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01. No cloreto de sódio temos uma ligação entre metal (sódio) e ametal (cloro) havendo então uma transferência de elétrons caracterizando 
uma ligação iônica onde o metal doa elétrons e o ametal recebe por conta da grande diferença de eletronegatividade.

 Como o cloro é do grupo 17 (família 7A), o seu átomo neutro possui 7 elétrons na última camada e ao receber um elétron do sódio 
originando o íon cloreto, o mesmo se estabiliza com 8 elétrons (4 pares de elétrons)

 Resposta: D

02. Alguns poucos elementos, como os da família dos gases nobres (família 0 ou VIIIA), aparecem na forma de átomos isolados. Esses 
elementos apresentam oito elétrons na camada de valência. O hélio (He) é a única exceção: ele apresenta apenas uma camada com 
dois elétrons. Em 1916, os cientistas Lewis e Kossel associaram esses dois fatos, ou seja, a tendência de elementos com oito elétrons 
na camada de valência aparecerem isoladamente, com a tendência que os elementos manifestam de perder, ganhar ou compartilhar 
elétrons. A partir dessa associação, propuseram uma teoria para explicar as ligações químicas entre os elementos afi rmando que um 
grande número de átomos adquire estabilidade eletrônica quando apresenta oito elétrons na sua camada mais externa ou dois elétrons 
quando o mesmo só apresenta o nível 1(teoria do octeto).

 Resposta: C

03. O metal alcalino terroso “rádio” pertence à família 2A da tabela periódica, é branco prateado possui número atômico 88, massa atômica 
226 u, é extremamente radioativo, seu ponto de fusão é de 700 °C e seu ponto de ebulição de 1500 °C. Sua confi guração eletrônica 
segue o cerne do gás nobre radônio [Rn] 7s2, o estado de oxidação é Ra+2. É encontrado na natureza juntamente com o minério do 
urânio, chamado pechblenda U
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. O Rádio forma com o cloro compostos iônicos pela forte diferença de eletronegatividade.

 Resposta: C

04. Ligação iônica – metal + ametal

 Resposta: A

05. Ligação iônica – metal + ametal

Ba2+ Br1–

 Resposta: E

06. Ligação iônica – metal + ametal

 Resposta: C

07. Ligação covalente – ametal + ametal

O      C      O

 Resposta: D

08. Por ser da família 5A ou grupo 15 o mesmo possui 5 elétrons na camada de valência podendo se estabilizar com 8 elétrons fazendo 3 ligações 
covalentes comuns sem expandir o octeto, podendo expandir até 5 ligações. O mesmo forma com o hidrogênio uma molécula piramidal.

 Resposta: D

09. Mercúrio é um metal líquido à temperatura ambiente, o símbolo Hg vem do latim hydrargyrum que signifi ca água prateada.

 Resposta: D

10. Ligação metálica é a ligação entre metais. Formam as chamadas ligas metálicas que são cada vez mais importantes para o nosso dia 
a dia. No estado sólido, os metais se agrupam de forma geometricamente ordenados formando as células, ou grades ou retículo 
cristalino. Uma amostra de metal é constituída por um grande número de células unitárias formadas por cátions desse metal. Na 
ligação entre átomos de um elemento metálico ocorre liberação parcial dos elétrons mais externos, com a consequente formação de 
cátions, que formam as células unitárias. Esses cátions têm suas cargas estabilizadas pelos elétrons que foram liberados e que fi cam 
envolvendo a estrutura como uma nuvem eletrônica. São dotados de um certo movimento e, por isso, chamados de elétrons livres. 
Essa movimentação dos elétrons livres explica por que os metais são bons condutores elétricos e térmicos.

 Resposta: E
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