
 

 

TM 19 - 7º ANO – PROF. GUSTAVO – QUÍMICA 
 
01. A seguir estão representadas as configurações eletrônicas da camada de valência dos átomos X e Y: 

X: 4s2 4p5 
Y: 4s2 

 
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o tipo de ligação que ocorre entre esses átomos e a 
fórmula do composto. 
a) Iônica, XY 
b) Covalente, YX2 
c) Iônica, YX2 
d) Covalente, XY 

 
02. Considere os elementos químicos com a distribuição eletrônica na camada de valência: A (ns2,np4); B 

(ns2,np5); C (ns1); D (ns2). Sobre o comportamento químico dos compostos, a combinação de elementos 
químicos que levam à formação de ligação química predominantemente covalente ocorre entres os 
elementos: 
a) A e B 
b) B e D 
c) C e A 
d) D e C 

 
03. 

 
 

Unindo as peças do quebra-cabeça de cátions e ânions, o aluno pode concluir, corretamente, que o cloreto 
de bário apresenta a fórmula 
a) BaCl. 
b) BaCl2. 
c) ClBa. 
d) ClBa2. 
e) Ba2Cl2. 

 
04. Quando ele unir as peças que apresentam os íons K+ e NO3–, estará representando um composto 

a) iônico, denominado nitrato de potássio. 
b) iônico, denominado potássico de nitrogênio. 
c) molecular, denominado nitrato de potássio. 
d) molecular, denominado potássio de nitrogênio. 
e) metálico, denominado nitrato de potássio. 

 
05. Uma das rotas da produção do óxido de propileno leva à formação do subproduto cloreto de cálcio, um 

composto iônico em que seus íons, Ca2+ e Cl1–, se encontram dissolvidos em água, como descrito no texto. 
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a fórmula desse composto. 
a) CaCl2 
b) Ca2Cl2 
c) Ca2Cl 
d) Ca2Cl3 
e) CaCl 
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06. Sabendo que o lítio também é um metal alcalino, podemos afirmar que os átomos de lítio se ligam a 
átomos de cloro formando o composto cloreto de lítio, representado, corretamente, por 
a) 2Li C  
b) 2 2Li C  
c) 2C Li  
d) 2 2C Li  
e) LiC  

 


