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Tabela periódica 

• A atual classificação periódica dos elementos fundamenta-se 
na LEI DA PERIODICIDADE DOS NÚMEROS ATÔMICOS DE 
MOSELEY; 

• Muitas propriedades físicas e químicas dos elementos são 
funções periódicas de seus números atômicos; 

• Os elementos estão dispostos em ordem crescente de seus 
NÚMEROS ATÔMICOS, arrumados em sete linhas horizontais – 
PERÍODOS, e em dezoito colunas verticais – GRUPOS. 

• Os átomos dos elementos de um mesmo período têm 
mesmos número de camadas eletrônicas, que coincidem com 
o número de período. 

 



Tabela periódica 
Ordem crescente de número atômico 



Classificação dos elementos 

De acordo com sua configuração eletrônica – série química: 

 

• Elementos representativos ou normais 

 

Transição simples ou externa bacd  

• Elementos de transição  

Transição interna jdsahfhafkknvdn 

 

• Gases nobres 



Classificação dos elementos 

De acordo com as suas propriedades físicas: 

 

• Metais 

• Semimetais 

• Ametais ou não – metais  

• Gases nobres 

 

 

 

 Hidrogênio: é um elemento considerado à parte por ter um 
comportamento único. 

 

 

 



Classificação dos elementos 

 

Elementos de transição interna - f 

Elementos de transição externa - d 

Elementos 
representativos - p 

s 



Elementos representativos 

• Também são conhecidos como elementos normais; 

• São os elementos de família A e os GASES; 

• Apresentam subníveis energéticos s ou p; 

• Apresentam camadas internas com subníveis completos; 

• O número da família a que pertencem é igual ao número de 
elétron na camada de valência, com exceção dos gás nobre 
hélio, que apresenta dois elétrons apenas; 

 

 

 17Cl 

1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁵ 

Camadas internas completas  
Camada de valência com 

7 elétrons = família 7A 



Elementos representativos  

• Algumas famílias são mais importantes e recebem nomes 
especiais; 

 

 
FAMÍLIAS NOMES DAS FAMÍLIAS ELEMENTOS 

CAMADAS DE 
VALÊNCIA 

1A Hidrogênio e metais alcalinos H Li Na K Rb Cs Fr ns¹ 

2A Metais alcalinos terrosos Be Mg Ca Sr Ba Ra ns² 

6A Calcogênios O S Se Te Po ns² np⁴ 

7A Halogênios F Cl Br I At ns² np⁵ 

O Gases nobres ou inertes He Ne Ar Kr Xe Rn ns²  ou  ns² np⁶ 

Número da camada 



Elementos de transição 

TRANSIÇÃO SIMPLES OU EXTERNA 

• Apresentam subnível d incompleto na penúltima camada; 

 

 

 

 

TRANSIÇÃO INTERNA 

• Apresentam subnível f incompleto na antepenúltima camada; 

 

 

 

26Fe 

1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁶ 4s² 

Penúltima camada com d incompleto Camada de valência 

Elementos de transição simples 

58Ce 

1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4d¹⁰ 4f² 5s² 5p⁶ 6s² 

Antepenúltima camada com f incompleto Camada de valência 

Elementos de transição interna 



Propriedades periódicas 

AFINIDADE ELETRÔNICA: é a energia liberada quando se 
adiciona um elétron ao átomo isolado no estado gasoso. 

 

ELETRONEGATIVDADE: é a força com que um átomo atrai 
elétrons no instante da ligação com outro átomo. 

 

REATIVIDADE QUÍMICA: a reatividade de um elemento está 
relacionada com a perda ou ganha de elétrons. 

 

CARÁTER METÁLICO E NÃO METÁLICO: é a capacidade que um 
átomo tem de perder elétrons (se tornar um íon positivo). 

 

 

 



Propriedades periódicas 

 

 



Propriedades periódicas 

PRIMEIRO POTENCIAL DE IONIZAÇÃO: é a energia necessária 
para arrancar um elétron da camada mais externa de um átom 
isolado. 

 

RAIO ATÔMICO: é definido como a meia distância entre dois 
centros de átomos vizinhos.  

 

DENSIDADE: é a analogia, entre a massa e o volume de algum 
elemento, pode ser chamada também de massa específica. 

 

VOLUME ATÔMICO: é a quantidade de átomos que existe em 
um mol. 

 

 



Propriedades periódicas 

 

 



Exercício 

1) Os elementos representados pelas configurações eletrônicas 
I, II e III  pertencem, respectivamente, a que elementos 
(representativos ou transição) da tabela periódica: 

 

I) 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹ 

II) 1s² 2s² 2p⁵ 

III) 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹ 

 



Tabela periódica 

 


