Resumão do Hondinha
Tabela Periódica
“A tabela periódica é formada por linhas horizontais (períodos) e
verticais (grupos ou famílias), onde os elementos estão organizados
em ordem crescente do número atômico”.

A Tabela Periódica atual
Na tabela atual, os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de número atômico,
originando, na horizontal, os períodos e, na vertical, as famílias ou os grupos.

Famílias ou grupos




As linhas verticais dos elementos são chamadas de famílias ou grupos.
Cada família possui elementos com propriedades semelhantes.
As famílias são numeradas de 1 a 18; os átomos dos elementos, em cada família, apresentam o mesmo
número de elétrons na camada de valência.

Períodos





As linhas horizontais dos elementos são chamadas de períodos.
Os períodos são numerados de 1 a 7; os átomos dos elementos, em cada período, apresentam o mesmo
número de camadas eletrônicas.
Cada período possui elementos com propriedades diferentes.
Com exceção do primeiro período, todos os outros começam com metais e terminam com não metais
(ametais).
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Nomes de algumas famílias







Família ou grupo 18 (ou 0): gases nobres. Na natureza, apresentam-se como átomos isolados. Nas
condições ambientes são gasosos e não reagem entre si nem com outros elementos.
Família ou grupo 17 (ou VIIA): halogênios. Encontram-se como moléculas diatômicas, com exceção do
astato.
Família ou grupo 16 (ou VIA): calcogênios. São os elementos que possuem 6 elétrons na camada de
valência.
Família ou grupo 1 (ou IA): metais alcalinos. São extremamente reativos.
Família ou grupo 2 (ou IIA): metais alcalino-terrosos. São muito reativos.
O hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica, mas não pertence a nenhuma família. Possui
apenas um elétron e forma moléculas diatômicas.

Classificação dos elementos em metais, não-metais e semimetais




Metais: apresentam brilho metálico, são maleáveis, dúcteis e bons condutores de calor e de corrente
elétrica.
Não-metais (ou ametais): não apresentam brilho e são maus condutores de calor e de eletricidade.
Semimetais: apresentam propriedades intermediárias – alguns apresentam brilho; outros são bons
condutores de eletricidade. Como exemplos de semimetais, podemos citar os elementos Si e Ge,
utilizados na produção de circuitos eletrônicos (chips).

Classificação dos elementos em representativos, de transição e de transição interna




Elementos representativos: são os elementos das famílias 1 e 2 e 13 a 18 (famílias do tipo A).
Elementos de transição: são os elementos das famílias 3 a 12 (famílias do tipo B).
Elementos de transição interna: são os elementos das séries dos lantanídeos (elementos com números
atômicos entre 57 e 71) e dos actinídeos (elementos com números atômicos entre 89 e 103).
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