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01. A ligação iônica ocorre entre quais tipos de elementos químicos? 
 
02. A ligação metálica ocorre entre quais tipos de elementos químicos? 
 
03. A ligação covalente ocorre entre quais tipos de elementos químicos? 
 

04. 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. 

 

05. 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 
 
06. Marque a alternativa em que todos os compostos possuem somente ligações iônicas: 

a)  CaO, MgCl2, HCl    
b)  NaCl, CaCl2, CaO            
c)  PF3, NaCl, NH3 

d)  Na2O, SrCl2, H2O   

e)  O2, NH3, MgCl2 
 
07. O cloreto de sódio (NaCl), o pentano (C5H12) e álcool comum (CH3CH2OH) têm suas estruturas constituídas, 

respectivamente, por ligações: 
a)  iônicas, covalentes e covalentes  
b)  covalentes, covalentes e covalentes 
c)  iônicas, covalentes e iônicas   

d)  covalentes, iônicas e iônicas 
e)  iônicas, iônicas e iônicas 
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08. Faça a correspondência correta entre as frases da coluna I e o tipo de ligação da coluna II. 

I II 

(A) Entre átomos de Na 1. Ligação covalente simples 

(B) Entre átomos de Cl 2. Ligação covalente dupla 

(C) Entre átomos de O 3. Ligação metálica 

(D) Entre átomos de N 4. Ligação iônica 

(E) Entre átomos de Na e Cl 5. Ligação covalente tripla 

 
09. Dos compostos abaixo, qual não realiza ligação iônica? 

a)  NaCl  
b)  Mg(Cl)2  

c) C aO d) HCl   

e)  Na2O 
 
10. A propriedade que pode ser atribuída à maioria dos compostos iônicos (isto é, aos compostos 

caracterizados predominantemente por ligações iônicas entre as partículas) é: 
a)  dissolvidos em água, formam soluções ácidas. 
b)  dissolvem-se bem em gasolina, diminuindo sua octanagem. 
c)  fundidos (isto é, no estado líquido), conduzem corrente elétrica. 

d)  possuem baixos pontos de fusão e ebulição. 
e)  são moles, quebradiços e cristalinos. 

 
11. Materiais como os metais apresentam as seguintes propriedades específicas: 

 Maleáveis. 
 Bons condutores de calor. 

 Dúcteis (pode ser comprimido, elástico). 

 Brilho característico. 
 
Com base nessas propriedades identifique entre os elementos a seguir quais são metais e marque a 
alternativa que contêm somente esse grupo: 
a)  cobre, ferro, carbono, chumbo, argônio. 
b)  chumbo,  carbono,  hélio, ferro. 

c)  cobre, ouro, chumbo, alumínio, ferro. 
d)  oxigênio, carbono, nitrogênio, hélio, argônio. 

 
12. Apesar da posição contrária de alguns ortodontistas, está sendo lançada no mercado internacional a 

"chupeta anticárie". Ela contém flúor, um já consagrado agente anticáries, e xylitol, um açúcar que não 
provoca cárie e estimula a sucção pelo bebê. Considerando que o flúor utilizado para esse fim aparece na 
forma de fluoreto de sódio, a ligação química existente entre o sódio e o flúor é denominada:  

a)  iônica.      
b)  metálica.   

c)  dipolo-dipolo.       
d)  covalente apolar 

 
 


