
 

 

TM 23 - 7º ANO - GUSTAVO – QUÍMICA 
 
01. Considere os dados abaixo 

 
Elemento   No Atômico 

A     6 
D     9 
E     10 
J     11 
M     20 

 
Assinale a opção que contém a combinação não provável entre os elementos 
a) AD4 
b) JD 
c) D2 
d) E2 
e) MD2 

 
02. A espécie química representada por: 
 

Cl: ...
..  

 
a) é um ânion. 
b) é um cátion. 
c) é uma molécula. 
d) pode ligar-se tanto a metais como a não-metais. 
e) é um átomo que apresenta camada de valência completa. 

 
03. O fosgênio (COCl2), um gás incolor, tóxico, de cheiro penetrante, utilizado na 1ª guerra mundial como gás 

asfixiante, é produzido a partir da reação: 
 

CO(g) + Cl2(g)   COCl2(g). 
 

Sobre a molécula do fosgênio, podemos afirmar que ela apresenta: 
a) duas ligações duplas e duas ligações simples. 
b) uma ligação dupla e duas ligações simples. 
c) duas ligações duplas e uma ligação simples. 
d) uma ligação tripla e uma ligação dupla. 
e) uma ligação tripla e uma simples. 

 
04. Faça a distribuição eletrônica para os seguintes elementos: 9F, 20Ca, 33As, e com base nessas distribuições, 

determine o tipo de ligação química e a fórmula mínima da substância formada pelos elementos: 
a) Ca e F; 
b) F e As. 

 
05. Os elementos X e Y têm, na camada de valência 5 e 7 elétrons respectivamente. Quando X e Y se 

combinam para formar um composto, é correto afirmar que 
a) no composto formado, encontra-se uma ligação sigma e uma ligação pi. 
b) a primeira energia de ionização de X é maior que a de Y. 
c) no composto formado, encontram-se duas ligações sigma. 
d) forma um composto covalente, de fórmula XY3. 
e) o raio atômico do elemento Y é maior do que o X. 
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06. Os elementos químicos genéricos X (Z = 15) e Y (Z = 17) reagem entre si para formar o composto mais 
estável com fórmula mínima XY3. O arranjo espacial dessa estrutura é formado de acordo com o modelo 
proposto pela teoria de repulsão dos elétrons na camada de valência. Dessa forma, 
a) represente a estrutura de Lewis e escreva o tipo de ligações existentes na molécula; 
b) escreva qual a hibridização do átomo central e a geometria da molécula, de acordo com a teoria da 

repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. 
 
07. Em uma investigação química, as propriedades e transformações da matéria são parâmetros de estudos. A 

linguagem e os conceitos para descrever a união entre os átomos, ou seja, as ligações químicas, evoluíram 
de teorias muito simples para outras mais complexas, com base na mecânica ondulatória. Essas ligações 
podem ser classificadas em duas categorias gerais como: Ligação Iônica (Eletrovalente) e Ligação 
Covalente. A seguir, são listadas quatro substâncias e algumas aplicações: 

 
Al2O3 – óxido de alumínio (alumina – usado como isolante térmico, elétrico, etc.) 
CCl4 – tetracloreto de carbono (líquido incolor – usado como solvente) 
NH3 – amônia (gás incolor – usado em refrigeração) 
LiF – fluoreto de lítio (usado na óptica ultravioleta de termoluminescência) 

 
Os tipos de ligação química nesses compostos são, respectivamente, 
a) covalente – covalente – iônica – iônica 
b) covalente – iônica – covalente – iônica 
c) covalente – iônica – iônica – covalente 
d) iônica – iônica – covalente – covalente 
e) iônica – covalente – covalente – iônica 

 
 
 


