
 

 

Ligações Químicas 
 
01.  (UFU-MG) O fosgênio (COCl2), um gás, é preparado industrialmente por meio da reação entre o monóxido 

de carbono e o cloro. A fórmula estrutural da molécula do fosgênio apresenta: 
a)  uma ligação dupla e duas ligações simples. 
b)  uma ligação dupla e três ligações simples. 
c)  duas ligações duplas e duas ligações simples. 
d)  uma ligação tripla e duas ligações simples. 
e)  duas ligações duplas e uma ligação simples. 

 
02. (FCM MG)  

 
 

O relógio na casa de um professor de Química tem seus numerais substituídos pelos símbolos dos 
elementos químicos, de acordo com seus números atômicos, conforme a figura acima. Analisando, na 
figura, a substância correspondente à hora marcada e utilizando seus conhecimentos a respeito da posição 
dos elementos na Tabela Periódica, assinale a alternativa FALSA: 
a)  A substância apresenta fórmula MgF2, tendo como unidades de repetição cátions e ânions. 
b)  A substância é predominantemente iônica, sólida, sendo boa condutora de eletricidade quando 

dissolvida em água e quando fundida. 
c)  O principal fator responsável pelo caráter iônico da substância é seu alto valor na energia de rede. 
d)  O caráter iônico dessa substância deve ser menor do que o caráter iônico da substância 

correspondente a 8h55min. 
 

TEXTO: Comum à questão: 3  
As emissões radioativas são empregadas na radioterapia para destruir células doentes ou impedi-las de se 
reproduzirem. Em 1987, uma cápsula contendo cloreto de césio-137 foi abandonada junto a um 
equipamento nas antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia, em Goiânia. A cápsula foi 
encontrada e aberta pelo dono de um ferro-velho, o que causou o maior acidente radioativo da história do 
Brasil. 

 
03. (ESCS DF) O cloreto de césio é um composto 

a)  molecular com fórmula química CsCl2. 
b)  iônico com fórmula química CsCl. 
c)  iônico com fórmula química CsCl2. 
d)  molecular com fórmula química CsCl. 

 
04. (UNIFICADO RJ) A química, como sempre presente, não poderia estar distante das tatuagens. Os 

elementos de transição possuem a propriedade de formar compostos coloridos, por isso são empregados 
para muitos fins. A técnica utilizada nas tatuagens permanentes consiste em introduzir na derme, com o 
auxílio de agulhas, pigmentos que ficam retidos nas células da pele. Alguns pigmentos mais comuns e suas 
cores específicas estão relacionados na Tabela a seguir. 
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Dos pigmentos da Tabela acima, os que apresentam APENAS ligações iônicas são: 
a)  sulfato de cádmio; sulfato de mercúrio 
b)  dióxido de titânio; óxido de zinco; manganês 
c)  dióxido de titânio; óxido de zinco; óxido de ferro 
d)  sulfato de cádmio; sulfato de mercúrio; manganês 
e)  carbono; manganês; óxido de ferro 

 
05. (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. 

 
06. (UNIRG TO) 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 

 
07. (UFG GO) Têm-se dois sistemas homogêneos, cloreto de sódio e água, que, ao serem misturados, formam 

um terceiro sistema homogêneo, conforme esquema abaixo. 
 

 
 

Os tipos de ligação ou interação entre as entidades formadoras dos sistemas I, II e III são, 
respectivamente, 
a)  I - ligação iônica; II - ligação covalente e ligação de hidrogênio; III - interação íon-dipolo, ligação 

covalente e ligação de hidrogênio. 
b)  I - ligação iônica; II - ligação iônica, ligação covalente e ligação de hidrogênio; III - ligação de 

hidrogênio, ligação covalente e interação íon-dipolo. 
c)  I - ligação covalente; II - ligação covalente e ligação de hidrogênio; III - ligação covalente, ligação 

iônica e ligação de hidrogênio. 
d)  I - ligação metálica; II - ligação metálica, ligação covalente e ligação de hidrogênio; III - interação íon-

dipolo, ligação covalente e ligação de hidrogênio. 
e)  I - ligação covalente; II - ligação de hidrogênio e ligação covalente; III - ligação covalente, interação 

íon-dipolo e ligação de hidrogênio. 
 
08.  (UFGD - MS) Considerando as seguintes moléculas: Fe2O3; CO2; NH3 e CCl4, assinale a alternativa correta.  

a)  O composto Fe2O3 apresenta ligações iônicas, e a molécula de CO2 apresenta o átomo de carbono com 
hibridização sp2.  

b)  O composto CCl4 é apolar, e a molécula de amônia apresenta a ligação N–H iônica.  
c)  A molécula de CO2 apresenta ligações covalentes e o átomo de carbono com hibridização sp, enquanto 

a molécula de CCl4 apresenta o átomo de carbono com hibridização sp3.  
d)  A molécula de amônia é apolar, apesar de apresentar 3 ligações N–H covalentes polares.  
e)  Fe2O3 apresenta ligações iônicas por se tratar de um óxido, enquanto a molécula de CCl4 apresenta o 

átomo de carbono com hibridização sp2 e 4 ligações C–Cl covalentes polares.  
 
09. (FMABC SP) O elemento X forma uma substância simples molecular de fórmula X2, ocorrendo 

compartilhamento de dois pares de elétrons a cada par de átomos. 
O elemento Z forma uma substância simples que conduz corrente elétrica no estado líquido e no estado 
sólido e seus átomos apresentam apenas um elétron na camada de valência. 
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O elemento Y forma as substâncias simples grafite e diamante, entre outras formas alotrópicas. 
O elemento X forma compostos binários com o elemento Z e com o elemento Y. 
Sobre esses compostos é correto afirmar que 
a)  o composto Z2X é iônico e o composto YO2 é molecular. 
b)  o composto ZX é iônico e o composto Y2O é molecular. 
c)  os compostos Z2X e YO2 são iônicos. 
d)  o composto ZX é molecular e o composto YO é iônico. 
e)  os compostos Z2X3 e YO são moleculares. 

 
10.  (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. 

 
11.  (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. 

 
12.  (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. 

 

dureza. alta ApresentaIV
ade.maleabilid elevada ApresentaIII

 ade.ductibilid alta ApresentaII
 esticado.ser  após normal aovoltar 

 de capacidade elevada Apresenta
I

 ticasCaracterís Material

 
Para a construção do dispositivo eletrônico, deve ser utilizado o material identificado como  
a)  IV.  
b)  III.  
c)  II.  
d)  I. 

 
13. (FUVEST- SP) As figuras abaixo representam, esquematicamente, estruturas de diferentes substâncias, à 

temperatura ambiente. 
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(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: 14 
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.) 
 
14. (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. 

 
15.  (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. 

 
16. (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, essencial para se pensar 
nas aplicações das substâncias. A seguir estão representadas quatro estruturas de substâncias. 
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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. 

 
17. (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. 

 
18. (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. 

 
19. (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
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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. 

 
20. (UEL PR)  Leia o texto a seguir. 

Algumas substâncias sólidas são caracterizadas pela repetição organizada de estruturas individuais, 
constituindo sólidos com formas geométricas definidas – os cristais. Por exemplo, o cloreto de sódio e a 
sacarose formam cristais cúbicos e hexagonais, respectivamente. Sobre as substâncias sólidas, considere 
as afirmativas a seguir. 
I)  Nos sólidos, as partículas apresentam maior mobilidade que nos líquidos. 
II)  Os sólidos, quando aquecidos, se liquefazem.  
III)  A condução térmica nos sólidos depende do tipo de ligação entre os átomos. 
IV)  Os cristais de cloreto de sódio e de sacarose apresentam, respectivamente, seis e oito faces. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a)  I e II. 
b)  I e IV. 
c)  III e IV. 
d)  I, II e III. 
e)  II, III e IV. 

 
GABARITO: 

 
01. a 
02. d 
03. b 
04. c 
05. c 
06. a 
07. a 
08. c 
09. a 
10. c 
11. d 
12. c 
13. d 
14. c 
15. a 
16. b 
17.  

 Considerando as propriedades apresentadas na tabela e as informações contidas no texto, os sólidos 
cristalinos SiC, MgO, I2, Bi e Be2C são classificados, respectivamente, em covalente, iônico, molecular, 
metálico e iônico. 
 Como as forças de atração eletrostática entre os íons Mg2+ e O2−, no retículo cristalino de MgO, são 
mais fortes do que as de natureza dipolo instantâneo-dipolo induzido entre moléculas no retículo cristalino 
de I2, uma determinada massa de MgO para fundir absorve maior quantidade de calor do que igual massa 
de I2, nas mesmas condições, fazendo com que o ponto de fusão de MgO seja maior do que o de I2. 

18. d 
19. e 
20. c 
 
 
 
 


