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2. Propriedades dos materiais e Tabela Periódica 
2.1. A Tabela Periódica 

Responde às questões que se seguem consultando o teu manual. [Págs. 38-46] 

1. Completa o seguinte esquema com as palavras em falta. [Pág. 38] 

2. Completa o texto que segue, utilizando as palavras da caixa. [Pág. 42] 

 

grupos    químicos    aumentando    períodos    atómico    unidade
linha    colunas    crescente    coluna     químico    atual

  “Os 118 elementos   conhecidos encontram-se dispostos em ‘casas' na Tabela 
Periódica   por ordem   de número  . Este vai 
 , sucessivamente, uma  . Cada ‘casa ' da Tabela Periódica 
corresponde a um elemento   que pertence, simultaneamente, a uma 
  e a uma  . As   designam-se por 
  ou famílias e as linhas são os  .” 

3. Completa o seguinte esquema com as palavras em falta. [Pág. 43] 
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4. Completa as frases seguintes. [Pág. 43] 

 (A)  Os elementos que se encontram na mesma coluna pertencem ao mesmo   
e os elementos que se encontram na mesma linha pertencem ao mesmo  . 

 (B)  O grupo dos metais alcalinos é o  .

 (C)  O grupo dos halogéneos é o  . 

 (D)  O grupo 2 é o grupo dos metais  . 

 (E)  O grupo dos gases nobres é o  .

5. Preenche o crucigrama, consultando a Tabela Periódica.  
[Pág. 41] 

 1. Elemento de número atómico 11. 

 2. Elemento de número atómico 17. 

 3. Halogéneo do mesmo período do lítio. 

 4. Metal alcalino que se encontra no 4.° período. 

 5. Elemento do grupo 2 e do 4.° período. 

 6. Metal alcalino com menor número atómico. 

 7. Elemento do grupo 16 e do 2.° período. 

 8. Elemento cujos átomos têm a distribuição eletrónica 2 – 4. 

6.  

 6.1.  Completa as tabelas seguintes com as distribuições eletrónicas dos elementos. [Pág. 45]

Elemento Distribuição eletrónica Elemento Distribuição eletrónica

4Be 9F

12Mg 17CS

20Ca

 6.2.  Os elementos berílio, magnésio e cálcio encontram-se no mesmo grupo da Tabela 
Periódica? Justifica. [Pág. 45]

   

 6.3.  Em que grupo da Tabela Periódica se encontram o berílio, o magnésio e o cálcio? Justifica. 
[Pág. 45]

   

 6.4.  Os elementos berílio, magnésio e cálcio encontram-se no mesmo período da Tabela 
Periódica? Justifica. [Pág. 45]

   

 6.5.  Os elementos flúor e cloro encontram-se no mesmo grupo da Tabela Periódica? Justifica. 
[Pág. 45]
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