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1. (Udesc 2014)  O tricloreto de fósforo 3(PC )  é um líquido incolor bastante tóxico com larga 

aplicação industrial, principalmente na fabricação de defensivos agrícolas. A respeito deste 
composto é correto afirmar que:   
a) a molécula é polar, pois o momento de dipolo resultante não é nulo.     
b) as ligações entre os átomos de cloro e o átomo de fósforo são iônicas devido à elevada 

diferença de eletronegatividade entre estes não-metais.     
c) a geometria molecular deste composto é trigonal plana, uma vez que esta estrutura 

apresenta menor energia (menor repulsão eletrônica).     
d) após a formação da molécula o átomo central de fósforo efetua ligações do tipo .π     
e) ao entrar em contato com água o 3PC  reage violentamente, gerando HC ,  tornando o 

meio reacional básico.     
   
2. (Uerj 2014)  Um nanotubo é uma estrutura cilíndrica microscópica formada apenas por 
átomos de carbono com hibridação sp2. 
O esquema abaixo representa um corte lateral de um nanotubo. Cada esfera corresponde ao 
núcleo de um átomo e cada traço a uma ligação entre carbonos. Não estão indicadas no 
esquema as ligações do tipo pi. 
 

 
 
O número de ligações duplas realizadas por átomo em um nanotubo corresponde a:   
a) 1    
b) 2    
c) 3    
d) 4    
   
3. (Ufg 2014)  As substâncias poliatômicas podem ser representadas por estruturas 
geométricas, as quais são definidas de acordo com as propriedades químicas dos elementos. 
Em uma estrutura octaédrica formada pelos elementos genéricos X e Y, onde o comprimento 

da ligação X _ Y é igual a 5 nm 9(1nm 1 10 m),   a seção que a divide em duas pirâmides 

regulares está representada na figura a seguir. 
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Desprezando-se os efeitos de atração e repulsão, a distância aproximada entre os elementos Y 
e um exemplo de fórmula molecular que apresente a estrutura geométrica abordada são, 
respectivamente,  
a) 5 nm e SF6    
b) 5 nm e CH4    
c) 7 nm e SF6    
d) 7 nm e NH3    
e) 7 nm e CH4    
   
4. (Uece 2014)  Considere quatro elementos químicos representados por: G, J, X e Z. 
Sabendo-se que os elementos J e G pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, e que os 
elementos J, X e Z apresentam números atômicos consecutivos, sendo X um gás nobre, é 
correto afirmar-se que  
a) os elementos J e G apresentam potenciais de ionização idênticos por possuírem o mesmo 

número de elétrons no último nível.    
b) o composto formado por J e Z é iônico e sua fórmula química é ZJ.    
c) o composto formado por G e Z é molecular e sua fórmula química é ZG2.    
d) o composto JX apresenta ligação coordenada.    
   
5. (Unesp 2014)  Três substâncias puras, X, Y e Z, tiveram suas condutividades elétricas 
testadas, tanto no estado sólido como no estado líquido, e os dados obtidos encontram-se 
resumidos na tabela. 
 

Substância 
Conduz corrente elétrica no estado 

sólido líquido 

X Sim Sim 

Y Não Sim 

Z Não Não 

 
Com base nessas informações, é correto classificar como substância(s) iônica(s)  
a) Y e Z, apenas.    
b) X, Y e Z.    
c) X e Y, apenas.    
d) Y, apenas.    
e) X, apenas.    
   
6. (Pucrj 2013)  O elemento iodo é um sólido que sublima na temperatura ambiente e que foi 
descoberto em 1811 por Bernard Courtois. 
Sobre as características desse elemento e suas propriedades, em função da sua posição na 
tabela periódica, é correto afirmar que o iodo  
a) é mais eletronegativo que o cloro.    
b) no estado fundamental possui, na última camada, 1 elétron no subnível s e 5 no subnível p.    
c) produz um hidrácido que possui fórmula H2I.    
d) por ter brilho, é um metal.    
e) combina-se com o hidrogênio formando ligação covalente polar.    
   
7. (Uel 2013)  A tecnologia Touch Screen possibilita acesso à Internet com um toque ou um 
deslizar sobre a tela. Dentre as tecnologias conhecidas, cita-se a tela capacitiva sensível ao 
toque, constituída, por exemplo, de um painel de vidro ou plástico revestido com camadas 
internas de uma mistura de óxidos condutores (In2O3) e (SnO2). Ao tocarmos o vidro com o 
dedo, há descarga do capacitor (retirada ou doação de elétrons da superfície), sendo detectada 
a posição do toque. Atualmente, pesquisas visam projetar telas flexíveis, resistentes e 
finíssimas fazendo uso de grafeno, material com alta condutividade elétrica composto por 
átomos de carbono densamente alinhados. Cada um deles liga-se a três outros átomos de 
carbono em uma rede com forma de colmeia de abelhas (hexagonal), de um átomo de 
espessura. 
Com relação a essa descrição, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. O grafeno é uma substância inorgânica e possui hibridação sp3. 



 

Página 3 de 21 
 

II. O grafeno possui elétrons livres na ligação pi  π  deslocalizada, devido à hibridação sp2, 

conferindo caráter condutor ao grafeno. 
III. Os números de oxidação do índio e do estanho são, respectivamente, +3 e +4. 
IV. No grafite, que é uma forma alotrópica do grafeno, a rede está disposta em camadas unidas 

por forças de Van der Waals. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
8. (Udesc 2013)  Os tipos de ligações químicas dos compostos: 3 2 2 3 2NH ; CO ; Fe O ; C ; KI  são, 

respectivamente:  
a) covalente polar, covalente polar, iônica, covalente apolar, iônica.    
b) covalente apolar, iônica, covalente polar, covalente apolar, iônica.    
c) covalente apolar, covalente polar, iônica, covalente apolar, iônica.    
d) covalente polar, covalente apolar, iônica, covalente polar, iônica.    
e) covalente polar, covalente apolar, iônica, covalente apolar, covalente polar.    
   
9. (Cefet MG 2013)  Dadas as distribuições da camada de valência de alguns elementos, 
 

2 5A 3s 3p  2 3C 2s 2p  2 4E 2s 2p  

2B 3s  2 1D 3s 3p   

 
são feitas as seguintes afirmativas: 
 
I. A ligação entre os elementos A e C forma uma substância com geometria trigonal plana. 
II. Os elementos B e E formam um composto que apresenta caráter básico na presença de 

água. 
III. O composto resultante da ligação entre A e B conduz corrente elétrica em solução aquosa. 
IV. Quando C se liga a E, forma uma substância que reage com ácido, produzindo sal e água. 
V. Uma substância de fórmula química D2E3 pertence à função hidróxido. 
 
São corretas as proposições  
a) I e V.    
b) I e II.    
c) II e III.    
d) III e IV.    
e) IV e V.    
   
10. (Ibmecrj 2013)  O ácido sulfídrico é um gás que se forma da putrefação natural de 
compostos orgânicos. Por ser assim, é um gás incolor, tóxico e corrosivo. Esse ácido se forma 
da união de enxofre e hidrogênio. Indique a opção correta quanto a sua fórmula molecular e o 
tipo de ligação que está ocorrendo:  
a) H2S, ligação iônica    
b) H2S, ligação covalente    
c) HS2, ligação iônica    
d) HS2, ligação covalente    
e) H2S, ligação metálica    
   
11. (Uern 2013)  A urina é composta por água, ureia e outras substâncias, tais como: fosfatos, 
sulfatos, amônia, magnésio, cálcio, ácido úrico, sódio, potássio, entre outros. Sobre o composto 
amônia, é correto afirmar que  
a) é um sal.    
b) possui geometria molecular trigonal plana.    
c) apresenta ângulos de ligação igual a 109,28°.    
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d) apresenta o mesmo tipo de força intermolecular que a água.    
   
12. (Ufsj 2013)  As propriedades das substâncias estão diretamente relacionadas com as suas 
ligações químicas. Nesse contexto, é CORRETO afirmar que o  
a) 2CO  é uma molécula triangular, com duas ligações covalentes apolares.    

b) 2C  apresenta ligação covalente polar e é um gás a temperatura ambiente.    

c) KBr apresenta ligação iônica e conduz corrente elétrica em solução.    
d) Na realiza ligação metálica no estado sólido e tem alta energia de ionização.    
   
13. (Fgv 2013)  Os defensivos agrícolas são empregados nos setores de produção, 
armazenagem e beneficiamento de produtos na agricultura. Sua função é impedir a 
proliferação de micro-organismos que deterioram esses produtos. Dentre os seguintes 
compostos usados como defensivos agrícolas, assinale aquele que tem ligação iônica na sua 
estrutura.  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
   
14. (Unioeste 2012)  Um dos grandes problemas de poluição mundial é o descarte de 
detergentes não biodegradáveis nos rios, lagos e mananciais. Os detergentes não 
biodegradáveis formam densas espumas que impedem a entrada de gás oxigênio na água e 
com isso afeta a vida das espécies aeróbicas aquáticas. Para resolver ou amenizar este 
problema surgiu o detergente biodegradável, a qual sua estrutura pode ser observada abaixo: 
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Com relação aos detergentes biodegradáveis, pode-se afirmar que  
a) sua cadeia carbônica saturada apresenta somente uma ramificação.    
b) sua estrutura apresenta uma porção polar e uma apolar.    
c) o anel aromático é monossubstituído.    
d) a parte apolar apresenta uma cadeia insaturada.    
e) a porção sulfônica apresenta ligação metálica.    
   
15. (Ufsm 2012)  Nas olimpíadas de Los Angeles, alguns atletas se recusaram a nadar em 
piscinas tratadas com cloro, pois as impurezas presentes na água formam cloroaminas, que 
são agressivas ao ser humano. Atualmente, o ozônio é usado no tratamento das principais 
piscinas de competição do mundo. O ozônio é um dos alótropos do oxigênio. Trata-se de uma 
substância química ____________________, que possui na sua estrutura uma ligação dativa e 
uma ligação ___________________. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.  
a) iônica – simples    
b) molecular – dupla    
c) macromolecular – simples    
d) iônica – tripla    
e) molecular – simples    
   
16. (Enem PPL 2012)  A fosfatidilserina é um fosfolipídio aniônico cuja interação com cálcio 
livre regula processos de transdução celular e vem sendo estudada no desenvolvimento de 
biossensores nanométricos. A figura representa a estrutura da fosfatidilserina:  
 

 
 
Com base nas informações do texto, a natureza da interação da fosfatidilserina com o cálcio 
livre é do tipo  
 
Dado: número atômico do elemento cálcio: 20   
a) iônica somente com o grupo aniônico fosfato, já que o cálcio livre é um cátion monovalente.     
b) iônica com o cátion amônio, porque o cálcio livre é representado como um ânion 

monovalente.     
c) iônica com os grupos aniônicos fosfato e carboxila, porque o cálcio em sua forma livre é um 

cátion divalente.     
d) covalente com qualquer dos grupos não carregados da fosfatidilserina, uma vez que estes 

podem doar elétrons ao cálcio livre para formar a ligação.     
e) covalente com qualquer grupo catiônico da fosfatidilserina, visto que o cálcio na sua forma 

livre poderá compartilhar seus elétrons com tais grupos.    
   
17. (Ufg 2012)  Têm-se dois sistemas homogêneos, cloreto de sódio e água, que, ao serem 
misturados, formam um terceiro sistema homogêneo, conforme esquema abaixo. 
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Os tipos de ligação ou interação entre as entidades formadoras dos sistemas I, II e III são, 
respectivamente,  
a) I - ligação iônica; II - ligação covalente e ligação de hidrogênio; III - interação íon-dipolo, 

ligação covalente e ligação de hidrogênio.    
b) I - ligação iônica; II - ligação iônica, ligação covalente e ligação de hidrogênio; III - ligação de 

hidrogênio, ligação covalente e interação íon-dipolo.    
c) I - ligação covalente; II - ligação covalente e ligação de hidrogênio; III - ligação covalente, 

ligação iônica e ligação de hidrogênio.    
d) I - ligação metálica; II - ligação metálica, ligação covalente e ligação de hidrogênio; III - 

interação íon-dipolo, ligação covalente e ligação de hidrogênio.    
e) I - ligação covalente; II - ligação de hidrogênio e ligação covalente; III - ligação covalente, 

interação íon-dipolo e ligação de hidrogênio.    
   
18. (Uespi 2012)  Uma ligação química estável forma-se entre dois átomos se o arranjo 
resultante de seus núcleos e elétrons tem energia menor que a energia total dos átomos 
separados. Sabendo que as ligações entre os átomos podem ser classificadas como iônica, 
metálica e covalente, assinale a alternativa que apresenta substâncias que contêm apenas 
ligações covalentes.  
a) C (diamante), NH3, Au e CO2.    
b) Br2, C (diamante), brometo de hidrogênio e CO2.    
c) C (diamante), brometo de hidrogênio, H2O e hidreto de lítio.    
d) 2C , fluoreto de hidrogênio, Ag e Na2O.    

e) N2, dióxido de carbono, Na  e metanol.    
   
19. (Acafe 2012)  A elaboração de modelos permite correlacionar as estruturas eletrônicas e as 
propriedades das substâncias. 
 
Nesse sentido, analise as afirmações a seguir. 
 
l. Gás cloro: substância molecular; ponto de ebulição baixo; formada por ligação covalente. 
ll. Cloreto de sódio: substância metálica; ponto de fusão alto; formada por ligação metálica. 
lll. Dióxido de carbono: substância covalente; ponto de ebulição alto; formada por ligação 

covalente. 
lV. Magnésio metálico: substância metálica; ponto de fusão alto; formada por ligação metálica. 
V. Cloreto de magnésio: substância iônica; ponto de fusão alto; formada por ligação iônica. 
 
Todas as afirmações corretas estão em:  
a) I – II – III    
b) I – IV – V    
c) II – III – IV    
d) III – IV – V    
   
20. (Fuvest 2012)  Em cadeias carbônicas, dois átomos de carbono podem formar ligação 
simples (C–C), dupla (C=C) ou tripla (CC). Considere que, para uma ligação simples, a 
distância média de ligação entre os dois átomos de carbono é de 0,154 nm, e a energia média 
de ligação é de 348 kJ/mol. 
Assim sendo, a distância média de ligação (d) e a energia média de ligação (E), associadas à 
ligação dupla (C=C), devem ser, respectivamente,  
a) d < 0,154 nm e E > 348 kJ/mol.    
b) d < 0,154 nm e E < 348 kJ/mol.    
c) d = 0,154 nm e E = 348 kJ/mol.    
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d) d > 0,154 nm e E < 348 kJ/mol.    
e) d > 0,154 nm e E > 348 kJ/mol.    
   
21. (Pucrj 2012)  Por meio das ligações químicas, a maioria dos átomos adquire estabilidade, 
pois ficam com o seu dueto ou octeto completo, assemelhando-se aos gases nobres. Átomos 
de um elemento com número atômico 20 ao fazer uma ligação iônica devem, no total:  
a) perder um elétron.    
b) receber um elétron.    
c) perder dois elétrons.    
d) receber dois elétrons.    
e) compartilhar dois elétrons.    
   
22. (Fatec 2012)  As propriedades específicas da água a tornam uma substância química 
indispensável à vida na Terra. Essas propriedades decorrem das características de sua 

molécula 2H O,  na qual os dois átomos de hidrogênio estão unidos ao átomo de oxigênio por 

ligações  
a) iônicas, resultando em um arranjo linear e apolar.     
b) iônicas, resultando em um arranjo angular e polar.    
c) covalentes, resultando em um arranjo linear e apolar.    
d) covalentes, resultando em um arranjo angular e apolar.    
e) covalentes, resultando em um arranjo angular e polar.    
   
23. (Ufsj 2012)  Os átomos se combinam por meio de ligações químicas. Em relação a essas 
ligações, é CORRETO afirmar que  
a) acontecem ligações covalentes na água, pois há compartilhamento de elétrons entre os 

átomos de hidrogênio e de oxigênio.    
b) os átomos estão arranjados em uma rede na ligação metálica, com alternância de espécies 

com cargas positivas e negativas.    
c) todas as ligações químicas envolvem troca ou compartilhamento de elétrons, com aumento 

de energia em relação aos átomos separados.    
d) a ligação iônica é caracterizada por interações entre cátions, carregados negativamente, e 

ânions, carregados positivamente.    
   
24. (Upe 2012)  Diamante e grafite são sólidos covalentes, formados por um único tipo de 
elemento químico, o carbono, embora apresentem propriedades distintas. Por exemplo, o 
diamante é duro, não é condutor elétrico, enquanto a grafite é mole, apresenta condutividade 
elétrica, sendo, por isso, utilizada em fornos elétricos. As diferentes propriedades evidenciadas 
nesses sólidos devem-se ao fato de  
a) a ligação química ser mais forte no grafite.    
b) o grafite apresentar moléculas mais organizadas.    
c) o grafite possuir estrutura química diferente do diamante.    
d) o grafite se apresentar na natureza constituído de moléculas discretas.    
e) a quantidade de átomos em 1 mol das variedades alotrópicas do carbono ser diferente.     
   
25. (Udesc 2011)  Um composto é formado pelo cátion X e ânion Y, com fórmula química 
representada por X2Y3. A respeito desse composto, assinale a alternativa correta.  
a) O átomo X possui 2 elétrons na camada de valência.    
b) O átomo Y possui 6 elétrons na camada de valência.    
c) O átomo Y possui 2 elétrons na camada de valência.    
d) O átomo X possui 6 elétrons na camada de valência.    
e) O composto se estabiliza por ligação química covalente.    
   
26. (Ufjf 2011)  Considere o elemento Gálio e as seguintes afirmativas: 
 
I. A camada de valência desse elemento contém 1 elétron. 
II. A camada N possui 3 elétrons desemparelhados. 
III. O subnível “p” da camada mais externa está parcialmente preenchido. 
IV. As camadas K, L e M estão completas com o número máximo de elétrons. 
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V. Quando o elemento Gálio forma uma ligação química, doando 3 elétrons, ele apresenta 
número de oxidação +3 e passa a possuir número atômico igual a 28. 

 
Quanto às afirmações acima:  
a) apenas I está correta.    
b) apenas I, III, IV e V estão corretas.    
c) apenas II e III estão corretas.    
d) apenas I, III e IV estão corretas.    
e) apenas III e IV estão corretas.    
   
27. (Espcex (Aman) 2011)  Assinale a alternativa correta: 
 
Dados: 

Elemento químico C (Carbono) N (Nitrogênio) C (Cloro) H (Hidrogênio) 

Número Atômico Z = 6 Z = 7 Z = 17 Z = 1 

  
a) A fórmula estrutural N M indica que os átomos de nitrogênio estão compartilhando três 

pares de prótons.    

b) A espécie química 4NH  (amônio) possui duas ligações covalentes (normais) e duas 

ligações covalentes dativas (coordenadas).    
c) O raio de um cátion é maior que o raio do átomo que lhe deu origem.    
d) Na molécula de 4CC  a ligação entre o átomo de carbono e os átomos de cloro é do tipo 

iônica.    
e) Se em uma substância existir pelo menos uma ligação iônica, essa substância será 

classificada como um composto iônico.    
   
28. (Fuvest 2011)  A figura abaixo traz um modelo da estrutura microscópica de determinada 
substância no estado sólido, estendendo-se pelas três dimensões do espaço. Nesse modelo, 
cada esfera representa um átomo e cada bastão, uma ligação química entre dois átomos. 
 

 
 
A substância representada por esse modelo tridimensional pode ser  
a) sílica, (SiO2)n.    
b) diamante, C.    
c) cloreto de sódio, NaCℓ.    
d) zinco metálico, Zn.    
e) celulose, (C6H10O5)n.    
   
29. (Unemat 2010)  A grande abundância de compostos orgânicos no nosso planeta se deve à 
versatilidade do elemento químico carbono. 
 
As afirmativas abaixo referem-se a essa característica do carbono. 
I. O carbono tem a tendência de formar quatro ligações covalentes e as quatro valências do 

carbono são iguais entre si. 
II. O carbono pode formar somente ligações duplas e triplas com outro átomo de carbono. 
III. A eletronegatividade do carbono permite a sua ligação ora com elementos mais 

eletropositivos, ora com elementos mais eletronegativos. 
IV. O carbono consegue formar longas cadeias, variadas e estáveis. 
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Assinale a alternativa correta.  
a) Apenas I e II estão corretas.    
b) Apenas II e IV estão corretas.    
c) Apenas I, II e III estão corretas.    
d) Apenas I, III e IV estão corretas.    
e) Todas estão corretas.    
   
30. (Unemat 2010)  Considere uma ligação química entre os compostos A e B, de números 
atômicos 9 e 12, respectivamente, e assinale a afirmativa correta.  
a) O elemento B é muito eletronegativo.    
b) A ligação entre eles produzirá o composto B2A    
c) O último elétron do composto A tem configuração 3s2    
d) O composto B é um halogênio.    
e) A ligação entre eles será do tipo iônica.    
   
31. (Ufu 2010)  Observe as representações a seguir e assinale a alternativa correta. 
 

  
a) As figuras mostram substâncias que possuem as mesmas propriedades físicas e químicas.    
b) As figuras representam formas alotrópicas do carbono, sendo que a estrutura dos fulerenos 

acima pode ser comparada a uma bola de futebol.    
c) As representações indicam que a ligação química entre os átomos de carbono − presentes 

nos fulerenos, diamante e grafite − é do tipo iônica.    
d) As substâncias representadas nas figuras podem ser classificadas como compostas, pois, 

por reações químicas, formam outras mais simples.    
   
32. (Mackenzie 2010)  Em uma substância iônica, o número de elétrons cedidos e recebidos 

deve ser o mesmo. Assim, em uma fórmula de óxido de alumínio, esse número de elétrons é 

igual a 

 

Dado: grupo Aℓ = 13 ou 3A, O = 16 ou 6A.   

a) 2.    
b) 3.    
c) 4.    
d) 5.    
e) 6.    
   
33. (Enem 2010)  As misturas efervescentes, em pó ou em comprimidos, são comuns para a 
administração de vitamina C ou de medicamentos para azia. Essa forma farmacêutica sólida foi 
desenvolvida para facilitar o transporte, aumentar a estabilidade de substâncias e, quando em 
solução, acelerar a absorção do fármaco pelo organismo. 
A matérias-primas que atuam na efervescência são, em geral, o ácido tartárico ou o ácido 
cítrico que reagem com um sal de caráter básico, como o bicarbonato de sódio (NaHCO3), 
quando em contato com a água. A partir do contato da mistura efervescente com a água, 
ocorre uma série de reações químicas simultâneas: liberação de íons, formação de ácido e 
liberação do gás carbônico- gerando a efervescência. 
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As equações a seguir representam as etapas da reação da mistura efervescente na água, em 
que foram omitidos os estados de agregação dos reagentes, e H3A representa o ácido cítrico. 
 

I. NaHCO3 → Na+ + 
3HCO  

II. H2CO3  H2O + CO2 

III. HCO–
3 + H+  H2CO3 

IV. H3A  3H+ + A– 

 
A ionização, a dissociação iônica, a formação do ácido e a liberação do gás ocorrem, 
respectivamente, nas seguintes etapas:  
a) IV, I, II e III    
b) I, IV, III e II    
c) IV, III, I e II    
d) I, IV, II e III    
e) IV, I, III e II    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
A estrutura tridimensional de uma proteína determina sua função biológica. Como exemplo, 

pode-se citar a queratina, a proteína que constitui os cabelos, rica em cisteína e estabilizada 

por numerosas ligações dissulfeto (S – S).  

 

 
34. (Ufg 2010)  O arranjo tridimensional da queratina é mais estável que o das proteínas 

estabilizadas por ligações de hidrogênio porque uma ligação dissulfeto é centenas de vezes 

mais forte. 

Isso ocorre porque as ligações dissulfeto são  

a) metálicas.    
b) dipolo-dipolo.    
c) iônicas.    
d) de van der Waals.    
e) covalentes.    
 



 

Página 11 de 21 
 

 
Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
A molécula é polar, pois o momento de dipolo resultante não é nulo: 
   

 

R 0
 

    

 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
Na hibridização sp2, teremos uma ligação dupla (1 sigma e outra pi) e duas simples (sigmas) 
por átomo de carbono: 
 

   
 
Resposta da questão 3: 
 [C] 
 
Teremos: 
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2 2 2
Y Y X Y X Y

2 2
Y Y X Y

2 2
Y Y

2 2
Y Y

2 2
Y Y

d d d

d 2 d

d 2 (5 nm)

d 50 nm

d 50 nm 7,07 7 nm

  

 







 

 

 



  

   

 
Resposta da questão 4: 
 [B] 
 
J e G pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, logo apresentam o mesmo número de 
elétrons de valência. 
 
Os elementos J, X e Z apresentam números atômicos consecutivos, sendo X um gás nobre: 

J z 1 (grupo 17 Halogênio)

X (gás nobre) z (grupo 18)

Z z 1 (grupo 1 Metal alcalino)

  



  

 

 
O composto formado por um metal alcalino (Z) e um halogênio (J) é iônico e sua fórmula pode 

ser representada por: [Z ][J ] ou ZJ.     

 
Resposta da questão 5: 
 [D] 
 
Com base nessas informações, é correto classificar como substância iônica apenas Y, pois 
compostos iônicos conduzem corrente no estado líquido, mas não no estado sólido, pois neste 
caso os íons ficam retidos na rede cristalina.   
 
Resposta da questão 6: 
 [E]  
 
O iodo é um ametal localizado no grupo 17 (família 7A) da tabela periódica. Apresenta em sua 
camada de valência 7 elétrons, sendo que 2 deles em subnível s e 5 em subnível p. 
O iodo pode formar ácidos como HI, HIO3 HIO4 HIO2 e HIO. 
Dentre os halogênios, é o menos eletronegativo deles, mas, por ser mais eletronegativo que o 
hidrogênio, quando se liga a este, forma ligação do tipo covalente polar.   
 
Resposta da questão 7: 

 [E]  
 
Análise das afirmativas: 
I. Incorreta. O grafeno é uma substância inorgânica e possui hibridação sp2, ou seja, possui 

duplas ligações entre os átomos de carbono. 

II. Correta. O grafeno possui elétrons livres na ligação pi  π  deslocalizada, devido à 

hibridação sp2, conferindo caráter condutor ao grafeno. 
III. Correta. Os números de oxidação do índio e do estanho são, respectivamente, +3 e +4.  

2 3

2

In O  (2(+3)+3(-2)=0)

3 2

SnO (1(+4)+2(-2)=0)

4 2

 

 

 

IV. Correta. No grafite, que é uma forma alotrópica do grafeno, a rede está disposta em 
camadas unidas por forças de Van der Waals. 
Grafite: 
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Resposta da questão 8: 
 [A] 
 
Teremos: 

3NH :  ligação covalente polar entre nitrogênio e hidrogênio. 

2CO :  ligação covalente polar entre carbono e oxigênio. 

2 3Fe O :  ligação iônica entre cátion ferro III e ânion óxido. 

2C :  ligação covalente apolar entre os átomos de cloro. 

KI: ligação iônica entre cátion potássio e os ânion iodeto.   
 
Resposta da questão 9: 
 [C] 
 
Análise das afirmativas: 
 
[I] Falsa. A ligação entre os elementos A e C forma uma substância com geometria piramidal. 

2 5A 3s 3p  (família 7A)  2 3C 2s 2p  (família 5A) 

Geometria piramidal: 
 

 
 

 
[II] Verdadeira. Os elementos B e E formam um composto que apresenta caráter básico na 

presença de água. 
2B 3s  (família 2A)  2 4E 2s 2p  (família 6A; oxigênio) 

Ocorre a formação de um óxido básico (família 2A). 
 
[III] Verdadeira. O composto resultante da ligação entre A e B conduz corrente elétrica em 

solução aquosa. 



 

Página 14 de 21 
 

2 5A 3s 3p  (família 7A)  2B 3s  (família 2A) 

Ocorre a formação de um composto iônico (BA2), que conduz corrente elétrica em solução 
aquosa. 

        
[IV] Falsa. Quando C se liga a E, ocorre a formação de um óxido ácido que reage com base, 

produzindo sal e água. 
2 3C 2s 2p  (família 5A)  2 4E 2s 2p  (família 6A; oxigênio)   

 
[V] Falsa. Uma substância de fórmula química D2E3 pertence à função óxido. 

2 1D 3s 3p  (família 3A)  2 4E 2s 2p  (família 6A; oxigênio) 

D2O3 (óxido).   
 
Resposta da questão 10: 
 [B] 
 

O ácido sulfídrico 2(H S)  apresenta ligações covalentes: 

 

   
 
Resposta da questão 11: 
 [D] 
 

A amônia 3(NH )  faz pontes ou ligações de hidrogênio como a água.   

 
Resposta da questão 12: 
 [C] 
 
Compostos iônicos conduzem corrente elétrica em solução aquosa, o K (família IA) e o Br 
(família VIIA) fazem ligação iônica.   
 
Resposta da questão 13: 
 [A] 
 
Ligação iônica: 
 

   
 
Resposta da questão 14: 

 [B]  
 
[A] Falsa. A cadeia carbônica saturada não apresenta ramificação, pois não possui carbono 

terciário. 
[B] Verdadeira. A estrutura do detergente mostra uma região apolar formada pela cadeia 

carbônica e outra polar formada pela ligação iônica do grupo sulfonato com o cátion sódio. 
[C] Falsa. O anel aromático está dissubstituido. 
[D] Falsa. A cadeia carbônica apolar é saturada. 
[E] Falsa. A porção sulfônica apresenta uma ligação iônica, o que confere a esta região um 
caráter polar.   
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Resposta da questão 15: 
 [B]  
 
O ozônio é um composto molecular por apresenta em sua estrutura apenas ligações do tipo 
covalente. 
Há a presença de uma ligação dupla, além da ligação covalente dativa.   
 
Resposta da questão 16: 
 [C] 
 
A natureza da interação da fosfatidilserina com o cálcio livre é do tipo iônica devido às 

interações eletrostáticas do cátion cálcio 2(Ca )  com os grupos aniônicos fosfato e carboxila.   

 
Resposta da questão 17: 
 [A]  
 
Teremos: 
 

   
 
Resposta da questão 18: 
 [B] 
 
Substâncias que contêm apenas ligações covalentes: Br2, C (diamante), brometo de hidrogênio 
e CO2. 
 
Bromo: 

Br Br  
 
Diamante: 

 
 
Dióxido de carbono: 
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O C O     

 
Resposta da questão 19: 
 [B] 
 
Análise das afirmações: 
 
I. Correta. Gás cloro: substância molecular; ponto de ebulição baixo; formada por ligação 

covalente. 
II. Incorreta. Cloreto de sódio: substância iônica; ponto de fusão alto; formada por ligação 

iônica. 
III. Incorreta. Dióxido de carbono: substância molecular; ponto de ebulição baixo; formada por 

ligação covalente. 
lV. Correta. Magnésio metálico: substância metálica; ponto de fusão alto; formada por ligação 

metálica. 
V. Correta. Cloreto de magnésio: substância iônica; ponto de fusão alto; formada por ligação 
iônica.   
 
Resposta da questão 20: 
 [A] 
 
Teremos a seguinte ordem, entre os comprimentos de ligação: 
 
d (C C) < d (C=C) < d (C–C) (0,154 nm) 
 
Com o surgimento da ligação pi (presente na dupla e na tripla ligação) menor será a distância 
entre os átomos de carbono e maior a energia necessária para romper a ligação. 
 
Energia (CC) > Energia (C=C) > Energia (C–C) (348 kJ/mol)   
 
Resposta da questão 21: 
 [C]  
 
Pela distribuição eletrônica (1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2), observa-se que o elemento tende a 
adquirir estabilidade ao perder 2 elétrons.   
 
Resposta da questão 22: 
 [E]  
 

Na molécula 2H O,  dois átomos de hidrogênio estão unidos ao átomo de oxigênio por ligações 

covalentes, resultando em um arranjo angular e polar: 
 

   
 
Resposta da questão 23: 
 [A]  
 
Teremos: 
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Resposta da questão 24: 
 [C] 
 
As diferentes propriedades evidenciadas nesses sólidos devem-se ao fato de o grafite possuir 
estrutura química diferente do diamante, ou seja, serem alótropos.   
 

   
 
Resposta da questão 25: 
 [B] 
 
Teremos: 
 

3 2
2 3 2 3

2

X Y [X ] [Y ]

Y recebe 2 elétrons (Y ), concluí se que tem seis na camada de valência.

 






   

 
Resposta da questão 26: 
 [E] 
 
Análise das afirmativas: 

 
[I] Incorreta. O elemento Gálio possui Z = 31, sua distribuição eletrônica será: 

2 2 6 2 6 2 10 1 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p  
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2 1C.V. 4s 4p ,  ou seja, possui 3 elétrons. 

 
[II] Incorreta.  

N = 4, com subnível (s) completo, ou seja, 2 elétrons, portanto sem elétrons 
desemparelhados. 

 
[III] Correta. 

O último subnível “p” com apenas 1 elétron, está parcialmente preenchido. 
 
[IV] Correta. 

Camada K (1) possui o subnível s preenchido com 2 elétrons (quantidade máxima 
permitida para esse subnível). 
Camada L (2) possui o subnível s e p preenchido com 2 e 6 elétrons (quantidade máxima 
permitida para esses subníveis). 
Camada M (3) possui o subnível s, p e d preenchido com 2, 6 e 10 elétrons (quantidade 
máxima permitida para esses subníveis). 

 
[V] Incorreta. 
O Gálio pertence ao grupo 13, portanto, possui tendência a doar 3 e-, o que não altera o 
número de prótons, ou seja, o número atômico do elemento químico.   
 
Resposta da questão 27: 
 [E] 
 
As substâncias sólidas podem ser formadas por átomos, moléculas e macromoléculas, ou seja, 
por partículas eletricamente neutras ou por íons dispostos num arranjo ordenado, resultando  
em um sólido eletricamente neutro. Por exemplo: o cloreto de sódio (NaCl) cristalino é formado 
por cátions Na+ e ânions Cl- arranjados organizadamente nas arestas, nas faces e no interior de 
um cubo (retículo cúbico de face centrada). Existindo ligação iônica, a substância poderá ser 
classificada como composto iônico.   
 
Resposta da questão 28: 
 [A] 
 
A substância representada por esse modelo tridimensional pode ser sílica, (SiO2)n, pois o silício 
pode fazer quatro ligações covalentes e o oxigênio duas, formando um encadeamento. 
 

   
 
Resposta da questão 29: 
 [D] 
 
Análise das afirmativas: 
I. Afirmativa correta. O carbono (família IVA) tem a tendência de formar quatro ligações 

covalentes e as quatro valências do carbono são iguais entre si. 
II. Afirmativa incorreta. O carbono pode formar ligações simples, duplas e triplas com outro 

átomo de carbono. 
III. Afirmativa correta. A eletronegatividade do carbono permite a sua ligação ora com 

elementos mais eletropositivos, ora com elementos mais eletronegativos. 
IV. Afirmativa correta. O carbono consegue formar longas cadeias, variadas e estáveis.   
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Resposta da questão 30: 
 [E] 
 
Para os compostos teremos: 
 

A: 1s2 2s2 2p5  A1-: 1s2 2s2 2p6 

B: 1s2 2s2 2p6 3s2  B2+: 1s2 2s2 2p6 

A1-B2+  A2B (ligação iônica)   
 
Resposta da questão 31: 
 [B] 
 
As figuras representam formas alotrópicas do carbono, sendo que a estrutura dos fulerenos 
acima pode ser comparada a uma bola de futebol.   
 
Resposta da questão 32: 
 [E] 
 
Distribuições eletrônicas: 

 

(Al; Z = 13): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1  Al3+ = 1s2 2s2 2p6 

(O; Z = 8): 1s2 2s2 2p4  O2- = 1s2 2s2 2p6 

 

Combinando Al3+ e O2-, teremos Al2O3, ou seja, Al3+, Al3+, O2-, O2-, O2-. 

O número de elétrons transferidos é 6.   
 
Resposta da questão 33: 
 [E] 
 
Teremos: 
Ionização: H3A  3H+ + A– 

Dissociação iônica: NaHCO3 → Na+ + 
3HCO  

Formação de ácido: HCO3
– + H+  H2CO3

 

Liberação de gás carbônico: H2CO3  H2O + CO2
   

 
Resposta da questão 34: 
 [E] 
 
As ligações dissulfeto são covalentes, que são ligações muito fortes com elos físicos (orbitais 
moleculares), já as ligações de hidrogênio são intermoleculares.   
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Resumo das questões selecionadas nesta atividade 
 
Data de elaboração: 14/05/2014 às 20:38 
Nome do arquivo: LIGAÇÃO QUIMICA LISTA I 
 

 
Legenda: 
Q/Prova = número da questão na prova 
Q/DB = número da questão no banco de dados do SuperPro® 
 
 
Q/prova Q/DB Grau/Dif. Matéria Fonte Tipo 
 
   
1 ............ 129650 ..... Média ............ Química ........ Udesc/2014 ......................... Múltipla escolha 
   
2 ............ 127299 ..... Elevada ........ Química ........ Uerj/2014 ............................. Múltipla escolha 
   
3 ............ 128616 ..... Elevada ........ Química ........ Ufg/2014 .............................. Múltipla escolha 
   
4 ............ 129447 ..... Elevada ........ Química ........ Uece/2014 ........................... Múltipla escolha 
   
5 ............ 128373 ..... Média ............ Química ........ Unesp/2014 ......................... Múltipla escolha 
   
6 ............ 121605 ..... Elevada ........ Química ........ Pucrj/2013 ........................... Múltipla escolha 
   
7 ............ 121906 ..... Média ............ Química ........ Uel/2013 .............................. Múltipla escolha 
   
8 ............ 127638 ..... Média ............ Química ........ Udesc/2013 ......................... Múltipla escolha 
   
9 ............ 125563 ..... Elevada ........ Química ........ Cefet MG/2013 .................... Múltipla escolha 
   
10 .......... 126321 ..... Média ............ Química ........ Ibmecrj/2013 ........................ Múltipla escolha 
   
11 .......... 129138 ..... Baixa ............ Química ........ Uern/2013............................ Múltipla escolha 
   
12 .......... 125185 ..... Média ............ Química ........ Ufsj/2013 ............................. Múltipla escolha 
   
13 .......... 126247 ..... Média ............ Química ........ Fgv/2013 ............................. Múltipla escolha 
   
14 .......... 119310 ..... Média ............ Química ........ Unioeste/2012 ..................... Múltipla escolha 
   
15 .......... 113067 ..... Baixa ............ Química ........ Ufsm/2012 ........................... Múltipla escolha 
   
16 .......... 127076 ..... Elevada ........ Química ........ Enem PPL/2012................... Múltipla escolha 
   
17 .......... 113765 ..... Elevada ........ Química ........ Ufg/2012 .............................. Múltipla escolha 
   
18 .......... 115494 ..... Média ............ Química ........ Uespi/2012 .......................... Múltipla escolha 
   
19 .......... 117248 ..... Média ............ Química ........ Acafe/2012 .......................... Múltipla escolha 
   
20 .......... 109298 ..... Elevada ........ Química ........ Fuvest/2012 ......................... Múltipla escolha 
   
21 .......... 117860 ..... Baixa ............ Química ........ Pucrj/2012 ........................... Múltipla escolha 
   
22 .......... 111715 ..... Baixa ............ Química ........ Fatec/2012 .......................... Múltipla escolha 
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23 .......... 119694 ..... Baixa ............ Química ........ Ufsj/2012 ............................. Múltipla escolha 
   
24 .......... 112278 ..... Média ............ Química ........ Upe/2012 ............................. Múltipla escolha 
   
25 .......... 101122 ..... Média ............ Química ........ Udesc/2011 ......................... Múltipla escolha 
   
26 .......... 107850 ..... Média ............ Química ........ Ufjf/2011 .............................. Múltipla escolha 
   
27 .......... 106636 ..... Média ............ Química ........ Espcex (Aman)/2011 ........... Múltipla escolha 
   
28 .......... 100959 ..... Média ............ Química ........ Fuvest/2011 ......................... Múltipla escolha 
   
29 .......... 97261 ....... Média ............ Química ........ Unemat/2010 ....................... Múltipla escolha 
   
30 .......... 96864 ....... Média ............ Química ........ Unemat/2010 ....................... Múltipla escolha 
   
31 .......... 96789 ....... Média ............ Química ........ Ufu/2010 .............................. Múltipla escolha 
   
32 .......... 90209 ....... Média ............ Química ........ Mackenzie/2010................... Múltipla escolha 
   
33 .......... 100348 ..... Média ............ Química ........ Enem/2010 .......................... Múltipla escolha 
   
34 .......... 92349 ....... Elevada ........ Química ........ Ufg/2010 .............................. Múltipla escolha 
   


