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Química – Med Jr 1 DISCIPLINA   –   PROF.GUILHERME 

Distribuição eletrônica e números quânticos 

1. (UEFS BA) O titânio é metal utilizado na fabricação de motores de avião e pinos para prótese. 

Quantos elétrons há no último nível da configuração eletrônica desse metal? 

Dado: Ti (Z =22) 

a) 6 

b) 5 

c) 4 

d) 3 

e) 2 

2. (FCM PB/2016) O titânio é um elemento que apresenta grande resistência mecânica, com ponto de 

fusão relativamente alto, fazendo com que seja útil como um metal refratário. Tais características fazem 

com que seja muito resistente contra os tipos usuais de fadiga. Com relação ao titânio e sua 

configuração eletrônica, analise as afirmativas abaixo. 

I. É um metal representativo da classificação periódica. 

II. Apresenta dois elétrons desemparelhados, no estado fundamental. 

III. O íon Ti2+ possui configuração 1s2 2s2 2p63s2 3p6 4s2, no estado fundamental. 

É correto o que se afirma: 

a) apenas em III. 

b) apenas em I e III. 

c) apenas em II. 

d) em I, II e III. 

e) apenas em II e III. 

3. (UFRR/2016) Qual o número máximo de elétrons que podem estar presentes no nível quântico 

principal, n = 3? 
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a) 8 

b) 18 

c) 32 

d) 2 

e) 28 

4. (UNIFICADO RJ/2016) A distribuição eletrônica, no estado fundamental, do íon Al3+ é 

a) 1s2 2s2 2p6 3s1 

b) 1s2 2s2 2p6 

c) 1s2 2s2 2p6 3s1 3p2 

d) 1s2 2s2 2p9 

e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 

5. (UFJF MG/2015) O metal que dá origem ao íon metálico mais abundante no corpo humano tem, no 

estado fundamental, a seguinte configuração eletrônica: 

nível 1: completo; nível 2: completo; nível 3: 8 elétrons; nível 4: 2 elétrons 

Esse metal é denominado: 

a) ferro (Z=26). 

b) silício (Z = 14). 

c) cálcio (Z = 20). 

d) magnésio (Z= 12). 

e) zinco (Z= 30). 

6. (UEG GO/2016) De acordo com o modelo atômico atual, a disposição dos elétrons em torno do 

núcleo ocorre em diferentes estados energéticos, os quais são caracterizados pelo número quântico 

principal e secundário. 

Para o elétron mais energético do átomo de escândio no estado fundamental, os números quânticos 

principal e secundário são respectivamente 
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a) 3 e 0 

b) 3 e 2 

c) 4 e 0 

d) 4 e 2 

7. (UNIFICADO) O ferro é bastante utilizado pelo homem em todo o mundo. Foram identificados 

artefatos de ferro produzidos em torno de 4000 a 3500 a.C. Nos dias atuais, o ferro pode ser obtido por 

intermédio da redução de óxidos ou hidróxidos, por um fluxo gasoso de hidrogênio molecular (H2) ou 

monóxido de carbono. O Brasil é atualmente o segundo maior produtor mundial de minério de ferro. Na 

natureza, o ferro ocorre, principalmente, em compostos, tais como: hematita (Fe2O3), magnetita (Fe3O4), 

siderita (FeCO3), limonita (Fe2O3.H2O) e pirita (FeS2), sendo a hematita o seu principal mineral. Assim, 

segundo o diagrama de Linus Pauling, a distribuição eletrônica para o íon ferro (+3), nesse mineral, é 

representada da seguinte maneira: 

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 

b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 

c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 

d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 

e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 

8. (ESCS) “Um cientista da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas 

declarou que quando há consumo excessivo de produtos a base de grãos integrais, os fibratos presentes 

nas fibras destes grãos podem reduzir a absorção de minerais como zinco, ferro e cálcio.” 

( O Estado de São Paulo, p. A28, 12/09/2010.) 

Os elementos zinco, ferro e cálcio podem ser absorvidos no organismo na forma de seus cátions 

bivalentes. Considerando os metais citados, a configuração eletrônica em subníveis energéticos para o 

cátion bivalente do metal alcalino terroso é: 

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4; 

b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10; 

c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6; 
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d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2; 

e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. 

9. (UCS RS/2015) Cardiologistas costumam recomendar a redução no consumo de “sal de cozinha” para 

pessoas hipertensas porque ele é a principal fonte de íons sódio da alimentação. De acordo com dados 

da Organização Mundial da Saúde, a população brasileira consome duas vezes mais sódio do que o valor 

recomendado. Esse íon precisa estar em equilíbrio com o íon potássio, caso contrário pode desencadear 

uma série de doenças cardiovasculares. Além disso, o consumo excessivo do sal de cozinha pode levar a 

uma menor absorção de íons cálcio, podendo gerar problemas como osteoporose e raquitismo. 

Tendo como referência o texto acima, assinale a alternativa correta. 

a) A configuração eletrônica de um átomo de sódio no estado fundamental é igual à de um átomo de 

potássio, uma vez que ambos possuem o mesmo número de elétrons no terceiro nível de energia. 

b) Átomos eletricamente neutros de sódio e potássio, ao perderem um elétron de suas respectivas 

camadas de valência, originam respectivamente íons Na+ e K+ que são isoeletrônicos. 

c) A configuração eletrônica de um átomo de cálcio no estado fundamental pode ser representada de 

maneira simplificada por [Kr] 4s2. 

d) O elétron mais afastado do núcleo de um átomo de potássio no estado fundamental apresenta 

número quântico principal igual a quatro e número quântico secundário igual a zero. 

e) Átomos eletricamente neutros de cálcio são menores do que os respectivos íons Ca2+, uma vez que o 

número de prótons nessas espécies difere de duas unidades. 

10. (UFRN) O oxigênio (O2) e o ozônio (O3) protegem a Terra da radiação ultravioleta, que, em excesso, é 

prejudicial aos seres vivos. As reações responsáveis por essa proteção são as seguintes: 

(1) O2 + fótons  2O 

(2) O3 + fótons  O2 + O 

O buraco na camada de ozônio vem aumentando devido, principalmente, ao alto nível de 

clorofluorcarbonos (CFCs) lançados na atmosfera pela ação do homem. Usando-se o Freon 12 (CCl2F2) 

como exemplo, o processo de consumo do O3 é mostrado abaixo: 

(3) CCl2F2 + fótons   CClF2 + Cl 
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(4) Cl + O3 ClO + O2 

(5) ClO + O    Cl + O2 

A configuração eletrônica completa do elemento oxigênio e o número de elétrons presentes na sua 

camada de valência são, respectivamente,  

a) 1s2 2s2 2p4 e 8 elétrons. 

b) 1s2 2s2 2p4 e 6 elétrons. 

c) 2s2 2p4 e 6 elétrons. 

d) 2s2 2p4 e 8 elétrons. 

11. (UFPB) A contribuição da Química para o aumento do bem estar humano está associada ao 

conhecimento sobre a influência da configuração eletrônica dos elementos na reatividade, propriedade 

fortemente relacionada à camada de valência típica de cada elemento. Conforme as restrições impostas 

pelo modelo quântico, os elétrons não se encontram dispostos aleatoriamente nos orbitais atômicos. 

Considere as representações de configurações eletrônicas na camada de valência: 

  

 

Com base nessas informações, é correto afirmar que a configuração eletrônica representada em 

a) I corresponde à camada de valência do boro. 

b) II infringe o princípio de exclusão de Pauli. 

c) III infringe uma das regras para o preenchimento dos orbitais. 

d) IV corresponde à camada de valência do enxofre. 

e) V corresponde à camada de valência do íon Ca2+. 

12. (FAVIP PE) O cálcio é o elemento da rigidez e da construção: é o cátion dos ossos do nosso 

esqueleto, das conchas dos moluscos, do concreto, da argamassa e da pedra calcária das nossas 



MED Jr. 

 

 

construções. Sabendo que o átomo de cálcio tem número atômico 20 e número de massa 40, é correto 

afirmar que o cátion Ca2+ tem:  

a) 18 prótons.  

b) 18 nêutrons.  

c) 20 elétrons.  

d) configuração eletrônica igual à do íon K+ (Z = 19).  

e) configuração eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. 

13. (UFPR/2017) As propriedades das substâncias químicas podem ser previstas a partir das 

configurações eletrônicas dos seus elementos. De posse do número atômico, pode-se fazer a 

distribuição eletrônica e localizar a posição de um elemento na tabela periódica, ou mesmo prever as 

configurações dos seus íons. 

Sendo o cálcio pertencente ao grupo dos alcalinos terrosos e possuindo número atômico Z = 20, a 

configuração eletrônica do seu cátion bivalente é: 

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 

b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s2 

d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s23d2 

e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s24p2 

14. (UFS/2008) O cobalto é um metal de coloração prata acinzentado, usado principalmente em ligas 

com o ferro. O aço alnico, uma liga de ferro, alumínio, níquel e cobalto, é utilizado para construir 

magnetos permanentes, como os usados em alto-falantes. Precisamos de cobalto em nossa dieta, pois 

ele é um componente da vitamina B12. Sabendo que o número atômico do cobalto é 27, sua 

configuração eletrônica será: 

a) 1s22s22p63s23p63d9 

b) 1s22s22p63s23p64s9 

c) 1s22s22p63s23p64s24p63d1 
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d) 1s22s22p63s23p64s23d7 

e) 1s22s22p63s23p64s24p7 

15. (UFGD) No modelo atômico da mecânica quântica, os elétrons são descritos por quatro diferentes 

números quânticos: número quântico principal; número quântico secundário; número quântico 

magnético; número quântico de spin. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os 

significados físicos desses números.  

a)  tamanho do átomo; probabilidade de encontrar o elétron; magnetismo do átomo; rotação do elétron 

em torno de si mesmo.  

b)  raio nuclear; região de probabilidade; magnetismo do átomo e rotação do elétron em torno do 

átomo.  

c)  atração dos elétrons pelo núcleo; forma plana da região que o elétron ocupa; magnetismo do átomo; 

rotação do elétron em torno do núcleo.  

d) nível principal de energia do elétron; forma espacial da região que o elétron ocupa; orientação 

espacial do orbital atômico e rotação do elétron em torno do si mesmo.  

e)  energia do elétron; forma espacial do orbital molecular; orientação espacial do orbital; rotação do 

elétron em torno de si mesmo.  

16. (UFC) Uma das estratégias da indústria cosmética na fabricação de desodorantes baseia-se no uso 

de substâncias que obstruem os poros da pele humana, inibindo a sudorese local. Dentre as substâncias 

utilizadas, inclui-se o sulfato de alumínio hexahidratado, Al2(SO4)3.6H2O. A configuração eletrônica 

correta do alumínio, tal como se encontra nessa espécie química, é: 

a) idêntica à do elemento neônio  

b) 1s22s22p63s23p1 

c) idêntica a do íon Ca2+ 

d) 1s22s22p3 

e) (1s22s22p6)2 

17. (UNIFICADO) As torcidas vêm colorindo cada vez mais os estádios de futebol com fogos de artifício. 

Sabemos que as cores desses fogos são devidas à presença de certos elementos químicos. Um dos mais 
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usados para obter a cor vermelha é o estrôncio (Z = 38), que, na forma do íon Sr+2, tem a seguinte 

configuração eletrônica: 

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 

b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 

c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p65s2 5p2 

d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d2 

e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4 5s2 

18. (UECE) No seu livro Oppenheimer e a bomba atômica em 90 minutos, afirma Paul Strathern: 

“Heinsenberg e Schrödinger logo passaram a se olhar como aqueles que sustentam teorias opostas em 

outros campos – da religião à administração do futebol. Heinsenberg chamou a teoria de Schrödinger de 

‘repugnante’, enquanto Schrödinger reputava a teoria de Heinsenberg ‘repulsiva e deprimente”.  

As teorias de Heinsenberg e Schrödinger são, respectivamente,  

a) princípio da exclusão e regra da máxima multiplicidade.  

b) princípio da incerteza e equação ondulatória.  

c) regra da máxima multiplicidade e equação ondulatória.  

d) princípio da incerteza e princípio da exclusão.  

19. (UFF RJ) Considere os casos: 

 n l ml 

1 3 2 -2  

2 3 1 0 

3 3 0 -1 

4 3 2 0 

5 3 3 -2 
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Dessas designações para estados quânticos, as que não descrevem um estado característico (permitido) 

para um elétron num átomo são: 

a) 1 e 4      

b)  1 e 5     

c) 2 e 3      

d) 3 e 4      

e) 3 e 5 

20. (UDESC) O último elétron de um átomo neutro apresenta o seguinte conjunto de números 

quânticos: n = 3;  = 1; m = 0; s = +1/2. Convencionando-se que o primeiro elétron a ocupar um orbital 

possui número quântico de spin igual a +1/2, o número atômico desse átomo é igual a: 

a) 15 

b) 14 

c) 13 

d) 17 

e) 16 

21. (ESCS) Analise a tabela a seguir que apresenta os cinco elementos mais abundantes na crosta 

terrestre e suas respectivas abundâncias em partes por milhão: 

000.41Cálcio

000.41Ferro

82.000Alumínio

277.000Silício

474.000Oxigênio

(ppm) AbundânciaElemento

 

O metal mais abundante apresenta a seguinte distribuição eletrônica em subníveis energéticos: 

a) 1s2 2s2 2p4 

b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 

c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 
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d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 

22. O átomo 3x+ 2A7x tem 38 nêutrons. O número de elétrons existentes na camada de valência desse 

átomo é: 

a)1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

GABARITO 

1. [E] 

2. [C] 

3. [B] 

4. [B] 

5. [C] 

6. [B] 

7. [A] 

8. [E] 

9. [D] 

10. [B] 

11. [C] 

12. [D] 

13. [B] 

14. [D] 
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15. [D] 

16. [A] 

17. [A] 

18. [B] 

19. [E] 

20. [B] 

21. [B] 

22. [D] 

LIGAÇÃO COVALENTE E METÁLICA 

1. (Mackenzie SP/2017) Assinale a alternativa que apresenta compostos químicos que possuam, 

respectivamente, ligação covalente polar, ligação covalente apolar e ligação iônica. 

a) H2O, CO2 e NaCl. 

b) CCl4, O3 e HBr. 

c) CH4, SO2 e HI. 

d) CO2, O2 e KCl. 

e) H2O, H2 e HCl. 

 

2. (UNCISAL) Os elementos X e Y têm, na camada de valência 5 e 7 elétrons respectivamente. Quando X 

e Y se combinam para formar um composto, é correto afirmar que 

a) no composto formado, encontra-se uma ligação sigma e uma ligação pi. 

b) a primeira energia de ionização de X é maior que a de Y. 

c) no composto formado, encontram-se duas ligações sigma. 

d) forma um composto covalente, de fórmula XY3. 

e) o raio atômico do elemento Y é maior do que o X. 

3. (UEMG/2016) “Minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. ” 

EVARISTO, 2014, p. 9. 

Identifique na tabela a seguir a substância que possui as propriedades do elemento mencionado no 

trecho acima. 
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A resposta CORRETA é: 

a) Substância A. 

b) Substância B. 

c) Substância C. 

d) Substância D. 

4. (UEA AM/2016) Um composto iônico que apresenta ligação covalente em seu ânion é o 

a) nitreto de sódio, Na3N. 

b) hidróxido de cálcio, Ca(OH)2. 

c) óxido de cobre(II), CuO. 

d) cloreto de amônio, NH4Cl. 

e) hidreto de lítio, LiH. 

5. (UCB DF/2016) Gilbert N. Lewis introduziu, na química, o conceito de ligação covalente para 

explicar a existência de substâncias formadas estritamente por ametais. Isso era necessário, uma vez 

que a atração eletrostática – a ligação iônica – era incapaz de responder à possibilidade, por 

exemplo, da formação de substâncias como O2, H2, HCl ou CH4. Assim, no que se refere aos 

conceitos clássicos de ligação, isto é, a respeito das ligações do tipo iônica, covalente e metálica, 

assinale a alternativa correta. 

a) As ligações químicas conhecidas são formadas por causa da tendência geral – de todos os 

elementos conhecidos – a estabelecerem ligações que obedeçam à regra do octeto. 

b) A partir da estrutura de Lewis do íon amônio, NH4+, é possível perceber que as ligações N-H, 

nesse íon, são covalentes. 

c) As ligações polares, por exemplo, em moléculas como HCl e H2O, podem ser classificadas como 

totalmente iônicas pela alta concentração da densidade eletrônica no Cl e no O, respectivamente. 

d) As ligações metálicas ocorrem preponderantemente pela deslocalização dos elétrons mais 

internos de cada átomo do metal. 

e) Os átomos, em uma molécula de cloreto de sódio, estão unidos por ligação covalente dativa. 

6. (PUC MG) G. N. Lewis propôs, no ano de 1916, que os átomos também formavam ligações a 

partir do compartilhamento de elétrons. Esse tipo de ligação ficou conhecida como ligação 

covalente. 

Assinale a alternativa que contém apenas substâncias formadas por ligação covalente. 
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a) CH3CH2OH, SO2, Na2S, Ag. 

b) CO2, CH4, NaCl, H2O. 

c) HCl(g), NH3, CO2, C(diamante). 

d) C(grafite), CO2, NH3, KCl. 

7. (UFRGS RS/2016) A grande utilização dos metais demonstra sua importância para a humanidade 

e decorre do fato de as substâncias metálicas apresentarem um conjunto de propriedades que lhes 

são características. 

Considere as informações abaixo que justificam, de forma adequada, propriedades típicas dos 

metais, com base no modelo do mar de elétrons. 

I. Metais apresentam geralmente elevados pontos de fusão devido à grande estabilidade do retículo 

cristalino metálico. 

II. A boa condução de calor ocorre pois o aquecimento aumenta a vibração dos íons positivos, 

possibilitando que eles capturem os elétrons livres, o que provoca a desestruturação do retículo 

cristalino metálico e possibilita a propagação do calor. 

III. A boa condução de eletricidade é explicável, pois a aplicação de uma diferença de potencial 

provoca uma movimentação ordenada dos elétrons livres. 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e III. 

e) I, II e III. 

8. (UNISA) A vida no planeta Terra está baseada em dois elementos essenciais. Um deles está 

presente em todos os compostos orgânicos e é versátil, pois pode estabelecer ligações entre si 

mesmo, formando compostos estáveis e originando moléculas dos mais variados tamanhos e 

formas. O outro é o mais abundante e está presente em todos os ambientes do planeta, sendo um 

elemento de alta eletronegatividade. Ambos encontram-se no mesmo período da tabela periódica. 

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os dois elementos descritos e o tipo de ligação 

que se estabelece na interação entre eles. 

a) Oxigênio e flúor; ligação iônica. 

b) Carbono e flúor; ligação iônica. 

c) Nitrogênio e oxigênio; ligação covalente. 

d) Carbono e oxigênio; ligação covalente. 
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e) Carbono e silício; ligação covalente. 

9. (UNIFICADO) Em uma investigação química, as propriedades e transformações da matéria são 

parâmetros de estudos. A linguagem e os conceitos para descrever a união entre os átomos, ou seja, 

as ligações químicas, evoluíram de teorias muito simples para outras mais complexas, com base na 

mecânica ondulatória. Essas ligações podem ser classificadas em duas categorias gerais como: 

Ligação Iônica (Eletrovalente) e Ligação Covalente. A seguir, são listadas quatro substâncias e 

algumas aplicações: 

 

Al2O3 – óxido de alumínio (alumina – usado como isolante térmico, elétrico, etc.) 

CCl4 – tetracloreto de carbono (líquido incolor – usado como solvente) 

NH3 – amônia (gás incolor – usado em refrigeração) 

LiF – fluoreto de lítio (usado na óptica ultravioleta de termoluminescência) 

 

Os tipos de ligação química nesses compostos são, respectivamente, 

 

a) covalente – covalente – iônica – iônica 

b) covalente – iônica – covalente – iônica 

c) covalente – iônica – iônica – covalente 

d) iônica – iônica – covalente – covalente 

e) iônica – covalente – covalente – iônica 

10. (UFLA MG) Ligações químicas envolvendo átomos de carbono são características de moléculas 

orgânicas. O carbono forma ligações fortes com uma variedade de elementos, especialmente com H, 

O, N e halogênios. O comprimento de uma ligação química está relacionado à natureza dos átomos 

envolvidos e à ordem de ligação. Das ligações a seguir, indique a ordem decrescente de 

comprimento de ligação. 

a) C – H > C – C > C – O 

b) C – C > C = C > C ≡C 

c) C ≡C > C = C > C – H 

d) C = O > C – O > C – C 

 

11. (UDESC SC/2006) Assinale a alternativa que apresenta, ao mesmo tempo, ligações covalente e 

iônica. 
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a) CCl4 

b) CO2 

c) NH4Cl 

d) NaCl 

e) MgCl2 

12. (UDESC SC/2015) A condutividade elétrica de um material depende muito do tipo de ligação 

química da qual o material é formado e do estado físico em que este se encontra. Sendo assim, 

materiais como prata, açúcar de cana (sacarose) e sal de cozinha (cloreto de sódio) apresentam 

comportamentos distintos quanto à condutividade elétrica. Em relação à condutividade elétrica 

assinale a alternativa correta. 

a) O açúcar é uma substância iônica que não conduz bem a eletricidade. 

b) O açúcar é um bom condutor de corrente elétrica porque possui cargas livres em seu retículo 

cristalino molecular. 

c) O cloreto de sódio fundido não conduz corrente elétrica. 

d) Um objeto de prata é bom condutor de corrente elétrica porque apresenta elétrons livres em seu 

retículo cristalino metálico. 

e) O cloreto de sódio é um bom condutor de corrente elétrica em temperaturas inferiores ao seu 

ponto de fusão. 

13. (UFOP) As zeólitas constituem uma classe de minerais que aparecem nas cavidades de rochas 

ígneas. Um exemplo de tal substância é a zeólita A, que apresenta a fórmula 

Na12[AlO2)12(SiO2)12].27H2O. Sua estrutura cristalina é mostrada a seguir: 

 

 

Em relação à zeólita A, é correto afirmar: 

a) Devido à presença de água em sua fórmula, ela existe sob a forma de uma solução líquida. 

b) Sua estrutura iônica a torna um excelente condutor de eletricidade no estado sólido. 

c) Apresenta ligações iônicas e ligações covalentes em sua estrutura. 

d) Sua estrutura aberta faz com que apresente baixa temperatura de fusão. 
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14. (PUC) Três substâncias (I, II e III) foram caracterizadas experimentalmente de modo a obter duas 

importantes propriedades: ponto de fusão (ºC) e condutividade elétrica. 

 

sim :líquido estado sim,

 :sólido Estado
1.538III

não :líquido estado não,

 :sólido Estado
57,56II

sim :líquido estado não,

 :sólido Estado
801I

elétrica adeCondutividC fusão de PontoSubstância





 

A partir destas informações, pode-se concluir que as substâncias I, II e III, respectivamente, são 

formadas por ligações: 

a) Metálicas, covalentes e iônicas. 

b) Iônicas, covalentes e metálicas. 

c) Metálicas, covalentes e metálicas. 

d) Covalentes, metálicas e iônicas. 

15. (UNESP SP) Um elemento químico A, de número atômico 11, um elemento químico B, de 

número atômico 8, e um elemento químico C, de número atômico 1, combinam-se formando o 

composto ABC. As ligações entre A e 8 e entre B e C, no composto, são, respectivamente: 

a) covalente polar, covalente apolar 

b) iônica, iônica 

c) covalente polar, covalente polar. 

d) iônica, covalente polar 

e) metálica, iônica. 

16. (UEG) Considere os elementos químicos com a distribuição eletrônica na camada de valência: A 

(ns2,np4); B (ns2,np5); C (ns1); D (ns2). Sobre o comportamento químico dos compostos, a combinação 

de elementos químicos que levam à formação de ligação química predominantemente covalente 

ocorre entres os elementos: 

a) A e B 

b) B e D 

c) C e A 

d) D e C 

17. (UFT) A regra do octeto é um guia útil para a compreensão da ligação química. Essa regra diz 

que um átomo diferente do hidrogênio tende a formar ligações de modo a ficar rodeado por oito 
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elétrons de valência. Das alternativas abaixo, a que possui um composto que NÃO segue a regra do 

octeto é:  

a) ICI  

b) CO2 

c) NO  

d) O2 

e) N2 

18. (UFAL) Os Hititas por volta de 2000 AC conquistaram o Egito usando armas de ferro superiores 

às armas egípcias confeccionadas em bronze. Sobre esses materiais pode-se afirmar corretamente que 

a) ferro e bronze são exemplos de substâncias puras. 

b) o bronze, uma liga de ferro e carbono, é menos resistente que o ferro puro. 

c) o bronze é muito frágil por ser um não metal. 

d) somente o bronze é um exemplo de substância pura. 

e) o bronze é uma liga metálica constituída principalmente de cobre e estanho. 

19. (FMJ SP/2014) Considere as informações sobre o brometo de ipratrópio, fármaco empregado no 

tratamento de doenças respiratórias como broncodilatador. 

Estrutura: 

 

Massa molar aproximada: 4 × 102 g/mol 

Informação extraída da bula: 

Cada mL (20 gotas) da solução para inalação contém: 

brometo de ipratrópio........... 0,25 mg 

veículo q.s.p. ........................ 1 mL 

(cloreto de benzalcônio, edetato dissódico, cloreto de sódio, ácido clorídrico e água purificada.) 

(www.bulas.med.br) 
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A estrutura do brometo de ipratrópio apresenta ligações do tipo 

a) covalente apolar, apenas. 

b) covalente polar, covalente apolar e iônica. 

c) iônica, apenas. 

d) covalente polar, apenas. 

e) covalente polar e covalente apolar, apenas. 

20. (PUC Camp) O arsênio é um semimetal ou metaloide que ao se ligar com o hidrogênio forma a 

molécula 

a) AsH 

b) AsH2 

c) As3H 

d) AsH3 

e) As2H3 

21. (UNESP) Três substâncias puras, X, Y e Z, tiveram suas condutividades elétricas testadas, tanto 

no estado sólido como no estado líquido, e os dados obtidos encontram-se resumidos na tabela. 

 

Com base nessas informações, é correto classificar como substância(s) iônica(s) 

a) Y e Z, apenas. 

b) X, Y e Z. 

c) X e Y, apenas. 

d) Y, apenas. 

e) X, apenas. 

22. (UERJ/2014) O ciclo do nitrogênio é extremamente importante para os seres vivos. Esse elemento 

faz parte de diversos compostos orgânicos, como proteínas e ácidos nucleicos. Na tabela, há 

exemplos de formas químicas do nitrogênio incorporadas por alguns seres vivos. 
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O nitrato, íon de geometria trigonal plana, serve como fonte de nitrogênio para as bactérias. 

Observe as seguintes fórmulas estruturais: 

 

 

 

A fórmula que corresponde ao íon nitrato está identificada pelo seguinte número: 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

23. (UESPI/2010) Tendo o conhecimento de como as ligações químicas se formam, podemos 

entender as propriedades dos compostos e imaginar como os cientistas projetam novos materiais. 

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 
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c) metálica, iônica, iônico, iônico 

d) metálica, covalente, covalente, covalente 

e) metálica, iônica, covalente, covalente 

24. (PUC Camp SP) A amônia é transformada em íons amônio quando recebe um próton H+. A 

ligação formada entre o próton e a molécula de amônia é 

a) iônica. 

b) covalente normal. 

c) covalente coordenada. 

d) de hidrogênio. 

e) metálica. 

25. (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. 

GABARITO 

1. [D] 

2. [D] 

3. [B] 

4. [B] 

5. [B] 

6. [C] 

7. [D] 

8. [D] 

9. [E] 
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10. [B] 

11. [C] 

12. [D] 

13. [C] 

14. [B] 

15. [D] 

16. [A] 

17. [C] 

18. [E] 

19. [B] 

20. [D] 

21. [D] 

22. [B] 

23. [E] 

24. [C] 

25. [A] 

LIGAÇÃO IÔNICA 

1. (IBMEC SP Insper/2017) Um professor entregou a cada aluno o nome de um personagem da série 

de TV Game of Thrones®. Em seguida, solicitou que cada aluno utilizasse as letras do nome do 

personagem para escrever símbolos de elementos químicos, comparar propriedades periódicas 

desses elementos e construir as fórmulas dos possíveis compostos formados por eles. Só valiam os 

símbolos formados pela leitura feita da esquerda para a direita e com letras subsequentes. 

Um dos alunos recebeu o nome do personagem Bran Stark. Para esse personagem, o elemento com 

maior raio atômico representado pelas letras do nome e sobrenome e a fórmula do composto iônico 

formado pelos símbolos contidos nas letras do sobrenome são, respectivamente, 

a) enxofre e KS. 

b) potássio e KS2. 

c) boro e KS. 

d) rádio e K2S. 

e) nitrogênio e K2S. 
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2.(CEFET MG/2016) Ao reagir um metal alcalino-terroso do terceiro período da Tabela Periódica dos 

Elementos com um halogênio do segundo período forma-se um composto _______________ de 

fórmula ____________. 

Os termos que completam corretamente as lacunas são, respectivamente, 

a) iônico e MgF2. 

b) iônico e Na2O. 

c) molecular e Na2S. 

d) molecular e MgCl2. 

3. (UECE/2016) Atente ao seguinte trecho da canção “Quanta” de Gilberto Gil: “Fragmento 

infinitésimo, quase apenas mental. Quantum granulado no mel. Quantum ondulado do sal. Mel de 

urânio, sal de rádio. Qualquer coisa quase ideal”. 

Considerando o trecho acima, assinale a afirmação verdadeira. 

a) A fórmula química do composto formado entre o urânio e o rádio é RaU. 

b) Quantum é a quantidade mínima de energia que um elétron do átomo do urânio pode ser 

emitida, propagada ou absorvida para o átomo do rádio. 

c) A fórmula química do composto formado pelo halogênio mais eletronegativo e o metal alcalino 

terroso citado por Gilberto Gil é o RaF2. 

d) O elemento químico urânio é um metal de transição da família dos lantanídeos. 

4. (UNIRG TO/2016) Os elementos químicos genéricos, X e Y, apresentam as seguintes distribuições 

eletrônicas: 

 

X = 1s2 2s2 2p6 3s1 

Y = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 

Suponha que os dois elementos reajam com o cloro. De acordo com as distribuições eletrônicas e as 

respectivas estruturas de Lewis, as fórmulas moleculares desses compostos serão: 

a) XCl e YCl 

b) XCl2 e YCl2 

c) XCl e YCl3 

d) XCl3 e YCl3 

5. (ENEM/2014) As propriedades físicas e químicas de uma certa substância estão relacionadas às 

interações entre as unidades que a constituem, isto é, as ligações químicas entre átomos ou íons e as 
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forças intermoleculares que a compõem. No quadro, estão relacionadas algumas propriedades de 

cinco substâncias. 

 

Qual substância apresenta propriedades que caracterizam o cloreto de sódio (NaCI)? 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

e) V 

6. (EsPCEX/2015) Compostos iônicos são aqueles que apresentam ligação iônica. A ligação iônica é a 

ligação entre íons positivos e negativos, unidos por forças de atração eletrostática. (Texto adaptado 

de: Usberco, João e Salvador, Edgard, Química: química geral, vol 1, pág 225, Saraiva, 2009). 

Sobre as propriedades e características de compostos iônicos são feitas as seguintes afirmativas: 

I. apresentam brilho metálico. 

II. apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. 

III. apresentam boa condutibilidade elétrica quando em solução aquosa. 

IV. são sólidos nas condições ambiente (25 ºC e 1atm). 

V. são pouco solúveis em solventes polares como a água. 

 

Das afirmativas apresentadas estão corretas apenas 

a) II, IV e V. 

b) II, III e IV. 

c) I, III e V. 

d) I, IV e V. 

e) I, II e III. 
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7. (UNESP) Descoberto neste ano por pesquisadores alemães, o novo elemento químico de número 

atômico 112 poderá ser   batizado de “Copernicium”, em homenagem ao cientista e astrônomo 

Nicolau Copérnico (1473-1543). Segundo os cientistas, o novo elemento é aproximadamente 277 

vezes mais pesado que o hidrogênio, o que o torna o elemento mais pesado da Tabela Periódica, 

ocupando a posição relativa ao 7o período do Grupo 12. A Tabela Periódica, uma das realizações 

mais notáveis da Química, foi desenvolvida exclusivamente a partir das propriedades físicas e 

químicas dos elementos e, por isso, o conhecimento da posição ocupada por um elemento químico 

permite que se façam algumas previsões quanto às suas propriedades. Considerando a localização 

dos átomos dos elementos químicos X, Y e Z na Tabela Periódica: 

X = 3 o período do Grupo 1 (I A) 

Y = 3 o período da Grupo 16 (VI A) 

Z = 2 o período da Grupo 18 (VIII A) 

é correto afirmar que: 

a) Os estados alotrópicos do elemento Y são diamante, grafita e fulereno. 

b) O elemento X conduz bem a corrente elétrica no estado sólido e forma um composto iônico 

quando se combina com o elemento Y. 

c) O elemento Z reage violentamente com a água, gerando gás hidrogênio e uma base de Arrhenius. 

d) A combinação entre os elementos X e Y conduz à formação de um composto molecular. 

e) O elemento Z apresenta a maior afinidade eletrônica e, consequentemente, tende a ganhar 

elétrons mais facilmente do que os elementos X e Y. 

8. (PUC RS) Analise o gráfico a seguir, que mostra as eletronegatividades de oito elementos 

representativos do terceiro período da tabela periódica, em ordem aleatória de posição, designados 

genericamente por A, B, C, D, E, F, G, H. 

 

 

 

A análise do gráfico permite concluir que 
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a) os elementos F, G e H são metais. 

b) o elemento C tem elevada tendência a oxidar-se, e o elemento D, a reduzir-se. 

c) os elementos B e G formam um composto iônico ao combinarem-se entre si. 

d) o elemento A tem tendência a reduzir-se, ficando com a mesma configuração eletrônica do 

elemento E. 

e) o elemento E é um metal alcalino. 

9. (UFAC) Quando o elemento X (Z=12) se combina com o elemento Y (Z=9), temos como resultado 

um composto que possui fórmula e tipo de ligação, respectivamente: 

a) XY – iônica. 
b) XY – covalente. 
c) XY2 – iônica. 

d) XY2 – covalente. 

e) X2Y2 – covalente. 

 

10. (UFG) A série americana intitulada Breaking Bad vem sendo apresentada no Brasil e relata a 

história de um professor de Química. Na abertura da série, dois símbolos químicos são destacados 

em relação às duas primeiras letras de cada palavra do título da série. Considerando a regra do 

octeto, a substância química formada pela ligação entre os dois elementos é a: 

a) Ba2Br2 

b) Ba2Br3 

c) Ba2Br 

d) BaBr3 

e) BaBr2 

11.(UEL) Os íons sódio e potássio são essenciais à vida. Por exemplo, nós precisamos de pelo menos 

1,0 g de íons sódio por dia em nossa dieta. Entretanto, por causa da adição de sal nos alimentos, a 

ingestão dele, para muitas pessoas, é maior que cinco vezes este valor. Por outro lado, a ingestão 

excessiva de íons potássio é raramente um problema. De fato, a deficiência de potássio é muito mais 

comum; assim, é importante incluirmos em nossa dieta alimentos ricos em potássio, tais como 

banana e café. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Tanto o sódio quanto o potássio, quando reagem com a água, formam um composto ácido. 

b) Os íons potássio e sódio têm raios maiores que os átomos de potássio e de sódio, 

respectivamente. 

c) O elemento sódio, quando reage com o gás flúor, forma o composto covalente NaF2. 

d) O elemento potássio perde seu elétron de valência mais facilmente que o elemento sódio. 
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e) Os metais sódio e potássio são bastante reativos porque apresentam alta eletronegatividade. 

12. (FAMECA SP) Os elementos organógenos são aqueles que compõem os seres vivos, sendo 

classificados de acordo com sua abundância em majoritários, traços e microtraços. A tabela 

apresenta alguns elementos majoritários do corpo humano. 

 

 

(David A.Ucko. Química para ciências da saúde, 1992. Adaptado.) 

A fórmula química do composto formado pelos elementos com porcentagem de massa de 0,35 e de 

1,0, indicados na tabela, e a ligação química predominante nesse composto são 

a) K3P e ligação covalente. 

b) KF e ligação covalente. 

c) K2P e ligação iônica. 

d) KF e ligação iônica. 

e) K3P e ligação iônica. 

13. (UNIRG) Considere os elementos químicos genéricos X e Y e suas respectivas configurações 

eletrônicas apresentadas a seguir. 

X    1s2 2s2 2p6 3s1 

Y   1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

De acordo com os dados, conclui-se que o composto formado pela ligação química entre os 

elementos A e B apresentará fórmula igual a: 

a) XY 

b) X2Y 

c) XY2 

d) X2Y3 
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14. (FPS PE) Considere os átomos X, com número atômico 13, e os átomos Y com número atômico 8. 

Entre esses átomos forma-se um composto com a seguinte fórmula:  

 

a)X3Y2 

b)X2Y3 

c)XY  

d)X4Y3 

e)X2Y5 

15. (FPS PE) Quando átomos X com configuração eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s2 reagem com átomos Y 

com configuração 1s2 2s2 2p5 há formação de cátions e ânions. Qual a valência dos cátions e ânions 

formados, respectivamente?  

a) Monovalente e monovalente.  

b) Monovalente e bivalente.  

c) Bivalente e monovalente.  

d) Bivalente e bivalente.  

e) Bivalente e trivalente. 

16. (UFGD) Os elementos fictícios X, Y, Z e T formam óxidos de fórmulas moleculares X2O; Y2O3; 

ZO2 e TO. Considerando que estes elementos possam reagir com nitrogênio, assinale a alternativa 

correta para as prováveis fórmulas de seus nitretos. 

a) X3N; Y2N3; ZN2; T3N. 

b)  X2N3; YN; ZN; T2N. 

c)  XN; Y2N; Z2N3; T2N5. 

d)  X3N; YN; Z3N4; T3N2. 

e)  X2N; Y3N2; Z3N2; TN2. 

17. (ESCS) 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: 

4

3

3

33

1,0.10Pb

300-150Hg

3,0.10Cr

3,7.10Ba

6,2.10-1,3.10Ag

(mg/dia) humana dieta da letal DoseElemento

 



MED Jr. 

 

 

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. 

18. (OSEC) Num composto, sendo X o cátion e Y o ânion. e a fórmula  X2Y3, provavelmente, os 

átomos X e Y no estado normal tinham os seguintes números de elétrons na última camada, 

respectivamente: 

a) 2 e 3 

b) 3 e 2 

c) 2 e 5 

d) 3 e 6  

e) 5 e 6 

19. (PUC Camp) Considere as configurações eletrônicas de quatro elementos químicos  

I- 1s2  2s2  2p6  3s2  3p4 

II- 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  3d10  4s2 

III- 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  3d10  4s2  4p6 

IV- 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  3d10  4s2  4p6  5s1 

Têm tendência para perder elétrons os elementos químicos: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) I e IV. 

d) II e III 

e) II e IV. 

20. (UFPA) Um amostra de água coletada na praia do Atalaia, em Salinas, foi deixada em repouso 

por vários dias. Com a evaporação do  líquido formou-se um sólido, cuja análise no Laboratório de 

química da UFPA revelou a presença de várias substâncias, entre elas (1) NaCl, (2) MgCl2, (3) KCl, 

(4) KBr, (5) MgSO4, (6) CaSO4 e (7) CaCO3. Formam exclusivamente ligações iônicas: 

a) (1), (3), (4) e (6) 
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b) (2), (5), (6) e (7) 

c) (5), (6) e (7) 

d) (1), (2), (3) e (4) 

e) (4), (5), (6) e (7) 

21. (UFES) 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: 

a) 1:2; 1:1; 1:1; 2:1. 

b) 1:1; 1:1; 2:1; 2:1. 

c) 1:6; 2:6; 2:7; 2;1 

d) 2:1; 1:1; 1:2; 1:2 

e) 1:6; 1:3; 2:7; 1:2 

22. (Puc RS) Considerando o elemento A de número atômico 11 e o elemento B de número atômico 

8, o composto mais provável formado pelos elementos A e B  

a) será um sólido constituído por moléculas. 

b) será um sólido de baixo ponto de fusão. 

c) será um bom condutor de eletricidade quando fundido. 

d) reage com água formando um ácido. 

e) reage com uma base formando sal e água. 

23. (UFAM) Os sulfetos e os fluoretos de metais alcalinos terrosos (M) terão, respectivamente, a 

seguinte fórmula mínima (números atômicos S=16 e F=9): 

a) MS2 e MF 

b) MS e MF2 

c) M2S2 e M2F4 

d) MS e MF3 

e) M2S2 e MF2 

24. (FMJ SP) O elemento enxofre forma compostos com hidrogênio, potássio, cálcio e carbono. Os 

compostos iônicos ocorrem com 

Dados: número atômico (Z): H = 1; C = 6; K = 19; Ca = 20 

a)  potássio e carbono. 



MED Jr. 

 

 

b)  potássio e cálcio. 

c)  carbono e cálcio. 

d)  hidrogênio e potássio. 

e)  hidrogênio e carbono. 

25. (UFLA) Abaixo são dadas as configurações eletrônicas dos átomos A e B.  

A: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 

B: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 

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

a) A+ , B- , AB 

b) B+ , A2- , B2A 

c) B2+ , A- , BA2 

d) A2+ , B- , AB2 

e) B2+ , A2- , AB 

GABARITO 

1. [D] 

2. [A] 

3. [C] 

4. [C] 

5. [B] 

6. [B] 

7. [B] 

8. [C] 

9. [C] 

10. [E] 

11. [D] 

12. [E] 

13. [A] 

14. [B] 
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15. [C] 

16. [D] 

17. [B] 

18. [D] 

19. [E] 

20. [D] 

21. [D] 

22. [C] 

23. [B] 

24. [B] 

25. [D] 


