; Z 41)=  como o tântalo (Ta; Z 73)=  estão localizados no grupo 

5  ou, anteriormente denominado, grupo VB  da tabela periódica.   

 
3. A 

O Césio pertence ao 1º grupo da Tabela Periódica, grupo dos metais alcalinos.   
 
4. C 

 
 

Elemento Gálio: 
2 2 6 2 6 2 10 1

31Ga 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p=
 

 
Como se trata de um cátion trivalente, teremos: 

3 2 2 6 2 6 10Ga 1s 2s 2p 3s 3p 3d+ =    

 
5. B 

 
Os elementos que pertencem a família 6A ou grupo 16  (calcogênios) serão: Sêlenio (Se)  e Telúrio 

(Te).    
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6. E 
O grupo 18 (VIIIA ou zero) é conhecido como grupo dos gases nobres na classificação periódica ou tabela 
periódica.   

 
7. D 

O texto cita os elementos cálcio e magnésio, que pertencem a família dos alcalinos terrosos da tabela 
periódica.   

 
8. D 

a) Incorreta. Em um grupo, todos os elementos apresentam a mesma quantidade de elétrons da última 
camada. 

b) Incorreta. A partir do grupo 16, todos os elementos presentes nos grupos são ametais. 

c) Incorreta. Todos os gases nobres estão descritos em um único grupo da tabela periódica. 

d) Correta. A tabela periódica está atualmente disposta em ordem crescente de número atômico. 

e) Incorreta. O raio da átomo será maior quanto mais níveis energéticos ele possuir e menos prótons no 
núcleo, que atrai de forma menos intensa os elétrons presente na eletrosfera.     

 
9. C 

Elementos pertencentes ao grupo 15 (5A) apresentam 5  elétrons na camada de valência.   
 
10. C 

O elemento químico mais abundante do Universo é o hidrogênio, localizado acima do grupo 1 ou família 
IA.   

 


