
SOLUCIÓNS DOS EXERCICIOS TEMA 13 :  SISTEMA PERIÓDICO

(Páxina 264-266)

EXERCICIO 11. 
a) Pertence ao período 6º, xa que a capa máis externa é a 6ª (n=6) Como a súa configuración electrónica é 5d 5 

6s2  5+2 = 7 ; polo tanto o seu grupo é o 7  
b) Pertence aos elementos de transición (bloque d).

EXERCICIO 12. a) O subnivel nd complétase cos elementos do grupo 12; polo tanto, o subnivel 6d complétase 
co elemento do grupo 12 situado debaixo do mercurio, é dicir, o elemento con Z= 112 (Ununbium)
b) A similitude de propiedades químicas preséntase entre os elementos que pertencen a un mesmo grupo. Polo 
tanto o elemento do período sétimo máis parecido ao chumbo será o que se sitúe na táboa debaixo del, é dicir, 
Z= 114 (ununquadio)
c) Os gases nobres son os elementos do grupo 18; polo tanto será o que se sitúa debaixo do radon, é dicir, o  
elemento con Z = 118 (ununoctio)

EXERCICIO 13.
a) O niobio pertence ao grupo 5 e ao quinto período. O gas nobre do cuarto período é o kripton, de modo que a  
configuración do niobio é : [Kr] 4d3 5s2

b)  O grupo ao que pertence un elemento do período n-ésimo ven dado polo número que resulta de sumar os 
electróns da capa n (de valencia) máis os electróns dos orbitales (n-1)d. 
O niobio pertence ao grupo 5 ( d3 s2 ). Bloque d: metais de transición.

EXERCICIO 14.
a)  [Rn] 5f13 7s2

b)  El Md pertence ao período sétimo, xa que a capa máis externa é a 7ª (n=7). Dado que o último electrón entra 
nun orbital 5f, o Md pertence ao bloque f (elementos de transición interna).

EXERCICIO 15.
a)  Como Z = 111, correspóndelle a casilla 111 da táboa periódica, situada debaixo da do ouro, no período 
sétimo.

b)  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d9 ou  [Rn] 5f14 6d9 7s2

(grupo 11     d9 s2)

EXERCICIO 16. NON

EXERCICIO 17.
Ao longo do período terceiro vanse enchendo os orbitais 3s e 3p, que poden aloxar, en total, 8 electróns. O 
subnivel 3d só empeza a encherse despois do subnivel 4s, é dicir, ao longo do período cuarto. 

EXERCICIO 18.    NON

EXERCICIO 19.
  Uuq (Z=114) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p2 ou  [Rn] 5f14 6d10 7s2 

7p2

PERTENCE ao grupo 14  bloque p (elementos representativos) 
Nun grupo, o carácter metálico aumenta a medida que se descende no mesmo. Así o C (primeiro elemento do  
grupo 14) é un non metal; os elementos seguintes, Si e Ge son semimetais; e os elementos situados máis abaixo, 
Sn e Pb, son metais. Seguindo esta tendencia, espérase que o elemento Uuq sexa o máis metálico de todo o  
grupo.
As valencias esperadas para o Uuq son as do Sn e Pb, é dicir, +2, +4. Polo tanto, as fórmulas dos óxidos que se  
espera que forme o ununquadio son  UuqO   UuqO2.



EXERCICIO 20.

Bloques  bloque f bloque d blo1que p

Tería 32 grupos, xa que oes períodos 6 e 7 conteñen ambos 32 elementos. Isto débese a que ao longo do período 
sexto vanse enchendo os orbitais 6s, 4f 5d e 6p, o que supón un total de 32 electróns: 2 no orbital 6s, 14 nos  
orbitais 4f, 10 nos orbitais 5d e 6 nos orbitais 6p. De xeito similar ocorrería no período 7: vanse enchendo os 
orbitais 7s, 5f, 6d e 7p o que supón un total de 32 electróns.

EXERCICIO 21            NON

EXERCICIO 22.
Os tres elementos pertencen ao mesmo período (segundo período). O tamaño atómico diminúe ao avanzar ao 
longo dun período. Polo tanto C (Z=6) < Be (Z=4) < Li (Z=3

EXERCICIO 23.
O tamaño atómico aumenta ao descender dentro dun grupo e decrece ao avanzar ao longo dun período. Polo 
tanto o raio atómico é tanto maior canto máis abaixo e máis á esquerda se atope o elemento na táboa periódica.  
Dos catro elementos dados, o que se atopa máis abaixo e á esquerda no sistema periódico é o talio (Tl); en 
consecuencia, o raio de 180 pm (o maior valor dos catro) debe corresponder ao talio. 

EXERCICIO 24.
a)  O átomo de Li e os ións Li+ e Li2+  teñen todos a mesma carga nuclear (Z=·3): 3 cargas positivas, debidas aos 
tres protóns do núcleo, pero mentras que o átomo de litio ten tamén 3 electróns na súa cortiza, o ión Li+ só ten 
2, e o ión Li2+ un. A repulsión entre os electróns da cortiza é tanto maior cantos máis electróns teña, por iso,  
para unha mesma carga nuclear, maior é o tamaño da nube electrónica, co que, das tres especies dadas, a de 
maior raio é o átomo de litio, despois o ión Li+ e finalmente o ión Li2+.   Li > Li+ > Li2+

b)  O  Be2+ e  o  Li+ son  especies  isoelectrónicas  xa  que  ambos  ións  teñen  dous  electróns.  Entre  especies 
isoelectrónicas o tamaño decrece ao aumentar a carga nuclear, xa que a nube electrónica é atraida con máis 
forza polo núcleo. Polo tanto, o raio do ión Be2+ (Z=4) é menor que o do ión Li+ (Z=3)                     Be2+  < Li+

EXERCICIO 25
Os ións Cu+ e Cu2+ teñen a mesma carga nuclear, pero o Cu+ ten un electrón máis que o Cu2+. Polo tanto, a 
repulsión entre os electróns da cortiza é maior no Cu+  e o seu raio é, polo tanto, maior.
Cu2+ < Cu+ < Cu

Do mesmo xeito, os ións Sn2+ e Sn4+ teñen a mesma carga nuclear, pero o Sn2+ ten dous electróns máis que o ión 
Sn4+   polo tanto a repulsión entre os electróns da cortiza é maior no Sn2+e, polo tanto, o raio do Sn2+ é maior. 
Sn4+ < Sn2+ < Sn

En xeral, entre catións dun mesmo metal, o raio é tanto maior canto menor sexa a súa carga positiva.

EXERCICIO 26.
a)  O Rb e o Cs pertencen ambos ao grupo 1 (metais alcalinos). O Cs pertence ao período 6 e o Rb ao período 5. 
Polo tanto o ión Cs+ é maior que o Rb+ xa que os electróns de valencia do Cs atópanse nun nivel maior (n= 6 > n 
= 5)



b)  Os ións Au+ e Au3+ teñen a mesma carga nuclear, pero o Au+ ten dous electróns máis que o Au3+ polo que a 
repulsión entre os electróns da cortiza é maior no Au+.                    Au+ > Au3+

c)  O S e o O pertencen ambos ao grupo 16. O ión S2- é maior que o O2- xa que os electróns de valencia do S 
atópanse nun nivel maior (n=3) que o O (n=2)

EXERCICIO 27.
Os ións Fe2+ e Fe3+ teñen a mesma carga nuclear, pero o Fe2+ ten un electrón máis. Así que a repulsión entre os 
electróns da cortiza é maior no Fe2+ sendo, polo tanto, o seu raio maior.
              Fe2+ > Fe3+ (ver exercicio 25)

EXERCICIO 28          NON.

EXERCICIO 29
a)  O talio pertence ao sexto período, mentres que K pertence ao cuarto. Polo tanto o talio ten dúas capas 
electrónicas máis que o K                         O tamaño Tl  >  K
Sen embargo, o Tl pertence ao grupo 13 e atópase máis avanzado no seu período que o potasio (grupo 1) 
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Este segundo factor compensa parcialmente o de maior número de capas, xa que o tamaño diminúe ao avanzar 
no período. Así, o tamaño do Tl é comparable ao do K e, en consecuencia, o do ión Tl+ é similar ao do K+

b)  Entre catións dun mesmo metal, o raio diminúe ao aumentar a súa carga positiva, xa que canto maior sexa 
esta, menor é o número de electróns, e polo tanto, menor é a repulsión da nube electrónica, mentres que a carga 
nuclear é a mesma. Polo tanto o ión Tl3+ é considerablemente menor que o ión Tl+e, en consecuencia, será 
menor que o ión K+, xa que estes dous ultimos ións teñen un tamaño similar.

EXERCICIO 30
O raio atómico (máis concretamente o raio covalente) defínese como a metade da distancia existente entre os 
núcleos  de  dous  átomos  unidos  por  un  enlace  covalente).  Polo  tanto,  o  raio  (covalente)  do  fluor  é:  

R (F)=1
2

x 128 pm=64pm

A lonxitude de enlace é a suma dos raios atómicos dos átomos implicados no enlace:
Lonxitude do enlace C-F = 77 pm + 64 pm = 141 pm

EXERCICIO 31.

a)   R (F)=1
2

x 1,28=64 Å R (F)=1
2

x 1,98=0,99 Å

b) denlace (Cl-F) = 0,99 Å + 0,64 Å = 1,63 Å 
EXERCICIO 32. NON

EXERCICIO 33.
En xeral, a enerxía de ionización diminúe ao descender nun grupo da táboa periódica. Polo tanto, dado que o Se 
está máis abaixo que o O (ambos no grupo 16), a enerxía de ionización do Se debe ser menor ca do osíxeno,  
polo tanto a resposta é a a ( 941 kJ mol-1)



EXERCICIO 34.
A primeira enerxía de ionización é a mínima enerxía que hai que subministrar a un átomo neutro e no seu  
estado fundamental, dun elemento en estado gasoso, para arrincarlle o electrón máis externo.

Nos elementos dun mesmo grupo a enerxía de ionización (EI) en xeral diminúe a medida que aumenta o 
número atómico, é dicir, de arriba abaixo. A causa é que o tamaño aumenta ao facelo o número de capas, e 
aínda que aumenta o número de protóns do núcleo que atraen con máis forza aos electróns, o último electrón 
sente menos atracción nuclear e custa menos arrincalo.

Nun mesmo período, aumenta co número atómico, é dicir, de esquerda á dereita, pois aumenta a carga nuclear 
e,  con ela,  a  atracción electrostática.  Sen embargo,  o aumento non é continuo,  pois no caso do nitróxeno 
obtéñense valores máis altos do que se podía esperar debido á estabilidade relativa que presenta a configuración 
s2p2

.

A enerxía máis elevada corresponde aos gases nobres, xa que a súa configuración electrónica é a máis  
estable e polo tanto haberá que proporcionar máis enerxía para arrincar os electróns.
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A orde crecente de EI é:        EI (Al) < EI (Cl) < EI (N) < EI (Ar)

EXERCICIO 35. NON

EXERCICIO 36.
A segunda afinidade electrónica dun elemento, AE2, é a enerxía posta en xogo cando un ión mononegativo, en 
estado gasoso, gaña un electrón para transformarse nun anión dinegativo:  X- (g) + e- + AE2                  X2- (g)
A  captura  dun  electrón  por  parte  dunha  especie  cargada  negativamente  é  un  proceso  enerxéticamente 
desfavorable, que require dun aporte de enerxía para vencer a repulsión entre cargas eléctricas do mesmo signo. 
Polo tanto, a segunda (e sucesivas) AE dun elemento son sempre positivas.

EXERCICIO 37. NON

EXERCICIO 38.
Hai que buscar o primeiro gran salto nos valores da EI, que ocorre despois de que se eliminaran todos os  
electróns de valencia. Logo recurrimos á táboa periódica para atopar o elemento con este número de valencia en 
razón do grupo no que se atopa. 
No elemento A, o salto excepcionalmente grande ocorre ao pasar da EI3  á EI4. Polo tanto este elemento ten 3e- 

de valencia, así que se atopa no grupo 13. Mirando a táboa periódica é o Al

No elemento C, o salto excepcionalmente grande ocorre ao pasar da EI1 á EI2. Polo tanto este elemento ten 1e- 

de valencia, así que se atopa no grupo 1. Mirando a táboa periódica é o Na

No elemento D, o salto excepcionalmente grande ocorre ao pasar da EI2  á EI3. Polo tanto este elemento ten 2e- 

de valencia, así que se atopa no grupo 2. Mirando a táboa periódica é o Mg

Por exclusión, o silicio (Si) debe ser o elemento B. Dado que ten 4e- de valencia, o salto grande debe producirse 
ao pasar da EI4 á EI5. 
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EXERCICIO 39. NON

EXERCICIO 40.
a)  A primeira enerxía de ionización é a enerxía que hai que subministrar a un átomo neutro e no seu estado 
fundamental, dun elemento en estado gasoso, para arrincarlle o electrón máis externo.

 X (g) + EI1                    X+(g) + e-

Polo tanto, canto máis fortemente estea unido dito electrón ao núcleo maior será a enerxía de ionización.
O pequeno tamaño do He, que posúe só unha capa electrónica (1s2) faino ser o átomo que atrae ao seu electrón 
máis externo con máis forza, polo que a súa enerxía de ionización é a máis alta.

b)   A segunda  enerxía  de  ionización,  EI2,  é  a  enerxía  precisa  para  arrincar  un  electrón  dun  ión  gasoso 
monopositivo :              X+ (g) + EI2                    X2+(g) + e-

É de  esperar  que  o  valor  de  EI2 máis  alto  corresponda  ao  elemento  cuxo  ión  monopositivo,  X+,  teña  a 
configuración electrónica 1s2, xa que é o que atrae ao seu electrón máis externo non máis forza. Polo tanto, o 
elemento con maior valor da segunda EI deber ser o litio.

EXERCICIOS 41,, 42, 43. NON

EXERCICIO 44.
a)  A electronegatividade aumenta ao avanzar ao longo dun período ata chegar ao grupo dos halóxenos. Polo 
tanto o bromo debe ser máis electronegativo que o selenio, xa que os dous se atopan no mesmo período (o 
cuarto),  estando  o  Br  nun  posto  máis  avanzado.  De  feito  espérase  que  o  Br  sexa  o  elemento  máis 
electronegativo do seu período.

b)   Entre  os  non  metais,  a  reactividade  medra  ao  avanzar  ao  longo  do  período,  é  dicir,  ao  aumentar  a 
electronegatividade. En consecuencia, esperamos que o Se sexa menos reactivo que o Br (previsión corroborada 
experimentalmente)

EXERCICIO 45.
O neon é moito máis inerte que o xenon, debido a que, por ter un tamaño atómico moi pequeno, atrae con moita 
forza aos seus electróns de valencia, de modo que nin sequera o fluor é capaz de reaccionar con el, aínda que si 
o fai co xenon e incluso (aínda que con menos facilidade) co cripton. 

EXERCICIO 46.
a)  Entre os metais, a reactividade aumenta ao descender nun grupo. Por esta razón, o Sr (5º período do grupo2) 
é máis reactivo que o Be (2º período do grupo2). Así o Sr reacciona rapidamente con H2O mentres que o Be non 
se ve afectado.

b)  O Ba (situado no 6º período do grupo2) debe ser máis reactivo que o Sr, xa que está situado debaixo del no  
mesmo grupo. Polo tanto, cabe esperar que o Ba reaccione tamén con H2O e incluso, con maior rapidez que  Sr
A reactividade entre os metais medra ó descender nun grupo e diminúe ao avanzar nun período. É dicir, un 
metal, é tanto máis reactivo canto máis abaixo e máis á esquerda se sitúe na táboa periódica. Polo tanto, o cesio  
(situado no 6º período do grupo1) é un metal máis reactivo que o Sr , xa que se atopa máis abaixo e máis á 
esquerda que este. En consecuencia, esperamos que o Cs reaccione, moi rapidamente con H2O.



EXERCICIO 47.
Entre os non metais, a reactividade diminúe ao descender nun grupo. Por esta razón, o iodo (5º período do 
grupo 17) é bastante menos reactivo que o fluor (2º período do grupo 17). Isto explica que o xenon, un gas  
nobre, non reaccione con I e si o faga con F, o máis reactivo de todos os elementos non metálicos.

EXERCICIO 48. NON

EXERCICIO 49.
a)  Po (Z=84)       [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4

b)  O raio atómico aumenta ao descender no grupo. Polo tanto, o raio atómico do Po (período 6) será maior que 
o do Se (período 4).

c)  O carácter metálico aumenta ao descender nun grupo, así que o do Po (período 6) será maior que o do Te 
(período 5).

d)  A electronegatividade aumenta ao avanzar a longo dun período e ao ascender nun grupo. Polo tanto o I será 
máis electronegativo que o Po xa que o iodo está situado máis á dereita e máis arriba na táboa periódica.

EXERCICIO 50.
a)  O Ge situase nunha casilla ao lado da liña quebrada que separa os metais dos non metais, así que é un 
metaloide ou semimetal.

b)  Dado que se atopa no grupo 14, posúe 4 e- de valencia.

c)  [Ar] 3d10 4s2 4p2

d)  Dado que o carácter metálico aumenta ao descender nun grupo, é de esperar que Ge teña maior carácter 
metálico que o Si.

EXERCICIO 51.
a)  O raio atómico aumenta ao descender nun grupo; polo tanto, o elemento de raio menor será o osíxeno, xa 
que é o que se atopa máis arriba no seu grupo.

b)  A enerxía de ionización diminúe ao descender no grupo. En consecuencia, o polonio é o elemento con 
menor EI, xa que é o que se atopa máis abaixo no seu grupo.

c)   A electronegatividade  diminúe  ao  descender  nun  grupo.  Polo  tanto,  o  osíxeno  é  o  elemento  máis 
electronegativo do grupo 16.

EXERCICIO 52.
a)  O número atómico do elemento é Z = 16 ; Polo tanto é o xofre, S.

b)  A EI diminúe diminúe ao descender nun grupo. A EI máis baixa do grupo 2 corresponde ao radio, Ra

c)  Dado que o número atómico do Ar é 18, o ión dado ten 18 + 5 = 23 e -. Polo tanto, o núcleo de dito ión 
positivo ten 25 protóns. É dicir, o número atómico do elemento ao que corresponde o ión é Z= 25 , de modo que 
se trata do manganeso, Mn.

d)  Nun grupo, o tamaño atómico aumenta ao descender no mesmo. Polo tanto, o halóxeno con menor raio 
atómico é o fluor, F, xa que é o que se atopa máis arriba no grupo 17.

e)  Nun período, a electronegatividade aumenta co número atómico (é dicir, ao avanzar ao longo do período) ata 
chegar ao grupo dos halóxenos. Polo tanto, o elemento máis electronegativo do terceiro período é o cloro, Cl.

EXERCICIOS 53 e 54 NON


