
 

 

Tarefa 22 professor Negri 

 
01. (UFV MG) Considere a fórmula estrutural abaixo: 

 
São feitas as seguintes afirmativas: 
I. O átomo de carbono 5 forma 4 ligações (sigma) 
II. O átomo de carbono 3 forma 3 ligações (sigma) e 1 ligação (pi). 

III. O átomo de carbono 2 forma 3 ligações (pi) e 1 ligação (sigma) 

IV. O total de ligações (pi) na estrutura é igual a 3. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Todas as afirmativas são corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II são corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV são corretas. 

d) Apenas as afirmativas I e IV são corretas. 
e) Apenas as afirmativas II e III são corretas. 

 
02. Dada a estrutura do pent-2-ino abaixo, quantos átomos de carbono apresentam ligação PI ? 

 
a) 1 
b) 2 

c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
03. (UFPE) A partir da estrutura do composto abaixo, podemos afirmar que: 

 
00. Os carbonos 1 e 2 apresentam hibridização LIGAÇÕES PI. 
01. Os carbonos 3 e 4  não apresentam ligações do tipo PI. 

02. O carbono 5 apresenta hibridização sp3. Os carbonos 1 e 2 apresentam duas ligações pi π entre si. 
04. Os carbonos 3 e 4 apresentam duas ligações pi π e uma sigma σ entre si. 

 
04. Responda às questões abaixo a respeito dos metais comuns no cotidiano: 

a) Qual o único metal líquido a 20 ºC? 
b) Que metal tem cor amarela? 
c) Que metal possui cor avermelhada? 

d) Cite um metal usado em panelas e latas de refrigerante. 
e) Cite um metal que seja considerado bem denso. 

f) Que metal é constituinte de latarias de automóveis? 
g) Cite três metais usados na manufatura de joias. 
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05. (Fatec-SP) A condutibilidade elétrica dos metais é explicada admitindo-se: 

a) ruptura de ligações iônicas. 
b) ruptura de ligações covalentes. 
c) existência de prótons livres. 
d) existência de elétrons livres. 
e) existência de nêutrons livres. 

 
06. (UFCE) Nenhuma teoria convencional de ligação química é capaz de justificar as propriedades dos 

compostos metálicos. Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de um arranjo regular 
de íons positivos, no qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Isto significa 
dizer que se tem um arranjo de íons metálicos distribuídos em um "mar" de elétrons móveis. 
Com base nestas informações, é correto afirmar que os metais, geralmente: 
a) têm elevada condutividade elétrica e baixa condutividade térmica. 
b) são solúveis em solventes apolares e possuem baixas condutividades térmica e elétrica. 
c) são insolúveis em água e possuem baixa condutividade elétrica. 

d) conduzem com facilidade a corrente elétrica e são solúveis em água. 

e) possuem elevadas condutividades elétrica e térmica. 
 
07. (Cefet-PR) Analise as afirmações a seguir: 

 
I. O metal X é leve, sofre pouca corrosão e é bastante utilizado na construção civil (portões, esquadrias) 

e na fabricação de aeronaves (ligas leves); 
II. O metal Y forma com o estanho uma liga denominada bronze, muito utilizada na fabricação de 

monumentos; 
III. O metal Z de elevado ponto de fusão é frequentemente utilizado em filamentos de lâmpadas 

incandescentes. 
 
Tais metais são, na ordem: 

a) Estanho, cromo, platina. 
b) Zinco, tungstênio, chumbo. 
c) Cobre, estanho, ouro. 

d) Alumínio, cobre, tungstênio. 
e) Estanho, alumínio, cobre. 

 


