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Atividade 9º ano – S26  – T25 
01. Abaixo temos as fórmulas de Lewis para átomos de cinco elementos químicos. 

 
Fórmulas eletrônicas de Lewis para alguns elementos 

 
Podemos afirmar que a única estrutura que não se forma é: 
a) HCl   
b) Cl2           
c) H2O               
d) NH3          
e) HC4 

 
02. O elemento “A” possui número atômico igual a 6, enquanto o elemento “B” possui número atômico igual a 

8. A molécula que representa corretamente o composto formado por esses dois elementos é: 
a) AB           
b) BA       
c) A2B             
d) AB2           
e) B2A 

 
03. O fosgênio (COCl2), um gás, é preparado industrialmente por meio da reação entre o monóxido de carbono 

e o cloro. A fórmula estrutural da molécula do fosgênio apresenta: 
a) uma ligação dupla e duas ligações simples. 
b) uma ligação dupla e três ligações simples. 
c) duas ligações duplas e duas ligações simples. 
d) uma ligação tripla e duas ligações simples. 
e) duas ligações duplas e uma ligação simples. 

 
04. A fórmula do composto e o tipo de ligação que ocorre quando se combinam átomos dos elementos 

químicos Ba (Z = 56) e Cℓ (Z = 17) são, respectivamente: 
a) BaCℓ e covalente normal.    
b) Ba2Cℓ e dativa. 
c) BaCℓ e iônica.       
d) Ba2Cℓ2 e covalente normal. 
e) BaCℓ2 e iônica. 

 
05. Os átomos dos elementos se ligam uns aos outros através de ligações simples, dupla ou tripla, procurando 

atingir uma situação de maior estabilidade, e o fazem de acordo com a sua valência (capacidade de um 
átomo ligar-se a outros), conhecida através de sua configuração eletrônica. Assim, verifica-se que os 
átomos das moléculas H2, N2, O2, Cℓ2 estão ligados de acordo com a valência de cada um na alternativa: 
a) N ≡ N, O ═ O, Cℓ ─ Cℓ, H ─ H    
b) H ─ H, N ≡ N, O ─ O, Cℓ ═ Cℓ 
c) N ≡ N, O ─ O, H ═ H, Cℓ ═ Cℓ    
d) H ─ H, O ≡ O, N ─ N, Cℓ ═ Cℓ 
e) Cℓ ─ Cℓ, N ═ N, H ═ H, O ≡ O 

 
06. P e Cℓ têm, respectivamente, 5 e 7 elétrons na camada de valência. Escreva a fórmula de Lewis do 

tricloreto de fósforo. Qual é o tipo de ligação formada? 
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07. 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. Marque a alternativa em que todos os compostos possuem somente ligações covalentes: 

a) CaO, MgCl2, HCl    
b) NaCl, CaCl2, CaO            
c) PF3, NaCl, NH3 
d) Na2O, SrCl2, H2O   
e) O2, NH3, Cl2 

 
09. 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 

 
10. Dos compostos abaixo, qual realiza ligação metálica? 

a) NaCl  
b) Fe   
c) CaO d) HCl   
e) Na2O 

 
11. Pesquisar o que são ligas metálicas e dar exemplos. 
 
12. Assinale a alternativa que associa corretamente a coluna de compostos químicos com a coluna de 

estruturas geométricas. 
I. NH3     A. Linear 
II. HF     B. Angular 
III. SO2     C. Piramidal 
IV. CH4     D. Tetraédrica 

 
a) I-A, II-B, III-C, IV-D     
b) I-A, III-B, IV-C, II-D 
c) II-A, III-B, I-C, IV-D     
d) II-A, IV-B, III-C, I-D 
e) III-A, II-B, IV-C, I-D 

 
 


