
 

LIGAÇÕES QUÍMICAS 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 1 

Esferas minúsculas podem se tornar uma arma contra a leishmaniose viceral, doença causada pelo protozoário Leishmania chagasi que, sem 
tratamento, é fatal em 90% dos casos. A principal terapia disponível emprega antimônio, um metal bastante tóxico para o paciente. Agora um 

grupo coordenado pelo farmacologista André Gustavo Tampone, do Instituto Adolfo Lutz, testou com sucesso a furazolidona, um medicamento 
usado contra a giardíase, uma parasitose intestinal, e contra a Helicobacter pylori, bactéria causadora da úlcera gástrica. 

(Revista Pesquisa Fapesp, junho de 2010, p. 42) 

 
Questão 01 - (PUC Camp SP)  

O elemento químico antimônio, Sb, pertence ao ...... 15 da Tabela Periódica e, com o elemento bromo, Br, um halogênio, deve se unir por 

ligações de acentuado caráter ...... . 
Completam corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem, 
Dados: 

Eletronegatividade de Pauling: 
Sb = 2,05 
Br = 2,96 

a) grupo, iônico. 
b) período, iônico. 
c) grupo, covalente. 

d) período, covalente. 
e) período, metálico. 

 

Questão 02 - (UFSCAR SP)       
Apresentam somente ligações covalentes: 
a) NaCl  e  H2SO4. 

b) Mn2O3  e  MgH2. 
c) HCl  e  Cl2O3. 
d) KNO3  e  LiF. 

e) LiOH  e  CsI. 

Questão 03 - (INTEGRADO RJ)       

Das espécies químicas abaixo, indique aquela que NÃO obedece à regra do octeto. 
a) MgBr2 

b) AlCl3 

c) CO2 

d) NaCl 

e) SO2 

Questão 04 - (FEI SP)       

As moléculas do monóxido de carbono (CO) e do dióxido de carbono (CO2) possuem diferenças nas suas estruturas moleculares. Assinale a 
alternativa correta: 
a) CO tem ligações iônicas; e CO2, ligações covalentes. 

b) CO tem duas ligações covalentes simples; e CO2 tem duas ligações covalentes simples e duas dativas 
c) Ambas possuem duas ligações covalentes dativas. 
d) CO possui duas ligações covalentes simples e uma dativa; e CO2 possui quatro ligações covalentes simples. 

e) CO é linear; e CO2 é triangular 
 

Questão 05 - (PUC MG)    

As ligações covalentes podem ser classificadas em dois tipos: ligações covalentes polares e ligações covalentes apolares. Observando a 
polaridade das ligações e a geometria da molécula, somos capazes de verificar se uma molécula será polar ou apolar. Com base nisso, 
assinale a opção que apresenta moléculas exclusivamente apolares. 

a) HCl, NO2 e O2 
b) Cl2, NH3 e CO2, 
c) Cl2, CCl4 e CO2 

d) CCl4, BF3 e H2SO4 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 6 

Considere as informações sobre o brometo de ipratrópio, fármaco empregado no tratamento de doenças respiratórias como broncodilatador. 

Estrutura: 

 
Massa molar aproximada: 4 × 102 g/mol 
Informação extraída da bula: 
Cada mL (20 gotas) da solução para inalação contém: 
brometo de ipratrópio........... 0,25 mg 
veículo q.s.p. ........................ 1 mL 

(cloreto de benzalcônio, edetato dissódico, cloreto de sódio, ácido clorídrico e água purificada.) 

(www.bulas.med.br) 



 
 
Questão 06 - (FMJ SP)  

A estrutura do brometo de ipratrópio apresenta ligações do tipo 
a) covalente apolar, apenas. 
b) covalente polar, covalente apolar e iônica. 

c) iônica, apenas. 
d) covalente polar, apenas. 
e) covalente polar e covalente apolar, apenas. 

Questão 07 - (UFU MG)       
O cianeto de sódio (NaCN) é largamente usado na extração do ouro das rochas auríferas, na siderurgia e em galvanoplastia, como componente 
de banhos para niquelação e cromação. 

No cianeto de sódio, existe(m) ligação(ões) do(s) tipo(s): 
a) somente iônica 
b) iônica e covalente simples. 

c) iônica e covalente dupla 
d) iônica e covalente tripla 

Questão 08 - (UFPB)       

Um elemento X, em seu estado fundamental, possui 7 elétrons, no nível cujo número quântico principal é igual a 4. Este elemento combina com 
o alumínio, formando um composto de fórmula 
a) Al3X2  

b) Al2X3  
c) AlX2  
d) AlX  

e) AlX3 
Questão 09 - (UFG GO)  

Têm-se dois sistemas homogêneos, cloreto de sódio e água, que, ao serem misturados, formam um terceiro sistema homogêneo, conforme 

esquema abaixo. 
 

 
 

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. 

Questão 10 - (UEG GO)       
No final do século XVIII e início do XIX, graças ao trabalho de vários cientistas, chegou-se à conclusão de que qualquer tipo de material é 
formado por partículas extremamente pequenas denominadas átomos.  

Sobre um determinado elemento Y, o qual apresenta configuração eletrônica, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, considere as seguintes afirmativas:  
I.  Constitue um elemento representativo na classificação periódica.  
II.  Pertence à família dos calcogênios.  

III.  Formam com um elemento X, do grupo 2, compostos iônicos de fórmula XY2.  
IV.  Têm tendência a receber 2 elétrons e a formar um íon  
V.  Tem seus elétrons distribuídos em 5 níveis de energia.  

Marque a alternativa CORRETA: 
a) As afirmativas I e III são verdadeiras.  
b) As afirmativas I, III e V são verdadeiras.  

c) As afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
d) As afirmativas I, IV e V são verdadeiras.  
e) Apenas a afirmativa I é verdadeira.  

Questão 11 - (PUC RJ)       
Qual das substâncias abaixo apresenta maior caráter iônico? 
a) KCl   

b) NaI    
c) CaBr2 
d) Li2S    

e) FeS 
Questão 12 - (UFRGS RS)       

Nas séries seguintes, a que contém o conjunto de compostos mais predominantemente iônicos é:  

a) Al2S3;  CaBr2;  KF. 
b) SnO2;  SnO;  K2O 
c) AlCl3;  CaCl2;  MgSe. 

d) CuO;  BaS;  NaCl. 
e) CsF;  KF;  RbBr. 

 

 
 
 

 
 
 



 
 
Questão 13 - (UFRN)       

Gílson, estudando Química Geral, aprendeu que a posição de cada elemento na tabela periódica pode ser representada como um ponto (x,y) 
num gráfico de coordenadas (X = grupo, Y = período). Na prova de Química, o professor solicitou que se correlacionassem as coordenadas 
dos pares de elementos, tabeladas a seguir, com o provável tipo de ligação resultante de suas combinações.  

1º par          (11, 4) e (14, 5) 
2º par          (15, 2) e (15, 2) 
3º par          (2, 4) e (17, 3) 

 4º par          (14, 2) e (16, 2) 
Na respectiva ordem dos pares de coordenadas acima, Gílson identificou corretamente que as ligações são do tipo:  
a) metálica, covalente apolar, iônica, covalente polar. 

b) iônica, covalente apolar, metálica, covalente polar. 
c) metálica, covalente polar, iônica, covalente apolar. 
d) covalente polar, iônica, covalente apolar, metálica. 

Questão 14 - (ITA SP)  
      

Qual das opções a seguir apresenta o gráfico que mostra, esquematicamente, a variação da condutividade elétrica de um metal sólido com a 

temperatura? 

a.

 

b. c.

 

d. e.

 
Questão 15 - (UFGD MS)       

Ferro, óxido de ferro e polietileno apresentam ligações, respectivamente: 
a) covalente, iônica e metálica; 

b) covalente, metálica e iônica; 
c) iônica, covalente e metálica; 
d) metálica, covalente e iônica; 

e) metálica, iônica e covalente. 
Questão 16 - (ACAFE SC)       

O ouro utilizado na fabricação de jóias pode apresentar diferentes tonalidades de cor vermelha. Essa coloração é devida à maior ou menor 

porcentagem de: 
a) chumbo  
b) alumínio 

c) ferro 
d) cobre 
e) mercúrio 

Questão 17 - (UFMG)       
Nas figuras I e II, estão representados dois sólidos cristalinos, sem defeitos, que exibem dois tipos diferentes de ligação química:  
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Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que 
a) a Figura II corresponde a um sólido condutor de eletricidade. 

b) a Figura I corresponde a um sólido condutor de eletricidade. 
c) a Figura I corresponde a um material que, no estado líquido, é um isolante elétrico. 
d) a Figura II corresponde a um material que, no estado líquido, é um isolante elétrico. 

Questão 18 - (UEM PR)    
Assinale o que for correto. 
01. As ligações C-H no metano são do tipo covalente e a geometria molecular é tetraédrica. 

02. No cloreto de amônio, NH4Cl, a ligação entre o nitrogênio e o cloro é uma ligação covalente. 
04. A molécula de água é polar, porém a molécula do H2O2 é apolar. 
08. As substâncias iônicas possuem, em geral, baixos pontos de ebulição. 

16. Uma liga de sódio metálico e potássio metálico possui alta condutividade elétrica. 
 
 

 



 
 
Questão 19 - (UFV MG)       

A Folha de S. Paulo (03/03/2002) informou-nos que o monóxido de carbono (CO), produzido pela queima de combustível dos veículos, e o 
ozônio (O3) são responsáveis pelo florescimento excessivo das quaresmeiras na cidade de São Paulo. As afirmativas abaixo referem-se ao 
ozônio (O3) e ao monóxido de carbono (CO). 

I. O monóxido de carbono pode ser produzido a partir da combustão incompleta dos combustíveis dos veículos. 
II. As ligações químicas entre os átomos de oxigênio na molécula de ozônio são iônicas. 

III. O ozônio é isômero do oxigênio molecular. 
IV. A molécula de monóxido de carbono é polar. 
As afirmativas CORRETAS são:  

a) II e IV. 
b) I e II. 
c) I e IV. 

d) II e III. 
e) III e IV. 

Questão 20 - (ESCS DF)       

As ligações interatômicas, a análise da geometria molecular associada à eletronegatividade de seus elementos e as ligações intermoleculares 
que ocorrem nas substâncias são instrumentos de base para a explicação do comportamento das moléculas quanto à solubilidade e ao ponto 
de ebulição. Observe a tabela a seguir, na qual são indicadas a estrutura e a geometria de algumas moléculas.  
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Com base no exposto, são feitas algumas afirmações: 

I.  as ligações que ocorrem na moléculas de dióxido de carbono são todas covalentes polares; 
II.  o metóxi-metano é uma molécula polar; 
III.  o metanol realiza pontes de hidrogênio entre suas moléculas no estado líquido; 

IV.  o tetracloreto de carbono apresenta solubilidade infinita em água. 
V.  a amônia é apolar 
São corretas: 

a) III e V, apenas 
b) I, II e III, apenas 
c) II, IV e V, apenas 

d) I, II, III e IV, apenas 
e) I, II, III, IV e V 

Questão 21 - (FATEC SP)  

As propriedades específicas da água a tornam uma substância química indispensável à vida na Terra. Essas propriedades decorrem das 
características de sua molécula H2O, 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. 
Questão 22 - (ACAFE SC)    

Considere as substâncias I, II e III a seguir. 
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Assinale a alternativa com a associação correta entre o nome e a característica de cada uma das substâncias. 
a) I - Amônia: polar; II - Clorometano: polar; III - Propano: gás em condições ambientes. 
b) I - Amônia: gás em condições ambientes; II - Cloroetano: polar; III - Butano: polar. 

c) I - Amônia: apolar; II - Clorometano: gás em condições ambientes; III - Propano: líquido em condições ambientes. 
d) I - Amônia: polar; II - Clorometano: apolar; III - Butano: apolar. 



 
Questão 23 - (ITA SP)       

A opção que contém a espécie, no estado gasoso, com MAIOR momento de dipolo elétrico é: 

a) o-Fluortolueno. 

b) m-Fluortolueno 
c) p-Fluortolueno 

d) Tolueno 
e) p-Xileno 

Questão 24 - (UFF RJ)       

A capacidade que um átomo tem de atrair eletrons de outro átomo, quando os dois formam uma ligação química, é denominada eletronegatividade. Esta é 
uma das propriedades químicas consideradas no estudo da polaridade das ligações. 
Consulte a Tabela Periódica e assinale a opção que apresenta, corretamente, os compostos H2O, H2S e H2Se em ordem crescente de polaridade. 

a) H2Se < H2O < H2S 
b) H2S < H2Se < H2O 
c) H2S < H2O < H2Se 

d) H2O < H2Se < H2S 
e) H2Se < H2S < H2O 

Questão 25 - (UNIP SP)        

Baseado na teoria da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, assinale a molécula que tem a geometria de uma pirâmide trigonal: 
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Questão 26 - (UEFS BA)  

Para desenhar a estrutura molecular de BrF3, pelo modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, é preciso escrever a 
estrutura de Lewis e, em seguida, identificar o número de pares de elétrons ligantes e não ligantes. 
A partir dessas informações, é correto afirmar: 

a) O átomo central de BrF3 possui três pares de elétrons não ligantes. 

b) A estrutura de Lewis para a molécula de BrF3 é representada pela fórmula F Br F

F

.

 
c) Os pares de elétrons ligantes de BrF3 devem estar o mais próximo possível um do outro para diminuir a repulsão entre eles. 
d) Os pares de elétrons não ligantes devem formar, no máximo, um ângulo de 45º entre eles para que a repulsão seja mínima.  

e) A forma geométrica da molécula BrF3 é uma Bipirâmide trigonal representada pela fórmula estrutural .

  
Questão 27 - (UFTM MG)       

A partir da análise das estruturas de Lewis, o par de substâncias que apresenta a mesma geometria molecular é 
Dados: números atômicos: 

             H = 1, C = 6, N = 7, O = 8, P = 15, S = 16 e Cl = 17 
a) CH3Cl e SO3. 
b) NH3 e SO3. 

c) PCl3 e SO3. 
d) NH3 e PCl3. 
e) NH3 e CH3Cl. 

Questão 28 - (UEL PR)  
      Leia o texto a seguir. 

Os raios que ocorrem na atmosfera e a queima de combustíveis derivados do petróleo contendo hidrocarbonetos e compostos de enxofre 

(mercaptanas) contribuem para a produção de várias substâncias, dentre as quais pode-se destacar: CO2, CO, H2O, NO, SO2 e até mesmo, 
em pequenas quantidades, NO2 e SO3. Algumas destas emissões são, em parte, responsáveis pelo aumento do efeito estufa e pela formação 
da chuva ácida. 

Sobre a geometria das moléculas, considere as afirmativas a seguir. 
I.  A molécula do CO2(g) é linear, porque o átomo central não possui pares de elétrons disponíveis. 
II.  A molécula H2O(l) é angular, porque o átomo central possui pares de elétrons disponíveis. 

III.  A molécula do SO2(g) é angular, porque o átomo central possui pares de elétrons disponíveis. 
IV.  A molécula do SO3(g) é piramidal, porque o átomo central possui pares de elétrons disponíveis. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e IV. 

d) I, II e III. 
e) II, III e IV. 
 

 
 
 

 



 
Questão 29 - (UFRN)        

A molécula resultante da ligação de oxigênio e flúor é representada pela fórmula: 

Dado: número atômico: O = 8; F = 9 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Questão 30 - (FCChagas BA)        

Qual das seguintes formulações é a mais correta para representar a forma da molécula de NF3? 

 
 

GABARITO LIGAÇÕES QUÍMICAS 
1) Gab: C 

2) Gab: C 
3) Gab: B 
4) Gab: D 

5) Gab: C 
6) Gab: B 
7) Gab: D 

8) Gab: E 
9) Gab: A 
10) Gab: A 

11) Gab: A 
12) Gab: E 
13) Gab: A 

14) Gab: C 
15) Gab: E 
16) Gab: D 

17) Gab: B 
18) Gab: 01-16 
19) Gab: C 

20) Gab: B 
21) Gab: E 
22) Gab: A 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
23) Gab: C           
 

RESOLUÇÃO 
- O grupo metil é causador de efeito indutivo positivo (“cedendo elétrons para o anel benzênico”).  
- O grupo flúor é causador de efeito eletrônico do tipo indutivo negativo (“retirando elétrons do núcleo benzênico”). Assim temos: 
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Como o Resultante é dado pela fórmula: 

 cos2 21
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Podemos afirmar que o maior dipolo elétrico é o do p-fluortolueno. 
24) Gab: E 
25) Gab: E 

26) Gab: E 
27) Gab: D 
28) Gab: D 

29) Gab: D 
30) Gab: D 

 


