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---- LIGAÇÕES QUÍMICAS  LIGAÇÕES QUÍMICAS  LIGAÇÕES QUÍMICAS  LIGAÇÕES QUÍMICAS ----    
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 

 (Uel 2006) Algumas substâncias sólidas são 

caracterizadas pela repetição organizada de estruturas 

individuais, constituindo sólidos com formas 

geométricas definidas - os cristais. Por exemplo, o 

cloreto de sódio e a sacarose formam cristais cúbicos e 

hexagonais, respectivamente. 

 

1. Sobre as substâncias sólidas, considere as afirmativas 

a seguir. 

I. Nos sólidos, as partículas apresentam maior 

mobilidade que nos líquidos. 

II. Os sólidos, quando aquecidos, se liquefazem. 

III. A condução térmica nos sólidos depende do tipo de 

ligação entre os átomos. 

IV. Os cristais de cloreto de sódio e de sacarose 

apresentam, respectivamente, seis e oito faces. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) I e II. 

b) I e IV. 

c) III e IV. 

d) I, II e III. 

e) II, III e IV. 

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 

(Fgv 2005) O conhecimento das estruturas das 

moléculas é um assunto bastante relevante, já que as 

formas das moléculas determinam propriedades das 

substâncias como odor, sabor, coloração e solubilidade. 

As figuras apresentam as estruturas das moléculas CO‚, 

H‚O, NHƒ, CH„, H‚S e PHƒ. 

 

2. 

 
Quanto à polaridade das moléculas consideradas, as 

moléculas apolares são 

a) H‚O e CH„. 

b) CH„ e CO‚. 

c) H‚S e PHƒ. 

d) NHƒ e CO‚. 

e) H‚S e NHƒ. 

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 

(Ufpb 2006) É importante ressaltar que, em alguns 

casos, uma mesma fórmula molecular pode 

corresponder a dois compostos diferentes. Por exemplo, 

na fórmula molecular [Pt(NHƒ)‚CØ‚], representada a 

seguir pelos compostos A e B, apenas o composto A 

possui atividade anti-cancerígena. 

Os elementos químicos constituintes dos compostos A e 

B e os valores de eletronegatividade desses elementos 

são apresentados a seguir: 

Elemento e Eletronegatividade 

H - 2,20 

Pt - 2,28 

N - 3,04 

CØ - 3,19 

 

3. 

 
A partir das informações apresentadas, considere as 

afirmativas a seguir sobre os compostos A e B. 

I. A ligação Pt - NHƒ resulta da doação do par de 

elétrons do nitrogênio para a platina. 

II. Todas as ligações em A e B são, predominantemente, 

iônicas. 

III. Todas as ligações em A e B são, 

predominantemente, covalentes. 

IV. A ligação Pt - CØ é, exclusivamente, covalente. 

 

Dessas afirmativas, são verdadeiras apenas: 

a) I e III 

b) I e II 

c) I e IV 

d) II e IV 

e) III e IV 
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4. (Puccamp 2005) O mármore branco é constituído 

principalmente pelo mineral calcita, CaCOƒ. Nesse 

mineral, as ligações químicas são 

a) iônicas entre Ca£® e COƒ£− e covalentes nos íons 

COƒ£−. 

b) iônicas entre Ca£® e COƒ£− e metálicas nos íons Ca£®. 

c) iônicas entre todos os átomos. 

d) covalentes entre todos os átomos. 

e) metálicas entre todos os átomos. 

 

5. (Pucpr 2005) Sabe-se que a interação entre átomos 

que se ligam, na formação de novas substâncias, é feita 

através de seus elétrons mais externos. Uma 

combinação possível entre o elemento A com a 

configuração eletrônica 1s£2s£2p§3s£3p§4s¢ e outro B 

(Z=16) terá fórmula e ligação, respectivamente: 

a) AB e ligação covalente apolar. 

b) A‚B e ligação iônica. 

c) A‚Bƒ e ligação covalente polar. 

d) AB‚ e ligação iônica. 

e) A‚B e ligação covalente polar. 
 

6. (Ufla 2006) O ângulo de ligação do metano (CH„) é ¸ 

109,5°, o da amônia (NHƒ) é ¸ 107,0° e o da água 

(H‚O) ¸ é 104,5°. Os ângulos de ligação, nessas 

moléculas, são diferentes em razão 

a) de o ângulo de ligação depender da 

eletronegatividade do átomo central. 

b) de o carbono, oxigênio e nitrogênio apresentarem 

pares de elétrons livres. 

c) da diferenca de hibridação de C, O e N. 

d) do raio atômico dos atomos centrais. 

e) de o oxigênio apresentar dois pares de elétrons livres 

(não-ligantes), o nitrogênio, um par de elétrons livre e o 

carbono, nenhum. 

 

7. (Unifesp 2006) A tabela apresenta algumas 

propriedades medidas, sob condições experimentais 

adequadas, dos compostos X, Y e Z. 
 

 
A partir desses resultados, pode-se classificar os 

compostos X, Y e Z, respectivamente, como sólidos 

a) molecular, covalente e metálico. 

b) molecular, covalente e iônico. 

c) covalente, molecular e iônico. 

d) covalente, metálico e iônico. 

e) iônico, covalente e molecular. 

8. (Ufrn 2000) O ácido metanóico (fórmico), encontrado 

em algumas formigas e causador da irritação provocada 

pela picada desses insetos, tem a seguinte fórmula: 

HCOOH. 

O átomo de carbono dessa molécula apresenta 

hibridação 

a) sp com duas ligações sigma (œ) e duas ligações pi 

(™). 

b) sp£ com três ligações sigma (œ) e uma ligação pi (™). 

c) sp£ com uma ligação sigma (œ) e três ligações pi (™). 

d) sp¤ com três ligações sigma (œ) e uma ligação pi (™). 

 

9. (Ufmg 2005) Nas figuras I e II, estão representados 

dois sólidos cristalinos, sem defeitos, que exibem dois 

tipos diferentes de ligação química: 

 
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. 

 

10. (Pucpr 2005) O fenol, ou ácido fênico, tem a 

seguinte fórmula molecular: C†H†O. 

Nas mesmas condições, o fenol, apresenta um PE 

___________ em relação ao benzeno, porque apresenta 

_____________________. 

 

Os espaços serão corretamente preenchidos por: 

a) menor - ligações iônicas 

b) maior - atração intermolecular por pontes de 

hidrogênio 

c) menor - atração intermolecular dipolo induzido - 

dipolo induzido. 

d) maior - atração intermolecular dipolo - dipolo. 

e) maior - atração intermolecular dipolo induzido - 

dipolo induzido 



Vestibulando Web Page – www.vestibulandoweb.com.br 

11. (Pucrs 2006)  

 

 
Pela análise do quadro, conclui-se que a ordem 

crescente dos pontos de ebulição dos compostos 

indicados é: 

a) I < II < III < IV < V 

b) II < I < V < III < IV 

c) II < V < I < III < IV 

d) III < IV < I < II < V 

e) IV < III < V < I < II 

 

12. (Ufc 2004) Recentemente, uma pesquisa publicada 

na revista Nature (Ano: 2000, vol.405, pg. 681,) 

mostrou que a habilidade das lagartixas (víboras) em 

escalar superfícies lisas como uma parede, por exemplo, 

é resultado de interações intermoleculares. Admitindo 

que a parede é recoberta por um material apolar e 

encontra-se seca, assinale a alternativa que classifica 

corretamente o tipo de interação que prevalece entre as 

lagartixas e a parede, respectivamente: 

a) íon - íon. 

b) íon - dipolo permanente. 

c) dipolo induzido - dipolo induzido. 

d) dipolo permanente - dipolo induzido. 

e) dipolo permanente - dipolo permanente. 

 

13. (Ufmg 2006) Analise este quadro, em que está 

apresentada a temperatura de ebulição de quatro 

substâncias: 

 

 

Considerando-se os dados desse quadro, é CORRETO 

afirmar que, à medida que a cadeia carbônica aumenta, 

se tornam mais fortes as 

a) ligações covalentes. 

b) interações dipolo instantâneo - dipolo induzido. 

c) ligações de hidrogênio. 

d) interações dipolo permanente - dipolo permanente. 

 

14. (Ufla 2006) A seguir são dadas as configurações 

eletrônicas dos átomos A e B. 

A: 1s£, 2s£, 2p§, 3s£, 3p§, 4s£ 

B: 1s£, 2s£, 2p§, 3s£, 3p¦ 

 

O cátion, o ânion e o composto formado por A e B são, 

respectivamente, 

a) A® , B− , AB 

b) B® , A£− , B‚A 

c) B£® , A−, BA‚ 

d) A£® , B− , AB‚ 

e) B£® , A£− , AB 

 

15. (Ufmg 2006) O cloreto de sódio, NaCØ, é um 

composto iônico, solúvel em água. Sua dissolução pode 

ser assim representada: 

 

Dissolução do cristal: 

NaCØ(s) ë Na® (aq) + CØ− (aq) 

 

Esse processo também pode ser representado, 

formalmente, em duas etapas: 

I) Dissociação do cristal: 

    NaCØ(s) ë Na® (g) + CØ− (g) 

II) Solvatação dos íons: 

                       H‚O 

    Na®(g) + CØ−(g) ë Na®(aq) + CØ−(aq) 

 

Considerando-se essas etapas da dissolução do cristal, é 

CORRETO afirmar que, 

a) na etapa da solvatação dos íons do cloreto de sódio, 

ocorre liberação de energia. 

b) na água pura, as interações entre as moléculas são 

mais fortes que as interações entre os íons no cristal. 

c) na solução de cloreto de sódio, as moléculas de água 

estabelecem ligações de hidrogênio com os íons sódio. 

d) na etapa da dissociação do cloreto de sódio, a energia 

do retículo cristalino é liberada. 

 

16. (Ita 2006) Considere as seguintes espécies no estado 

gasoso: BFƒ, SnFƒ−, BrFƒ, KrF„ e BrF…. Para cada uma 

delas, qual é a hibridização do átomo central e qual o 

nome da geometria molecular? 
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17. (Unicamp 2006) O medicamento dissulfiram, cuja 

fórmula estrutural está representada a seguir, tem grande 

importância terapêutica e social, pois é usado no 

tratamento do alcoolismo. A administração de dosagem 

adequada provoca no indivíduo grande intolerância a 

bebidas que contenham etanol. 

 
a) Escreva a fórmula molecular do dissulfiram. 

b) Quantos pares de elétrons não compartilhados 

existem nessa molécula? 

c) Seria possível preparar um composto com a mesma 

estrutura do dissulfiram, no qual os átomos de 

nitrogênio fossem substituídos por átomos de oxigênio? 

Responda sim ou não e justifique. 

 

18. (Ufmg 2006) Um estudante misturou 3,32 g de 

iodeto de potássio, KI (s), e quantidades 

estequiométricas de solução de ácido sulfúrico, H‚SO„ 

(aq), de concentração 0,1 mol/L, e de dióxido de 

manganês, MnO‚ (s), no balão A. Sob aquecimento, a 

mistura reagiu e produziu iodo molecular, I‚. O iodo 

produzido sublimou e foi condensado, no balão B, por 

resfriamento 

 

 
 

a) ESCREVA os coeficientes estequiométricos desta 

equação balanceada da reação de formação de I‚:  

 

__KI(s) + __H‚SO„(aq) + __MnO‚(s) ë 

ë __I‚(s) + __MnSO„(aq) + __K‚SO„(aq) + __H‚O(Ø) 

b) CALCULE a quantidade máxima de I‚, em mol, que 

pode ser produzida nas condições descritas 

anteriormente. 

c) Ao balão B, onde se condensou o iodo, I‚ (s), 

adicionou-se uma solução de iodeto de potássio, KI 

(aq), que solubilizou o iodo sólido, I‚ (s). O processo de 

dissolução do iodo sólido, I‚ (s), em solução de iodeto 

de potássio, KI (aq), pode ser representado por estas 

equações de equilíbrio: 

   

I‚ (s)  Ï  I‚ (aq)                          (1) 

I‚ (aq) + I− (aq)  Ï  Iƒ− (aq)           (2) 

 

I‚ é uma substância pouco solúvel em água, mas a 

formação do complexo Iƒ−, na solução, aumenta a 

solubilidade dessa substância. 

Com base nas interações intermoleculares, 

JUSTIFIQUE por que o íon Iƒ− é mais solúvel em água 

do que o I‚. 

 

19. (Ufrrj 2006) As duas substâncias mostradas na 

tabela a seguir apresentam grande diferença entre seus 

pontos de ebulição (PE), apesar de possuírem a mesma 

massa molecular: 

 

 
 

Justifique a diferença entre os pontos de ebulição, 

considerando as interações intermoleculares existentes. 

 

20. (Ufmg 2006) O tipo de vidro mais comum é o que 

resulta da fusão de uma mistura de areia ou sílica, SiO‚, 

carbonato de sódio, Na‚COƒ, e carbonato de cálcio, 

CaCOƒ. No forno de fusão, esses carbonatos convertem-

se em óxidos, que, em seguida, transformam o óxido de 

silício em ânions silicato. Pode-se, portanto, considerar 

esse tipo de vidro como um silicato de sódio e cálcio. 

a) O ânion silicato mais simples tem a fórmula (SiO„)¥−. 

REPRESENTE, com um desenho, a fórmula estrutural 

de Lewis desse íon. 

b) O óxido de silício, SiO‚, é a principal matéria-prima 

do vidro. Considerando o modelo de ligação química 

apropriado para o óxido de silício, INDIQUE se esse 

sólido é bom ou mau condutor de eletricidade. 

JUSTIFIQUE sua indicação. 
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c) O material obtido pela fusão de uma mistura de óxido 

de silício e carbonato de sódio já é um vidro. No entanto 

esse vidro é solúvel em água. A introdução do carbonato 

de cálcio promove a formação de um novo vidro mais 

estável, insolúvel em água. Tendo em vista que o 

modelo da ligação iônica é útil para descrever tanto o 

silicato de sódio quanto o de cálcio, EXPLIQUE, em 

termos desse modelo, por que os cátions de cálcio 

estabilizam melhor a rede tridimensional de íons 

silicato. Considere que os raios iônicos dos íons de 

sódio e de cálcio são iguais. 

 

 

GABARITOGABARITOGABARITOGABARITO    
 

1. [C] 

 

2. [B] 

 

3. [A] 

 

4. [A] 

 

5. [B] 

6. [E] 

 

7. [B] 

 

8. [B] 

 

9. [B] 

 

10. [B] 

11. [B] 

 

12. [C] 

 

13. [B] 

 

14. [D] 

 

15. [A] 

 

16. 

BFƒ  

24 elétrons = 12 pares de elétrons.  

3 pares de elétrons no átomo central: hibridização sp£. 

Geometria molecular: trigonal plana ou triangular. 

 

SnFƒ− 

26 elétrons = 13 pares de elétrons. 

4 pares de elétrons: hibridização sp¤. 

Geometria molecular: piramidal. 

 

BrFƒ 

28 elétrons = 14 pares de elétrons 

5 pares de elétrons: hibridização sp¤d. 

Geometria molecular: forma de T, em forma de T em 

cunha ou trigonal plana. 

 

KrF„ 

36 elétrons = 18 pares de elétrons. 

6 pares de elétrons: hibridização sp¤d£. 

Geometria molecular: quadrado planar. 

 

BrF… 

42 elétrons = 21 pares de elétrons. 

6 pares de elétrons: hibridização sp¤d£. 

Geometria molecular: pirâmide de base quadrada. 

17. a) A fórmula molecular é: Cq³H‚³N‚S„. 

b) Nitrogênio:existem dois pares de elétrons não 

compartilhados. 

    Enxofre: Existem oito pares de elétrons não 

compartilhados. 

Na molécula: dez pares de elétrons não compartilhados. 

c) Não. Átomos de oxigênio não podem substituir os 

átomos de nitrogênio, pois as valências são diferentes, 

ou seja, a quantidade de ligações efetuadas pelos 

elementos na molécula é diferente. O nitrogênio faz três 

covalentes comuns contra duas do oxigênio. 

 

18.  

a) 2KI + 2H‚SO„ + 1MnO‚ ë 

ë1I‚ + 1MnSO„ + 1K‚SO„ + 2H‚O(Ø) 

 

b) 3,32 g de KI = 0,02 mol de KI 

Em 1 litro, teremos: 

2 mols KI -------- 2 mols H‚SO„ --------- 1 mol I‚ 

0,02 mol KI ---- 0,1 mol  H‚SO„ --------     x 

 x = 0,01 mol de I‚ 

 

c) Pois, nesse caso ocorre uma atração do tipo dipolo-

íon, que é mais acentuada do que a atração dipolo-

molécula existente entre a água e o iodo (I‚). 

 

19. No caso do ácido propiônico (PE: 141°C), suas 

moléculas encontram-se unidas via ligação hidrogênio, 

que é uma interação intermolecular de maior magnitude, 

comparada à interação dipolo-dipolo simples, que existe 

entre as moléculas do éster (acetato de metila, PE: 

57,5°C). Há necessidade de maior energia para romper 

as interações existentes entre as moléculas do ácido 

propiônico (na passagem do estado líquido para o 

gasoso), acarretando um maior ponto de ebulição para o 

ácido. 

 

20. a)  

 
 

b) As ligações no óxido de silício são covalentes, ele é 

um mau condutor de eletricidade. 

c) Porque o cátion cálcio é bivalente, exercendo uma 

força de atração eletrostática maior do que o cátion 

sódio que é monovalente. 

   Observação: F(atração) = (K.qq.q‚)/(d£). 


