
 

 

 
AVALIAÇÃO PRODUTIVA PRIMEIROS ANOS-GO 

 
01. Para interpretar as propriedades das diversas substâncias é necessário conhecer as ligações entre os 

átomos e as ligações entre as respectivas moléculas. Em relação à ligação entre átomos pode afirmar-se 
que… 
a) entre átomos ligados predominam as forças de atração. 
b) quando se forma uma ligação entre átomos o sistema formado atinge o máximo de energia. 
c) as atrações e repulsões numa molécula não são só de natureza eletrostática. 
d) entre átomos ligados há equilíbrio entre as atrações e as repulsões eletrostáticas. 

 
02. O metano, a amônia, a água e o fluoreto de hidrogênio são substâncias moleculares cujas estruturas de 

Lewis se representam na tabela seguinte. 
 

Metano, CH4 Amônia, NH3 Água, H2O Fuoreto de hidrogênio, 
HF 

 

 

 

 
Indica o tipo de ligação que se estabelece entre os átomos que constituem estas moléculas. 

 
03. (UEMG) As propriedades exibidas por um certo material podem ser explicadas pelo tipo de ligação química 

presente entre suas unidades formadoras. Em uma análise laboratorial, um químico identificou para um 
certo material as seguintes propriedades: 
Alta temperatura de fusão e ebulição 
Boa condutividade elétrica em solução aquosa 
Mau condutor de eletricidade no estado sólido 
A partir das propriedades exibidas por esse material, assinale a alternativa que indica o tipo de ligação 
predominante no mesmo: 
a) metálica 
b) covalente 
c) dipolo induzido 
d) iônica 
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04. (PUC-SP) Analise as propriedades físicas na tabela abaixo: 

Amostra Ponto de 
fusão 

Ponto de 
ebulição 

Condutividade elétrica a 
25 ºC 

Condutividade elétrica 
a 1000 ºC 

A 801 ºC 1413 ºC Isolante condutor 

B 43 ºC 182 ºC Isolante ------------- 

C 1535 ºC 2760 ºC Condutor condutor 

D 1248 ºC 2250 ºC Isolante isolante 

 
Segundo os modelos de ligação química, A, B, C e D podem ser classificados, respectivamente, como, 
a) composto iônico, metal, substância molecular, metal. 
b) metal, composto iônico, composto iônico, substância molecular. 
c) composto iônico, substância molecular, metal, metal. 
d) substância molecular, composto iônico, composto iônico, metal. 
e) composto iônico, substância molecular, metal, composto iônico. 

 
05. (Fuvest) Considere o elemento cloro formando compostos com, respectivamente, hidrogênio, carbono, 

sódio e cálcio. Com quais desses elementos o cloro forma compostos covalentes? 
 
06. (PUCCamp-1998) Considere os seguintes compostos do enxofre:  

 
I. SO3 - um dos poluentes responsáveis pela formação da "chuva ácida".  
II. Na2SO4 - utilizado na obtenção de papel sulfite.  
III. ZnS - componentes da blenda, minério de zinco. Em relação ao tipo de ligação química que essas 

substâncias apresentam, é correto afirmar que:  
 

a) são todas moleculares.  
b) são todas iônicas.  
c) I e II são moleculares e III é iônica.  
d) I é iônica e II e III são moleculares.  
e) I é molecular e II e III são iônicas. 

 
07. (UERJ-1998) Apesar da posição contrária de alguns ortodontistas, está sendo lançada no mercado 

internacional a "chupeta anticárie". Ela contém flúor, um já consagrado agente anticárie, 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 

 


