
 

 

 
Atividade 9º ano – T.19 

Para resolver os exercícios a seguir consultar uma Tabela Periódica! 
 
01. (FEPECS DF) Os organismos utilizam muitos metais e íons metálicos para suas funções bioquímicas 

essenciais, mas o excesso de alguma dessas espécies pode ter efeito tóxico e até provocar a morte.  A 
tabela a seguir apresenta a dose letal de alguns elementos na dieta humana: 
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Entre os metais apresentados, o que estabelecerá com o oxigênio ligação de maior caráter iônico é o: 
a) Ag;   
b) Ba;   
c) Cr;   
d) Hg;    
e) Pb. 

 
02. (UEPG PR) Sobre a alumina (óxido de alumínio), composto utilizado como matéria-prima na produção de 

alumínio, assinale o que for correto.  
01. Sua fórmula é Al2O3.  
02. É formada pelo compartilhamento de elétrons entre alumínio e oxigênio.  
04. Sua estrutura é cristalina.  
08. Trata-se de um composto iônico. 

 
03. (UECE) Por que sentimos sede depois de comer algo salgado. Quando o pastel, a carne de sol ou qualquer 

outra alimentação com sal chegam ao intestino o sódio cai na corrente sanguinea, causando desequilíbrio e 
daí as células ficam desidratadas. Assinale a alternativa correta. 
a) O sódio está ligado ao cloro por ligação covalente, formando o sal. 
b) Partindo do sódio no estado sólido e do gás cloro obtém-se o sal, havendo, nesse processo, liberação e 

absorção de energia, sendo uma delas a energia de ionização. 
c) O sódio pertence ao grupo 1 (IA), denominado de alcalino terroso, e sua configuração eletrônica no 

estado fundamental é: 1s22s22p63s1. 
d) As células desidratam porque o sódio se liga com as moléculas de água transformando-as em peróxido 

de sódio. 
04. (UESC BA) Os modelos de ligação explicam como se unem os átomos de elementos químicos para formar 

compostos iônicos e moleculares. 
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Entretanto as propriedades físicas são importantes na identificação e na diferenciação desses compostos. 



Química – Avaliação Produtiva 
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Considerando-se essas informações e os dados da tabela, é correto afirmar: 
01. O óxido de magnésio é um composto iônico porque, além de conduzir a corrente elétrica a 3000ºC, 

possui pontos de ebulição e de fusão altos. 
02. O sulfeto de hidrogênio é formado por moléculas cujos átomos transferiram elétrons um para o outro. 
03. A transferência de elétrons de um átomo para outro leva à formação de íons de maior energia que os 

átomos de origem. 
04. Os compostos iônicos são formados quando um átomo de um elemento químico compartilha elétrons 

com outro átomo desse mesmo elemento. 
05. Os compostos moleculares são sempre gasosos e maus condutores de energia elétrica. 

 
05. (UEL PR) Assinale a alternativa correta. 

a) Se uma substância apresenta moléculas, ela deve apresentar ligações iônicas. 
b) Substâncias como o NaCl são formadas por moléculas pequenas. 
c) Substâncias como o NaCl são formadas por moléculas pequenas e por muitas ligações iônicas. 
d) Se uma substância apresenta moléculas, ela apresenta ligações covalentes. 
e) Substâncias como o NaCl são formadas por muitas ligações covalentes. 

 
06. (UDESC SC) Analise as proposições abaixo. 

I. Os átomos que possuem 8 elétrons na camada de valência são estáveis quimicamente. 
II. As ligações iônicas características ocorrem entre elementos que possuem uma pequena ou nenhuma 

diferença de eletronegatividade. 
III. As ligações covalentes ocorrem através do compartilhamento de pares de elétrons. 
IV. As ligações covalentes resultam de forças de atração opostas, produzindo substâncias sólidas com alto 

ponto de fusão. 
V. Estudos têm demonstrado que toda ligação iônica tem um grau de ligação covalente ou de ligação 

metálica. 
 

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas II e V são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

 
07. (UESPI) Novos remédios, produtos químicos para agricultura e polímeros usados em artefatos, tais como 

CDs, telefones celulares e fibras sintéticas, se tornaram possíveis porque os químicos entendem como os 
átomos se ligam em formas específicas. Com base nos diferentes tipos de ligações químicas, quais as 
ligações químicas responsáveis pela existência das substâncias: sódio metálico (Na), sal de cozinha (NaCl), 
ácido muriático (HCl) e gás oxigênio (O2)? 
a) iônica, metálica, iônica, covalente      
b) metálica, iônica, iônico, covalente 
c) metálica, iônica, iônico, iônico      
d) metálica, covalente, covalente, covalente 
e) metálica, iônica, covalente, covalente 

 
08. (UPE PE) A boa condutividade térmica dos metais é atribuída aos “elétrons livres”. Quando aquecemos 

uma dada região de uma peça metálica, os elétrons: 
a) deslocam-se rapidamente, através do metal, transferindo energia aos átomos de regiões mais frias. 
b) entram em subníveis de maior energia, facilitando a formação de estruturas cristalinas mais 

complexas. 
c) dirigem-se para as regiões mais internas, ocupando, preferencialmente, os orbitais dos tipos “d” e “f”. 
d) ficam impossibilitados de se movimentarem, diminuindo a eletropositividade dos átomos. 
e) são ejetados da peça metálica com altíssimas velocidades, diminuindo a eletronegatividade dos átomos 

periféricos. 
 
09. Considere os seguintes pares de elementos químicos: Li e O, Ca e S, Mg e Br, Ba e H. Os números de 

átomos de cada elemento, nos respectivos compostos iônicos resultantes, são respectivamente: 
 
10. O que são Ligas Metálicas? De pelo menos três exemplos e suas características. 
 
 




