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Resumindo: 
 

Os elementos químicos são representados por símbolos gráficos 

oriundos de seus respectivos nomes em Latim. Estes são 

organizados, na ordem crescente de seus números atômicos 

(Z), na Tabela Periódica de acordo com suas propriedades. 

 

A Tabela Periódica é dividida em Grupos ou Famílias (vertical) e 

Períodos ou Séries (horizontal). 
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As Famílias são 18 e cada uma delas agrupa elementos com 
propriedades químicas e físicas semelhantes. 
 
*Elementos Representativos: 
 
1 (1A) – Metais Alcalinos: ns1  

2 (2A) – Metais Alcalinos Terrosos: ns2 

13 (3A) – Família do Boro: ns2 np1 

14 (4A) – Família do Carbono: ns2 np2 

15 (5A) – Família do Nitrogênio: ns2 np3 

16 (6A) – Calcogênios: ns2 np4 

17 (7A) – Halogênios: ns2 np5 

18 (8A ou 0) – Gases Nobres: ns2 np6 
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Os Grupos restantes são os Elementos de Transição e suas 
Famílias não possuem nomes específicos. 
 
- Elementos de transição externa: (n – 1)d 1 a 10 

 
- Elementos de transição interna: (n - 2)f 1 a 14 

(Série dos Lantanídeos e Série dos Actinídeos) 
 
 
Os Períodos são 7 e indicam a quantidade de camadas ou níveis 
de energia que cada elemento químico possui. 
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Exercício: 

1. Um átomo de um elemento químico A, pertencente à família 

dos calcogênios, está situado no 3° período e apresenta 17 

nêutrons. Determine seu número atômico (Z) e seu número de 

massa (A).  

 
Calcogênio = VIA = 6 elétrons na camada de valência = ns2 np4 

 

X = 3° período: n = 3  
 
X = ... 3s2 3p4 

 
 

Sem olhar a Tabela Periódica!!! 
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X = ... 3s2 3p4 

 
Diagrama de Linus Pauling:  X = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4  
 

2 + 2 + 6 + 2 + 4 = 16 elétrons 
 
Átomo: e = p = Z                                    Z = 16 
 
A = p + n 
  
n = 17 (dado da questão) 
 
A = 16 + 17 = 33                                    A = 33 
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Classificação dos Elementos Químicos de acordo com suas 
propriedades físicas 

 
- Metais; 

 
- Ametais, 

 
- Semi-metais; 

 
- Gases Nobres;  

 
- Hidrogênio. 
 
 

Esta nomenclatura está 

em desuso, pois a IUPAC 

(União Internacional de 

Química Pura e Aplicada) 

não reconhece mais essa 

classificação desde 1986. 
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METAIS: Eles constituem a maioria dos elementos da Tabela 

Periódica. 

 
- Bons condutores de eletricidade e calor; 
- Maleáveis (lâminas finas); 
- Dúcteis (fios); 
- Possuem brilho metálico característico e são sólidos, com 

exceção do Mercúrio (Hg) que é líquido em condições 
ambientes; 

- Possuem tendência a perder elétrons; 
- Possuem pontos de fusão e ebulição altos.  
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Fonte: Escola Kids. 
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AMETAIS ou NÃO METAIS: Carbono (C), Nitrogênio (N), 
Fósforo (P), Oxigênio (O), Enxofre (S), Selênio (Se), Flúor (F), 
Cloro (Cl), Bromo (Br), Iodo (I) e Astato (At). 
 
 
- Não possuem brilho metálico, com exceção do Iodo e do 
Carbono na forma de grafite; 
- São isolantes térmicos, não sendo condutores de calor e nem 
de eletricidade; 
- A maioria está no estado gasoso à temperatura ambiente; 
- Possuem pontos de fusão e ebulição baixos. 
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Fonte: Escola Kids. 
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SEMIMETAIS:  
 
* Germânio (Ge), Antimônio (Sb) e o Polônio (Po) são metais.  
 
* Boro (B), Silício (Si), Arsênio (As) e o Telúrio (Te) são ametais. 

 
 
-Apresentam brilho metálico como os metais; 
-Sua condutibilidade elétrica e de calor é pequena; 
-Não são maleáveis, mas fragmentam-se como os ametais. 
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Fonte: Escola Kids. 
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GASES NOBRES: 
 
 

Esses elementos são gasosos na temperatura ambiente e, 

normalmente, são encontrados na natureza em sua forma 

isolada, pois assim são mais estáveis. Além disso, eles não 

formam compostos com outros elementos espontaneamente. 
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Fonte: Escola Kids. 
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HIDROGÊNIO: 

 
- Está localizado na família 1 (1 A - metais alcalinos) porque 
possui apenas uma camada eletrônica com um elétron nela, 
mas não compartilha de propriedades semelhantes com os 
outros elementos desse grupo (não faz parte desse Grupo); 
 
- Tem a capacidade de se combinar com metais, semimetais e 
ametais;  
 
- É um gás extremamente inflamável à temperatura ambiente. 
Se encontra nas altas camadas da atmosfera. 
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Fonte: 10 em tudo. 


