
 

 

 
Ligações Químicas 

Professor: Jorge Negri 
 
01. (UDESC SC) Analise as proposições abaixo. 

I. Os átomos que possuem 8 elétrons na camada de valência são estáveis quimicamente. 
II. As ligações iônicas características ocorrem entre elementos que possuem uma pequena ou nenhuma 

diferença de eletronegatividade. 
III. As ligações covalentes ocorrem através do compartilhamento de pares de elétrons. 
IV. As ligações covalentes resultam de forças de atração opostas, produzindo substâncias sólidas com alto 

ponto de fusão. 
V. Estudos têm demonstrado que toda ligação iônica tem um grau de ligação covalente ou de ligação 

metálica. 
 

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas II e V são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

 
02. (UNESP SP) 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. 

 
03. (UFRN) Para se construir um determinado dispositivo eletrônico, precisa-se de um material que possa ser 

transformado com facilidade em fios condutores da eletricidade. No Quadro abaixo, estão relacionadas 
algumas características de materiais metálicos identificados como I, II, III e IV. 
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Para a construção do dispositivo eletrônico, deve ser utilizado o material identificado como  
a) IV.  
b) III.  
c) II.  
d) I. 
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04. (FUVEST- SP) As figuras abaixo representam, esquematicamente, estruturas de diferentes substâncias, à 
temperatura ambiente. 

 

(I)   (II)   (III)  
 

Sendo assim, as figuras I, II e III podem representar, respectivamente, 
a) cloreto de sódio, dióxido de carbono e ferro. 
b) cloreto de sódio, ferro e dióxido de carbono. 
c) dióxido de carbono, ferro e cloreto de sódio. 
d) ferro, cloreto de sódio e dióxido de carbono. 
e) ferro, dióxido de carbono e cloreto de sódio. 

 
TEXTO Comum à questão: 05 
 

No ano de 2014, o Estado de São Paulo vive uma das maiores crises hídricas de sua história. A fim de 
elevar o nível de água de seus reservatórios, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp) contratou a empresa ModClima para promover a indução de chuvas artificiais. A técnica de 
indução adotada, chamada de bombardeamento de nuvens ou semeadura ou, ainda, nucleação artificial, 
consiste no lançamento em nuvens de substâncias aglutinadoras que ajudam a formar gotas de água. 

(http://exame.abril.com.br. Adaptado.) 
 
05. (UNESP SP) Além do iodeto de prata, outras substâncias podem ser utilizadas como agentes aglutinadores 

para a formação de gotas de água, tais como o cloreto de sódio, o gás carbônico e a própria água. 
Considerando o tipo de força interatômica que mantém unidas as espécies de cada agente aglutinador, é 
correto classificar como substância molecular: 
a) o gás carbônico e o iodeto de prata. 
b) apenas o gás carbônico. 
c) o gás carbônico e a água. 
d) apenas a água. 
e) a água e o cloreto de sódio. 

 
06. (UFTM MG) O Prêmio Nobel de Química de 2011 foi outorgado ao cientista israelense Dan Shechtman pela 

descoberta dos quasicristais, realizada em 1982. Quasicristais, da mesma forma que os cristais normais, 
consistem de átomos que se combinam para formar estruturas geométricas – triângulos, retângulos, 
hexágonos etc. – que se repetem em um padrão. Mas, ao contrário do que acontece nos cristais, o padrão 
dos quasicristais não se repete a intervalos regulares. 

 

                      
 

A figura que representa o sólido com menor condutividade elétrica e o átomo que, no estado fundamental, 
apresenta 3 elétrons na sua camada de valência são, respectivamente, 
a) 1 e A. 
b) 1 e Ca. 
c) 1 e Ni. 
d) 2 e A. 
e) 2 e Ca. 
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07. (UFRN) A representação da estrutura de substâncias usando-se modelos é um recurso importante para a 
química, pois possibilita estudar as relações entre a estrutura e as propriedades, questão essencial para se 
pensar nas aplicações das substâncias. A seguir estão representadas quatro estruturas de substâncias. 

 

  
 

Considerando-se essas estruturas, é correto afirmar: 
a) I representa a estrutura cristalina do diamante. 
b) II representa a estrutura cristalina do cloreto de sódio. 
c) III representa a estrutura molecular da grafita. 
d) IV representa a estrutura molecular do etano. 

 
08. (UFBA) A tabela mostra propriedades físicas de alguns sólidos cristalinos e a natureza das partículas que 

os constituem. 
 

 
 

As propriedades físicas dos sólidos estão relacionadas com suas estruturas e ligações químicas. Sólidos 
cristalinos, classificados como metálicos, iônicos, moleculares e covalentes, apresentam átomos, íons ou 
moléculas ordenados em arranjos tridimensionais totalmente regulares, denominados de retículos 
cristalinos. Esses sólidos geralmente têm superfícies planas ou faces que formam ângulos definidos entre 
si, como consequência de distribuições uniformes dessas partículas. As propriedades físicas, a exemplo do 
ponto de fusão e da dureza, dependem tanto dos arranjos de partículas quanto das forças de interação. 
Considerando as informações contidas no texto e na tabela, 
 classifique os sólidos cristalinos apresentados nessa tabela de acordo com suas propriedades físicas e 

com seus retículos cristalinos; 
 justifique, com base na intensidade das interações interpartículas, a diferença entre as temperaturas 

de fusão dos sólidos cristalinos MgO e I2. 
 
09. (UFOP MG) Carbono e silício são elementos pertencentes ao grupo 14 da tabela periódica, e formam os 

óxidos CO2 e SiO2, respectivamente. O dióxido de carbono é um gás à temperatura ambiente e pressão 
atmosférica normal, enquanto o SiO2 é um sólido que funde a cerca de 1700 °C. Por que há uma diferença 
tão grande nas propriedades físicas desses dois óxidos? 
a) Porque o CO2 é um composto molecular e o SiO2 é um composto iônico. 
b) Porque a ligação carbono-oxigênio no CO2 é muito mais fraca que a ligação silício-oxigênio no SiO2. 
c) Porque a ligação carbono-oxigênio no CO2 é muito menos polar que a ligação silício-oxigênio no SiO2. 
d) Porque o CO2 é um composto molecular e o SiO2 é uma rede covalente sólida. 
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10. (EFOA MG) O quadro abaixo mostra algumas propriedades físicas de três substâncias representadas por 
A, B e C: 

BaixaBaixaBaixa10C
BaixaBaixaAlta40B
AltaAltaBaixa800A
água em

deSolubilida
Dureza

térmica
adeCondutivid

C)( fusão

 de Ponto
Substância o



 

 
As substâncias A, B e C são, respectivamente: 
a) metálica, molecular, iônica. 
b) metálica, iônica, molecular. 
c) molecular, metálica, iônica. 
d) iônica, molecular, metálica. 
e) iônica, metálica, molecular. 

 
 
 


