
 

 

Tarefa 25 – Professor Dimi 
 

Para resolver os exercícios a seguir consultar uma Tabela Periódica! 
 
01. Considere as seguintes fórmulas e ângulos de ligações.  

 
Fórmula H20  NH3    CH4     BeH2  
Ângulo  105° 107° 109°28' 180° 

 
As formas geométricas dessas moléculas são, respectivamente,  

a) angular, piramidal, tetraédrica, linear.  
b) angular, piramidal, tetraédrica, angular.  
c) angular, angular, piramidal, trigonal.  
d) trigonal, trigonal, piramidal, angular.  
e) tetraédrica, tetraédrica, tetraédrica, angular. 

 
02. Os compostos BF3, SO2, PH3, CO2 são moléculas de configuração espacial, respectivamente:  

a) trigonal, angular, trigonal, linear  
b) piramidal, angular, piramidal, angular  
c) trigonal, angular, piramidal, linear  
d) trigonal, linear, piramidal, linear  
e) piramidal, angular, piramidal, linear 

 
03. Para explicar a polaridade do PCl3, a geometria sugerida pelo modelo de repulsão eletrônica é: 

a) piramidal trigonal 

b) trigonal planar 
c) linear 
d) angular 

e) octaédrica 
 
04. A molécula apolar que apresenta ligações polares é:  

a) HCI  
b) H2O  
c) CO2  
d) NH3  

e) H2 
 
05. A molécula apolar que apresenta ligações covalentes polares é:  

a) Cl2 

b) NH3 

c) O3 

d) CCl4 

 
06. Segundo as seguintes moléculas: HCl; H2; CO; CO2 , podemos afirmar: 

a) as moléculas de H2 e CO2 são apolares 
b) todas as moléculas são polares 
c) todas as moléculas são apolares 
d) apenas H2 é apolar 

e) apenas CO e CO2 são apolares. 
 
07. As substâncias SO2 e CO2 apresentam moléculas que possuem ligações polarizadas. Sobre as moléculas 

destas substâncias é correto afirmar-se que: 
a) ambas são polares, pois apresentam ligações polarizadas. 
b) ambas são apolares, pois apresentam geometria linear. 
c) apenas o CO2 é apolar, pois apresenta geometria linear. 

d) ambas são polares, pois apresentam geometria angular. 
e) apenas o SO2 é apolar, pois apresenta geometria linear. 
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08. A relação entre a molécula, sua geometria e sua polaridade estão representadas corretamente em: 
a) CCl4, tetraédrica e polar. 

b) PBr3, piramidal e apolar. 
c) BeF2, angular e polar. 
d) CO2, linear e apolar. 
e) NH3, angular e apolar. 

 
09. Pesquisar: O que é a Função Inorgânica chamada de Base ou Hidróxido? 
 

10. Pesquisar: O que é a Função Inorgânica chamada de Ácido? 
 


