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2. Propriedades dos materiais e Tabela Periódica 
2.3. Propriedades químicas de substâncias elementares de metais 

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 57-65] 

1. Classifica de verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações. [Pág. 57] 

  (A)  O potássio, o cálcio e o zinco apresentam propriedades químicas semelhantes. 

  (B)  O lítio, o sódio e o potássio apresentam propriedades químicas semelhantes. 

  (C)  Os metais alcalinos são pouco reativos, mas os metais alcalinoterrosos são muito reativos. 

  (D)  O sódio reage mais violentamente com a água do que o cálcio. 

2. Completa o texto que se segue, utilizando as palavras que se encontram na caixa. [Pág. 58] 

violentamente   parafina   elementares   mergulhadas   grupo 1
frascos   água   elementos   petróleo   reativas   guardadas

  “Os metais alcalinos são substâncias   formadas por   que se 
encontram no   da Tabela Periódica. Estas substâncias são muito 
 . Por exemplo, reagem   na presença do ar e em contacto 
com outras substâncias, como a  . Por estes motivos, têm de ser 
  ao abrigo do ar. Normalmente são colocadas em   
completamente   em   ou   líquida.” 

3. Completa as seguintes equações químicas das reações do sódio e do potássio com a água. 
[Pág. 58] 

 2 Na(s)  +  2 H2O(L)  "   +  

 2 K(s)  +  2 H2O(L)  "   +  

4. Completa as seguintes frases. [Pág. 58] 

 (A)  O sódio e o potássio   com a água de forma  , embora a 
reação do potássio com a água seja   violenta.

 (B)  Os produtos destas duas reações são , que é um gás, e hidróxidos, 
respetivamente   de sódio e   de potássio, cujas soluções 
  são   ou alcalinas. 

 (C)  A reatividade dos   alcalinos   ao longo do grupo da 
Tabela Periódica. 
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5. Os metais alcalinos, quando expostos ao ar, perdem gradualmente o seu aspeto brilhante.  
A que se deve tal facto? [Pág. 59] 

  

  

  

  

6. Na figura ao lado, podes ver a combustão do sódio. [Pág. 59] 

 6.1.  Qual é a cor da chama com que arde o sódio? [Pág. 59]

   

 6.2.  Escreve a equação química que traduz a reação de combustão do 
sódio. [Pág. 59]

  +  " 

 6.3.  Qual é o produto da reação de combustão do sódio? [Pág. 59]

   

   

 6.4.  O óxido que se forma na combustão do sódio é um óxido metálico ou não metálico? 
Justifica. [Pág. 59]

   

   

   

   

 6.5.  Os óxidos de metais alcalinos reagem com a água. 

  Escreve a equação química que traduz a reação do óxido de potássio com a água. [Pág. 59]

K2O(s)  + H2O(L)  "  

 6.6.  Qual é o carácter químico das soluções aquosas dos óxidos de metais alcalinos? Justifica. 
[Pág. 59]

   

   

    

7. Em cada uma das frases que se seguem seleciona o termo que torna a frase correta. [Pág. 65] 

 (A)  Os metais alcalinoterrosos são menos/mais reativos do que os metais alcalinos. 

 (B)  A reatividade dos metais alcalinoterrosos diminui/aumenta ao longo do grupo/período 
pois, quanto menor/maior for o átomo, menos/mais facilmente cede/capta os eletrões 
de valência. 
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