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

Responde às questões que se seguem consultando o teu manual. [Págs. 68-76] 

1. Classifica de verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmações seguintes. [Pág. 68] 

  (A)  O alumínio, o enxofre e o cloro apresentam propriedades químicas semelhantes. 

  (B)  O flúor, o cloro, o bromo e o iodo apresentam propriedades químicas semelhantes. 

  (C)  Os halogéneos são muito reativos. 

  (D)  Os halogéneos reagem com os metais alcalinos e alcalinoterrosos, dando origem a 
compostos iónicos. 

2. Completa as frases seguintes, utilizando as palavras que se encontram dentro da caixa. [Pág. 68] 

gases nobres    metais    pouco 
árgon    reativos    halogéneos    mais

 (A)  O flúor, o cloro, o bromo e o iodo são não   do grupo dos 
 .

 (B)  Os elementos do grupo 17 são os   e os elementos do grupo 18 são os 
   . 

 (C)  Os   são muito  , enquanto os gases nobres são muito 
   . 

 (D)  O   é muito   reativo. 

 (E)  O cloro é muito   reativo do que o  . 

3. Os halogéneos reagem com os metais alcalinos e alcalinoterrosos, dando origem a 
compostos iónicos designados genericamente por halogenetos de metais alcalinos e 
alcalinoterrosos. 

 Dentro do retângulo seguinte encontram-se as fórmulas químicas de alguns desses 
halogenetos. [Pág. 69] 

 CaI2 LiCL CaCL2 NaI  LiBr 
 KCL KBr MgCL2 NaBr LiI 
 MgBr2 CaBr2 NaCL MgI2 KI
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 3.1.  Indica as fórmulas químicas dos que são halogenetos de metais alcalinos. [Pág. 69]

           

           

 3.2.  Indica as fórmulas químicas dos que são halogenetos de metais alcalinoterrosos. [Pág. 69]

         

         

 3.3.  As equações químicas seguintes traduzem algumas dessas reações. Completa-as. [Pág. 69]

  (A)  CL2(g)  + 2 Na(s)  "  

  (B)  Br2(g)  + Mg(s)  "  

  (C)  l2(g)  + 2 Na(s)  "  

4. Completa o esquema com as palavras em falta. [Pág. 70] 

5. Os não metais, como o carbono e o enxofre, reagem facilmente com o oxigénio, dando 
origem a óxidos não metálicos. [Pág. 75] 

 5.1.  Os óxidos não metálicos ou de não metais reagem com a água. 
  Completa a equação química que traduz a reação do dióxido de enxofre com a água. [Pág. 75]

SO2(g)  + H2O(L)  "  

 5.2.  Como se designa o produto da reação que se forma? [Pág. 75]

   

 5.3.  Porque se diz que os óxidos de não metais são ácidos? [Pág. 75]

   

halogéneos

reatividade   
ao longo do   

da Tabela Periódica

gases nobres

  é muito, 
muito  .

correspondentes a

têm

As substâncias   de não metais

propriedades   semelhantes

  do mesmo grupo da Tabela Periódica

como, por exemplo, os

cuja

como, por exemplo, os

cuja
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