


 
Veja a sequência de íons a seguir. 
I- K+ 
II- Ca2+ 
III- S2- 
IV- P3- 
Indique a alternativa que apresenta o íon com menor raio. 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
 
4 - Veja a série de isoeletrônicos a seguir: 
F-, O-2, N-3, Na+ e Mg+2 
Quais são os íons de maior raio atômico? 
a) O-2, N-3 e Na+ 
b) N-3, Na+ e Mg+2 
c) F-, O-2 e Na+ 
d) F-, O-2 e N-3 
e) N-3, Na+ e Mg+2 
 
5 - Indique a alternativa na qual o átomo citado tem o maior potencial de 
ionização. 
He (Z = 2). 
Be (Z = 4). 
C (Z = 6). 
O (Z = 8). 
F (Z = 9). 
 
6 - É dada a configuração eletrônica de cinco elementos químicos pertencentes 
ao mesmo período da tabela periódica: 
A: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 
B: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 
C: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 
D: 1s2 2s2 2p6 3s2 
E: 1s2 2s2 2p6 3s1 
 
7 - Qual alternativa preenche corretamente as lacunas na frase a seguir? 
“Em uma família ou período, quanto menor o átomo, mais …....... será a 
retirada do elétron. Logo, devemos esperar um …....... valor para a energia de 
ionização.” 
a) fácil; maior. 
b) fácil, menor. 
c) difícil; maior. 
d) difícil; menor. 
e) rápida; baixo. 
 
8 - No processo de ionização do magnésio (12Mg) 



 
Ionização do magnésio em exercício sobre energia de ionização 
foram obtidos, experimentalmente, os seguintes valores: 
7 732 kJ; 738 kJ; 1451 kJ. 
A partir desses dados, qual alternativa associa corretamente os valores das 
energias de ionização? 
a) E.I.1 = 7 732, E.I.2 = 738, E.I.3 = 1451. 
b) E.I.1 = 738, E.I.2 = 7 732, E.I.3 = 1451. 
c) E.I.1 = 738, E.I.2 = 738, E.I.3 = 1451. 
d) E.I.1 = 738, E.I.2 = 1451, E.I.3 = 7 732. 
e) E.I.1 = 7 732, E.I.2 = 7 732, E.I.3 = 1451.  
 


