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Tabela periódica 

 

Resumo 

 

A Tabela Periódica atualmente é adotada no mundo inteiro segue padrões estabelecidos pela IUPAC 

(sigla em inglês da União Internacional de Química Pura e Aplicada), mas a sua elaboração perdurou por muitos 

anos e embora o químico russo Dmitri Mendeleiev seja frequentemente citado como o inventor da Tabela 

Periódica, outros cientistas antes dele já vinham tentando elaborar um sistema de classificação dos elementos 

químicos. 

  

Dalton 
  

 
Elementos em ordem crescente de massas atômicas 

 

A primeira tentativa de organização foi feita no início do século XIX, pelo químico e físico inglês John 

Dalton (o mesmo do modelo atômico).  

Dalton listou os elementos conhecidos em ordem crescente de massas atômicas, descrevendo as 

propriedades de cada um e os compostos formados por eles. Entretanto, essa classificação não fazia sentido, 

já que deixava bastante afastados entre si elementos com propriedades muito semelhantes. 

  
 
 
 

http://www.tabelaperiodicacompleta.com/
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As tríades de Döbereiner 

Em 1829, foi a vez do químico alemão Johann Wolfgang Döbereiner. Ele analisou os elementos cálcio, 

estrôncio e bário, e percebeu que a massa do átomo de estrôncio correspondia, aproximadamente, à média dos 

valores das massas atômicas do cálcio e do bário. O químico observou que essa relação também se dava em 

outra tríades, como enxofre/selênio/telúrio e cloro/bromo/iodo. 

Döbereiner foi o primeiro cientista a relacionar os elementos químicos conhecidos com base em um 

determinado critério, entretanto, suas observações não foram tidas como relevantes pela comunidade científica 

da época. Uma das falhas do seu método é que muitos metais não podiam ser agrupados em tríades. 

  

O parafuso telúrico de Chancourtois 

No ano de 1862, o geólogo e mineralogista francês Alexandre de Chancourtois resolveu propor uma 

organização dos elementos químicos conhecidos na época para facilitar a aplicação deles na mineralogia. 

A tabela de Chancourtois foi denominada de parafuso telúrico. 

 
Parafuso telúrico proposto por Chancourtois 

Chancourtois distribuiu os elementos (pontos escuros na imagem) 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 de Newlands 

John A. R. Newlands (1838-1898), professor de química e industrial inglês, idealizou a classificação dos 

elementos pela ordem crescente de massa atômica, em grupos de 7 e dispostos lado a lado. Logo percebeu 

que as propriedades químicas eram semelhantes ao primeiro e oitavo elementos – a contar da esquerda para 

a direita -, como as notas musicais que se repetem a cada oitava. Nessa forma de classificação, a cada oito 

elementos as propriedades se repetiam, por isso a proposta de Newlands recebeu o nome de Lei das Oitavas. 

 
Elementos organizados conforme a Lei das Oitavas 

Entretanto, o modelo só se mostrava coerente até chegar ao cálcio e não valia para os elementos que 

vinham depois dele conforme a ordem crescente de massas atômicas. Apesar disso, hoje ele é reconhecido 

http://www.tabelaperiodicacompleta.com/elemento-quimico/enxofre
http://www.tabelaperiodicacompleta.com/elemento-quimico/selenio
http://www.tabelaperiodicacompleta.com/elemento-quimico/telurio
http://www.tabelaperiodicacompleta.com/elementos-quimicos
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como o cientista que trouxe a noção de periodicidade para o campo da química, e seu trabalho é tido como 

precursor do de Mendeleiev. 

A Tabela Periódica de Meyer  
Químico e médico alemão, Julius Lothar Meyer nasceu a 19 de agosto de1830, em Varel, na Alemanha, e 

faleceu a 12 de abril de 1895, em Tubinga.  

Em 1869 Lothar Meyer propôs simultaneamente ao químico russo Dimitri Mendeleyev, de forma 

independente, um trabalho muito semelhante no que desrespeito às conclusões a que chegaram. 

Meyer estudou as propriedades físicas dos elementos e Mendeleyev as propriedades químicas.  

Ambos elaboraram uma disposição dos elementos na tabela periódica muito mais extensiva que as 

anteriores, baseada na repetição regular e periódicas suas propriedades.  

Nesta disposição, os elementos eram colocados em várias filas, de forma que os de características iguais 

aparecessem uns por baixo dos outros, formando assim um grupo de elementos determinados. Cada átomo 

tinha um número de ordem (Z) correlativo.  

 

A Tabela Periódica de Mendeleiev 

Dimitri Mendeleiev foi um químico russo que ficou conhecido como o pai da Tabela Periódica. Sua 

dedicação à sistematização dos elementos químicos começou em 1860, quando ele iniciou um trabalho de 

agrupamento dos elementos de acordo com suas propriedades comuns. Certa ocasião, após ter passado 

alguns dias revisando exaustivamente todo o seu conhecimento químico e as tentativas de sistematização já 

feitas por outros cientistas, ele começou a escrever os elementos agrupando-os conforme as propriedades 

químicas que eles apresentavam. O problema era que essa classificação juntava elementos de massas 

atômicas muito distantes entre si. 

As coisas começaram a ficar mais claras para Mendeleiev quando ele teve a ideia de associar a 

classificação dos elementos ao seu jogo de cartas preferido: o jogo de paciência. Ele tomou uma série de fichas 

de papel e começou a escrever em cada uma delas o nome de um elemento, acompanhado de sua massa 

atômica e propriedades químicas. Terminado o “baralho” de elementos químicos, Mendeleiev começou a 

ordenar os cartões como se faz no jogo de paciência: os elementos de propriedades químicas semelhantes 

eram como cartas pertencentes ao mesmo naipe, e dentro de cada um desses “naipes” a ordem crescente de 

massas atômicas era como a ordem numérica crescente das cartas. Foi então que, vencido pelo cansaço, 

adormeceu sobre a mesa de estudo e teve um sonho. “Vi num sonho uma tabela em que todos os elementos 

se encaixavam como requerido. Ao despertar, escrevi-a imediatamente numa folha de papel”, contou 

Mendeleiev depois. 

Ao acordar e transpor para o papel o que havia sonhado, Mendeleiev percebeu a lógica por trás do 

esquema: quando os elementos são listados em ordem crescente de massas atômicas, as propriedades 

químicas apresentadas por eles se repetem periodicamente. Por essa razão, ele chamou o modelo de Tabela 

Periódica dos Elementos. 

Duas semanas depois de ter feito a descoberta, Mendeleiev apresentou-a à comunidade científica 

publicando o artigo intitulado “Um sistema sugerido dos elementos”. O ano era 1869.  
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Tabela Periódica do Elementos elaborada por Mendeleiev 

 

Moseley e os números atômicos 

Em 1913, o físico inglês Henry Gwyn Jeffreys Moseley (1887-1915) provou experimentalmente que as 

propriedades dos elementos variam periodicamente de acordo com o número atômico (Z), que é o número de 

prótons em seu núcleo atômico. Com isso, a Tabela Periódica de Mendeleyev foi atualizada e passou a 

apresentar a ordem adotada hoje, que em vez de ser em ordem crescente de massa atômica, os elementos 

estão dispostos em ordem crescente de número atômico.  

Desde a contribuição de Moseley, o número atômico foi consolidado como critério básico da Tabela 

Periódica, válido até hoje. A Tabela vem sendo alterada apenas pela adição de elementos descobertos ou 

sintetizados e pelo ajuste dos valores das massas atômicas quando se chega a um valor mais preciso. 
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Seaborg e os elementos transurânicos 

 

 
Glenn Seaborg 

 

A última grande alteração aplicada à Tabela Periódica foi resultado do trabalho de Glenn Theodore 

Seaborg. Dentro do Projeto Manhattan, que trabalhava para desenvolver a bomba atômica, Seaborg foi chefe 

da divisão que lidava com os elementos transurânicos (ou seja, os elementos com número atômico superior a 

92, que é o número atômico do urânio). Ao lado de E. M. McMillan, J. W. Kennedy e A. C. Wahl, o cientista 

americano descobriu o plutônio. Depois descobriu outros quatro elementos transurânicos e participou da 

descoberta de mais cinco. 

Em 1944, Seaborg levantou a hipótese de que os elementos com número atômico superior ao do actínio 

(que é igual a 98) formavam uma série de elementos semelhante à série dos lantanídeos. A partir dessa hipótese 

foi possível explicar propriedades químicas de alguns elementos já conhecidos e até a de outros que ainda não 

tinham sido identificados. Em 1945, o cientista publicou uma versão da Tabela Periódica que incluía os 

elementos transurânicos recentemente descobertos. A configuração dessa Tabela diferia da anterior por trazer 

a série dos actinídeos abaixo da série dos lantanídeos. Em 1951, Seaborg recebeu o Prêmio Nobel de Química. 

O elemento 106 Tabela Periódica chama-se seabórgio em homenagem a ele. 
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Exercícios 

 

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 
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3. Considere as seguintes afirmações a respeito da acidez e da basicidade dos compostos orgânicos 

citados. 

I. Metilamina 3 2(CH NH )  possui caráter básico, pois o par de elétrons livres do átomo de nitrogênio 

pode receber próton dando origem a uma ligação. 

II. Metilamina 3 2(CH NH )  possui caráter básico, pois um dos átomos de hidrogênio ligados ao átomo 

de nitrogênio pode ser doado facilmente. 

III. Fenol 6 5(C H OH)  possui um caráter ácido fraco, mas ainda assim ele pode doar íon H+  quando 

reage, por exemplo, com uma base forte. 

É correto APENAS o que se afirma em  

a) I    

b) II    

c) I e II    

d) I e III    

e) II e III    

 

4. Marvel Agent Carter é uma série de televisão, que narra as aventuras de Peggy Carter lutando contra os 

vilões e o machismo da sociedade no final da década de 1940. Em um dos episódios, ao buscar um 

equipamento escondido em um laboratório, Vernon Masters, agente do FBI, encontra-o atrás de uma 

tabela periódica, conforme a imagem a seguir: 

 

A produção da série cometeu um erro de contexto ao utilizar uma tabela periódica com informações não 
disponíveis à época. 
Qual das alternativas a seguir corresponde ao equívoco?  

a) A presença do hidrogênio como elemento do grupo IA é equivocada e deve ser evitada, pois não é 
um metal alcalino.    

b) A posição do Frâncio (Fr)  o coloca como o elemento químico de maior eletronegatividade.    

c) Apresenta incoerência quanto à posição do lantânio e actínio que fazem parte do bloco d da 
classificação periódica.    

d) Apresenta incoerência quanto à presença de elementos transurânicos que não eram conhecidos na 

década de 1940 e 1950, como o siabórgio (Sg)  e o darmstádio (Ds).     

e) Os metais Ferro 26( Fe),  Cobalto 27( Co),  Níquel 28( Ni),  e Cobre 29( Cu),  contrariam a distribuição 

pela Lei Periódica.     
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5. Considere as seguintes afirmações: 

I. A Tabela Periódica atual é mais semelhante à Classificação Periódica proposta por Newlands do 

que a proposta por Mendeleev. 

II. A energia de ionização de um halogênio é maior do que a de um metal alcalino. 

III. Quanto maior a diferença de eletronegatividade de dois elementos, maior o caráter iônico da ligação 

entre eles. 

IV. Os elementos da família IIA da Tabela Periódica tendem, nas reações, a formar íons de número de 

carga 2-. 

Dessas afirmações são corretas, SOMENTE  

a) I e II    

b) I e IV    

c) II e III    

d) II e IV    

e) III e IV    

 

6. A tabela periódica, segundo Mendeleev 

Dimitri Ivanovich Mendeleev (1834-1907) nasceu na Sibéria, sendo o mais novo de dezessete irmãos. 

Mendeleev foi educado em St. Petersburg e, posteriormente, na França e na Alemanha. Conseguiu o 

cargo de professor de química na Universidade de St. Petersburg. Escreveu um livro de química orgânica 

em 1861. 

"Mendeleev, o pai da tabela periódica. Através dos seus estudos, foi possível desenvolver o modelo atual 

da tabela." 

 MERCK. "História da tabela periódica". Disponível em: <http://200.220.14.52/tpie/htp_fr.htm> Acesso em: 24 maio 2006. 

 

Várias propriedades físicas e químicas dos elementos podem ser constatadas e até mesmo previstas, 

com base nas regularidades observadas na tabela periódica. Sobre este assunto, julgue as seguintes 

afirmações. 

I. A primeira versão da Lei Periódica, creditada ao químico russo Dimitri Ivanovich Mendeleev, pode 

ser assim enunciada: "Algumas propriedades físicas e químicas dos elementos variam 

periodicamente em função de suas massas atômicas." 

II. Moseley, através do estudo dos espectros de emissão de vários elementos, comprovou que certas 

propriedades dos elementos variam periodicamente em função dos números atômicos crescentes 

e não dos números de massa. 

III. De acordo com os experimentos de Moseley, embora o telúrio apresente um menor número atômico, 

ele deve ser colocado na tabela depois do iodo por apresentar uma maior massa atômica. 

 

Assinale a alternativa CORRETA:  

a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.    

b) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.    

c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.    

d) Todas as afirmações são verdadeiras.    

   



 
 

 

 

9 

Química 
 

7. A tabela periódica é uma notável realização da ciência. Ela ajuda a organizar o que de outra forma seria 

um arranjo confuso dos elementos e de suas propriedades. A base da classificação periódica atual é a 

tabela do químico russo Mendeleev, proposta em 1869, com a diferença de que as propriedades dos 

elementos variam periodicamente com seus números atômicos e não com os pesos atômicos. 

 

 

Analisando a classificação periódica, mesmo sem conhecer todos os elementos que ela apresenta, é 

possível afirmar que  

a) os não metais podem ser deformados com golpes de martelo.    

b) os metais alcalino-terrosos são mais densos que os metais alcalinos.    

c) os halogênios, em condições normais de temperatura e pressão, são líquidos coloridos.    

d) o oxigênio e o nitrogênio são gases à temperatura ambiente e seus átomos apresentam seis elétrons 
na camada mais externa.    

e) os elementos de uma mesma família da classificação periódica possuem propriedades 
semelhantes porque eles ocorrem no mesmo lugar da Terra.    
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8. Welcome to the International Union of Pure and Applied Chemistry 

Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113,  115,  117  and 118  

IUPAC announces the verification of the discoveries of four new chemical elements: The 7th  period of 

the periodic table of elements is complete. 

 

 

Foi assim que, em 30 de dezembro de 2015, a IUPAC (sigla, em inglês, de International Union of Pure and 

Applied Chemistry) anunciou, formalmente, a inclusão de novos elementos na Tabela Periódica: Unúntrio 

113( Uut),  Unumpêntio 115( Uup),  Ununséptio 117( Uus)  e Ununóctio 118( Uuo).  

 

Esses novos elementos transurânicos possuem grandes núcleos e são  

a) naturais e de peso atômico elevado.    

b) artificiais e altamente radioativos.    

c) isoeletrônicos e isótopos entre si.    

d) estáveis com semelhança no tempo de vida.    
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9. A tabela periódica ganhou quatro novos elementos químicos, conforme anunciado pela União 

Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC). Por enquanto, os elementos são identificados por 

nomes temporários e pelos números atômicos 113, 115, 117 e 118, mas deverão ganhar nomes e 

símbolos permanentes. A IUPAC convidou os descobridores dos elementos do Japão, Rússia e Estados 

Unidos para apresentarem sugestões.  

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-01/tabela-periodica-ganha-quatro-novos-

elementos-quimicos-0>. Acesso em: 16 de março de 2016  

 

O texto faz referência aos avanços ocorridos na descoberta de novos elementos artificiais que, pelo 

menos até o momento, completam a tabela periódica atual. Esses elementos artificiais possuem um 

núcleo atômico bastante pesado e instável, mas que diferem no valor de número de prótons, que é a 

identidade de cada elemento. Considerando a estrutura atômica da matéria e o estudo das propriedades 

periódicas, observa-se que esses elementos:  

a) devem ter seus valores de eletronegatividade mais acentuados à medida que se localizem mais à 
direita da tabela periódica em um mesmo período, com o elemento de número atômico 118 sendo 
o de mais alto valor.    

b) devem possuir valores de energia de ionização mais acentuados que os metais localizados no 
mesmo período.    

c) devem possuir suas distribuições eletrônicas tendo o subnível “ f ” como camada de valência, pois 
são átomos de elementos que possuem muitos elétrons.    

d) quando derivados da união de dois núcleos atômicos menores, sofrem um processo conhecido por 
fissão nuclear.    

e) apresentam o valor 2 para o número quântico azimutal do subnível mais energético de suas 
distribuições eletrônicas.     

   

 

10. A ciência usa o recurso de modelos para explicar os fenômenos observados. Em muitas situações o 

modelo de Dalton para o átomo é suficiente para entender alguns fenômenos, mas a razão da 

periodicidade das propriedades físicas e químicas na Tabela Periódica só foi possível a partir do modelo 

de Bohr. Com relação às propriedades na Tabela Periódica atual, pode-se afirmar que:  

a) para cada coluna na Tabela Periódica, de acordo com o modelo de Bohr, os elétrons começam a 
preencher um novo nível de energia.    

b) a primeira energia de ionização corresponde ao elétron mais fortemente ligado ao núcleo.    

c) ao longo de um período, o raio atômico diminui. Portanto, a energia de ionização também diminui.    

d) de acordo com o modelo de Bohr, a primeira energia de ionização do sódio (Na)  é maior que a 

primeira energia de ionização do cloro (C ).     

e) a variação das energias de ionização observada ao longo da Tabela Periódica está relacionada às 
distâncias dos elétrons ao núcleo.   
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Gabarito 

 

1. Resolução em vídeo 

 

2. Resolução em vídeo 

 

3. Resolução em vídeo 

 

4. D 

A tabela apresenta os elementos transurânicos: siabórgio (Sg)  e o darmstádio (Ds)  que só foram 

descobertos em 1974 e 1994, respectivamente.   

 
5. C 

A energia de ionização cresce para direita e pra cima.  

Quanto maior a diferença de eletronegatividade entre dois átomos que estão ligados, maior é o caráter 

iônico da ligação. 

 

6. A 

A tabela periódica tem esse nome justamente por respeitar a periodicidade em algumas propriedades. 

A tabela de Moseley também se organizava de forma a procurar características periódicas entre os 

elementos até então descobertos. 

 

7. B 

Para medirmos a densidade de um elemento químico devemos dividir a massa de um mol de átomos pelo 

volume ocupado por esta quantidade de átomos: 

=
M(molar)

d
V (molar)

 

De maneira imprecisa pode-se generalizar, que a densidade aumenta no sentido do elemento químico 

ósmio, consequentemente a densidade dos metais alcalino-terrosos é maior do que os metais alcalinos: 

 
Dentre os elementos destacam-se, como os mais densos, o ósmio (Os) (d = 22,61 g/cm3) e o irídio (Ir) (d = 

22,65 g/cm3).   
8. B 

Teoricamente ou experimentalmente, os elementos transurânicos citados no texto

113 115 117 118( Uut, Uup, Uus e Uuo)  são artificiais e apresentam elevados números atômicos (possuem 

grandes núcleos) sendo altamente radioativos.   

 
9. B 

Genericamente, num mesmo período da tabela periódica, quanto mais à direita o elemento químico estiver 

posicionado, menor o raio e maior o valor da primeira energia de ionização.   

 

 



 
 

 

 

13 

Química 
 

10. E 

a) Incorreta. Para cada período, tem-se um nível de energia. 

b) Incorreta. Corresponde ao elétron mais fracamente ligado ao núcleo. 

c) Incorreta. A medida que o raio diminui, a atração entre o núcleo positivo e os elétrons aumenta 

aumentando, consequentemente, a energia de ionização. 

d) Incorreta. A 1ª Energia de Ionização do sódio e menor que do cloro, pois o átomo de sódio, possui 

tendência em doar elétrons e o cloro receber elétron. 

e) Correta. Pois a medida que o raio diminui, maior será a atração dos elétrons, fazendo com a energia 

de ionização aumente.   
 

 


