
 

 

 
Avaliação produtiva -24 (primeiro ano –GYN) 

 
01. (OSEC) - As hibridações de orbitais sp, sp2 e sp3 possuem, respectivamente, os seguintes ângulos:  

a) 120°, 109°, 180° 
b) 120°, 180°, 109° 
c) 109°, 180°, 120° 
d) 180°, 120°, 109° 
e) 180°, 109°, 120° 

 
02. A distribuição eletrônica do carbono, no estado fundamental, mostra que ele é bivalente. Para que o 

carbono passe a ser tetravalente ele sofre: 
a) ressonância. 
b) isomeria. 
c) protonação. 
d) hibridização. 
e) efeito indutivo. 

 
03. (Efei SP) - A morfina, uma droga utilizada em tratamento de câncer, tem a formula estrutural: 

 
 

Os carbonos assinalados possuem hibridizacao, respectivamente: 
a) 1-sp2 ; 2-sp3 ; 3-sp2 . 
b) 1-sp ; 2-sp3 ; 3-sp3 . 
c) 1-sp2 ; 2-sp ; 3-sp2 . 
d) 1-sp ; 2-sp3 ; 3-sp3 . 

 
04. (UEMT) - Qual dos elementos a seguir, cujas estruturas eletrônicas são apresentadas, teria capacidade de 

ligação nula, se não ocorresse hibridização? 
a) 1s1 
b) 1s2 2s2 
c) 1s2 2s2 2p2 
d) 1s2 2s2 2p4 
e) 1s2 2s2 2p5 

 
05. Se não houvesse hibridação, a fórmula do composto de boro (Z = 5) e flúor (Z = 9) seria: 

a) BF 
b) BF2 
c) BF3 
d) BF4 
e) n.d.a. 

 
06. (ABC-SP) - Na molécula do 1,2-butadieno (CH2 = C = CH - CH3) têm-se átomos de carbono:  

a) somente com hibridação sp2 ;  
b) somente com hibridação sp e sp2 ;  
c) somente com hibridação sp e sp3 ;  
d) somente com hibridação sp2 e sp3 ;  
e) com hibridação sp, sp2 e sp3 . 

 
 



Química – Avaliação Produtiva 

 

 
2

07. (Centec-BA) - Na estrutura representada a seguir, os carbonos numerados são, respectivamente: 

 
a) sp2, sp, sp2, sp2, sp3.  
b) sp, sp3, sp2, sp, sp4.  
c) sp2, sp2, sp2, sp2, sp3.  
d) sp2, sp, sp, sp2, sp3.  
e) sp3, sp, sp2, sp3, sp4. 

 
 


