








































61
Os elementos que estão inseridos

na família 3B do sexto período.

São classificados como elementos:

a) Gases Nobres

b) Halogênios

c) Transição Externa

d) Representativos

e) Transição Interna

??

49
Meu nome provém do latim que 

significa "raio", faço parte do grupo

dos gases nobres . Quem sou eu?

A
D

Ô

R

N

I

O

??

37
Os elementos denominados 

não - metais também podem ser

chamados de:

a) metais de transição 

b) metais alcalinos 

c) ametais 

d) semi metais 

e) metais de transição interna

????

1
 Esse elemento possui 

características únicas

É um Não metal localizado 

na família dos Metais Alcalinos:

G H

O
D

Ê
I

R O N
I

???? ??

25
Um elemento possui configuração

eletrônica 1s2 2s2 2p1. Esse 

elemento faz parte do grupo dos:

a) metais alcalinos terrosos 

b) semi metais 

c) gases nobres 

d) halogênios

13
Este elemento é utilizado em 

termômetros e barômetros:

R E C

M O

R
I

Ú

?? ??

?? ??
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66
Elemento cujo o número

atômico é 92:

??

3
Esse elemento é utilizado como 

combustível para foguetes e na 

produção de amoníaco:

a) Oxigênio

b) Hidrogênio 

c) Hélio

d) Xenônio

e) Argônio

?? ??

11
O elemento Hidrogênio pertence a

que subnível de energia?

a) subnível d

a) subnível f

c) subnível p

d) subnível s

e) nda
??

13
O elemento cujo o número atômico

é 27?

????

18
Elementos com o subnível "d"

são chamados de elementos de:

duas palavras??

?? ??

Ç O N T

R A X A

S T E E

N I R A

27
Os semi metais formam substâncias

simples sólidas nas condições

ambientes. Os mais importantes

são: 

??

??
29

Os semi metais apresentam

propriedades ……………….…. ? 

entre os …..….?. E as dos ……….?

??

37
Os elementos denominados 

não - metais também podem ser

chamados de:

a) metais de transição 

b) metais alcalinos 

c) ametais 

d) semi metais 

e) metais de transição interna

????

39
Os ametais formam substâncias

gasosas, sólidas e apenas uma 

líquida que é com o elemento:

??

51
Esse elemento é utilizado na 

iluminação para propaganda, e

??

??

55
Observando o conjunto a seguir,

assinale quais os elementos que

pertencem à família dos gases 

nobres.

a) Na, K, Li

b) He, Ne, Ar

c) Ca, Ba, Sr

d) K, Ca, Fe

e) Na, Ca, Sr

??
63

Os elementos de transição interna

são dividos em:

????

??
























