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LISTA DE REVISÃO – QUÍMICA – 1ª. SÉRIE EM – 1º. BIMESTRE
CONTEÚDO ESSENCIAL
Tabela Periódica e propriedades periódicas.
Regra do octeto e ligações químicas.
Geometria molecular e polaridade.
Forças intermoleculares.

UNIDADE / CAPÍTULO
4
5
5
5

1. (Fuvest 2014) Observe a posição do elemento químico ródio (Rh) na tabela periódica.

Assinale a alternativa correta a respeito do ródio.
a) Possui massa atômica menor que a do cobalto (Co).
b) Apresenta reatividade semelhante à do estrôncio (Sr), característica do 5º período.
c) É um elemento não metálico.
d) É uma substância gasosa à temperatura ambiente.
e) É uma substância boa condutora de eletricidade.
2. (Enem 2ª aplicação 2010) O cádmio, presente nas
baterias, pode chegar ao solo quando esses materiais
são descartados de maneira irregular no meio ambiente
ou quando são incinerados.
Diferentemente da forma metálica, os íons Cd2+ são
extremamente perigosos para o organismo, pois eles
podem substituir íons Ca2+, ocasionando uma doença
degenerativa dos ossos, tornando-os muito porosos e
causando dores intensas nas articulações. Podem ainda
inibir enzimas ativadas pelo cátion Zn2+, que são
extremamente importantes para o funcionamento dos
rins. A figura mostra a variação do raio de alguns metais e seus respectivos cátions.
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Com base no texto, a toxicidade do cádmio em sua forma iônica é consequência de
esse elemento
a) apresentar baixa energia de ionização, o que favorece a formação do íon e facilita sua ligação a outros
compostos.
b) possuir tendência de atuar em processos biológicos mediados por cátions metálicos com cargas que variam
de +1 a +3.
c) possuir raio e carga relativamente próximos aos de íons metálicos que atuam nos processos biológicos,
causando interferência nesses processos.
d) apresentar raio iônico grande, permitindo que ele cause interferência nos processos biológicos em que,
normalmente, íons menores participam.
e) apresentar carga +2, o que permite que ele cause interferência nos processos biológicos em que,
normalmente, íons com cargas menores participam.
3. (Espcex (Aman) 2011) Observe o esquema da Tabela Periódica (suprimidas a Série dos Lantanídeos e a
Série dos Actinídeos), no qual estão destacados os elementos químicos.

Sobre tais elementos químicos, assinale a alternativa correta.
a) He (hélio) é um calcogênio.
b) Cr (crômio) pertence à Família 6 ou VI B e ao 4º período.
c) O raio atômico do Fr (frâncio) é menor que o raio atômico do Hs (hássio).
d) Fe (ferro) e Hs (hássio) pertencem ao mesmo período e à mesma família.
e) Li (lítio), K (potássio) e Fr (frâncio) apresentam o seu elétron mais energético situado no subnível p.
4. (G1 - ifce 2014) A forma como os elétrons são distribuídos entre os orbitais de um átomo é chamada de
configuração eletrônica, que, entre outras informações, pode indicar a que família e período da tabela
periódica um elemento químico pertence. Com base nisso, considere três elementos químicos, X, Y e Z, cujos
números atômicos são 35, 54 e 56. Pela configuração eletrônica, é correto afirmar-se que
a) O elemento X localiza-se na família 4A e no 2º período da tabela periódica.
b) O elemento Y localiza-se na família 3A e no 5º período da tabela periódica.
c) O elemento Z localiza-se na família 2A e no 6º período da tabela periódica.
d) Os elementos X e Y são não metais, mesmo pertencendo a famílias e períodos diferentes.
e) Os elementos X e Y são metais, mesmo pertencendo a famílias e períodos diferentes.
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5. (Ufrn 2013) A Lei Periódica e sua representação gráfica, a Tabela Periódica, são
dois conhecimentos essenciais para a química e para os químicos. D. Mendeleev
(1834-1907), em meados do século XIX, organizou os elementos conhecidos
nessa época, aproximadamente 60, em ordem crescente de seus pesos atômicos,
segundo as propriedades semelhantes, um abaixo do outro. Nessa organização,
alguns espaços ficaram em branco, pois não eram conhecidos todos os elementos
em questão, e Mendeleev previu a existência do elemento hoje conhecido como
Germânio, o qual chamou de ekasilício, por estar na mesma coluna do silício.
Posteriormente, esse elemento foi descoberto e suas propriedades coincidiram
com as previstas por Mendeleev. Hoje, a Tabela Periódica se organiza em função
das estruturas atômicas dos átomos.
a) Explique o que significa periodicidade no agrupamento dos elementos na Tabela Periódica.
b) Como se explica o fato de Mendeleev poder prever as propriedades de um elemento desconhecido na sua
época?
c) Represente a distribuição eletrônica por níveis e subníveis para o átomo do elemento cloro.
6. (Ufu 2012) A construção da tabela periódica de Mendeleev deu-se pela necessidade de sistematização dos
elementos químicos até então descobertos em meados do século XIX. Um movimento constante de
organização dos elementos químicos impulsionou trabalhos de vários estudiosos da época, numa tentativa de
estruturar a química e conferir-lhe cientificidade. Pela análise da tabela periódica, faça o que se pede.
a) Explique a diferença da energia potencial do lítio e do flúor, relacionando-a com o raio desses elementos.
b) Construa e explique a ordem crescente da fila de eletronegatividade dos seguintes elementos: carbono,
bromo, nitrogênio, oxigênio e flúor.
c) Preveja o tipo de ligação química e a fórmula química do composto formado por alumínio e cloro.
7. (Ufrj 2007) Considere as espécies químicas apresentadas a seguir. S2-; Ar; Fe3+; Ca2+; Al3+; Cla) Identifique, com o auxílio da Tabela Periódica, as espécies isoeletrônicas, apresentando-as em ordem
decrescente de raio.
b) Identifique, dentre as espécies químicas cujos elementos pertencem ao terceiro período, aquela que
apresenta o menor potencial de ionização. Justifique sua resposta.
8. (Unesp 1989) Tem-se dois elementos químicos A e B, com números atômicos iguais a 20 e 35,
respectivamente.
a) Escrever as configurações eletrônicas dos dois elementos. Com base nas configurações, dizer a que grupo
de tabela periódica pertence cada um dos elementos em questão.
b) Qual será a fórmula do composto formado entre os elementos A e B? Que tipo de ligação existirá entre A e
B no composto formado? Justificar.
9. (Udesc 2009) O tipo de ligação química que se forma da combinação entre os átomos de dois elementos
pode ser definido pela diferença de eletronegatividade entre os átomos participantes da ligação.
a) Qual é a ligação química que se estabelece entre átomos do elemento A (Z = 19) com átomos do elemento
B (Z = 17)? E entre átomos de B e de C (Z = 15)?
b) Qual (is) desses compostos conduz (bem) corrente elétrica quando fundido(s)?
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10. (Unicamp 2012) A partir de um medicamento que reduz a ocorrência das
complicações do diabetes, pesquisadores da UNICAMP conseguiram inibir o aumento de tumores em cobaias.
Esse medicamento é derivado da guanidina, C(NH)(NH2)2, que também pode ser encontrada em produtos
para alisamento de cabelos.
a) Levando em conta o conhecimento químico, preencha os quadrados incluídos no espaço de resposta abaixo
com os símbolos de átomos ou de grupos de átomos, e ligue-os através de linhas, de modo que a figura obtida
represente a molécula da guanidina.
b) Que denominação a figura completa e sem os quadrados, recebe em química? E o que representam as
diferentes linhas desenhadas?

11. (Unesp 1992) A partir das configurações eletrônicas dos átomos constituintes e das estruturas de Lewis,
a) determine as fórmulas dos compostos mais simples que se formam entre os elementos:
I. hidrogênio e carbono;
II. hidrogênio e fósforo.
b) Qual é a geometria de cada uma das moléculas formadas, considerando-se o número de pares de elétrons?
Números atômicos: H = 1; C = 6; P = 15.
12. (Ufrn 2013) No ano de 2012, completam-se 50 anos da perda da
“nobreza” dos chamados gases nobres, a qual ocorreu em 1962, quando o
químico inglês Neil Bartlett conseguiu sintetizar o Xe[PtF6] ao fazer reagir o
Xenônio com um poderoso agente oxidante, como o hexafluoreto de platina
PtF6.
Esses gases eram chamados assim, pois, na época de sua descoberta, foram
julgados como sendo não reativos, ou inertes, permanecendo “imaculados”.
A explicação para a não reatividade dos gases nobres se fundamentava
a) na regra do dueto, segundo a qual a configuração de dois elétrons no
último nível confere estabilidade aos átomos.
b) na regra do octeto, segundo a qual a configuração de oito elétrons no penúltimo nível confere estabilidade
aos átomos.
c) na regra do octeto, segundo a qual a configuração de oito elétrons no último nível confere estabilidade aos
átomos.
d) na regra do dueto, segundo a qual a configuração de dois elétrons no penúltimo nível confere estabilidade
aos átomos.
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13. (Pucrj 2012) Por meio das ligações químicas, a maioria dos átomos adquire
estabilidade, pois ficam com o seu dueto ou octeto completo, assemelhando-se aos gases nobres. Átomos de
um elemento com número atômico 20 ao fazer uma ligação iônica devem, no total:
a) perder um elétron.
b) receber um elétron.
c) perder dois elétrons.
d) receber dois elétrons.
e) compartilhar dois elétrons.
14. (Ufg 2014) A série americana intitulada Breaking Bad vem sendo apresentada no Brasil e relata a história
de um professor de Química. Na abertura da série, dois símbolos químicos são destacados em relação às duas
primeiras letras de cada palavra do título da série. Considerando a regra do octeto, a substância química
formada pela ligação entre os dois elementos é a:
a) Ba2Br2
b) Ba2Br3
c) Ba2Br
d) BaBr3
e) BaBr2
15. (Ufc 2000) O óxido nítrico, NO, é normalmente veiculado pela mídia como um indesejável poluente do
meio ambiente. Sabe-se, entretanto, que esta substância é, também, essencial nas atividades digestivas, na
regulação da pressão sanguínea e na defesa bacterial, ocorrendo naturalmente em diversos tipos de células
do corpo humano.
Com relação às ligações químicas presentes na molécula do óxido nítrico, é correto afirmar que:
a) são predominantemente iônicas, resultando em uma espécie química apolar.
b) são covalentes apolares, e a molécula do NO é polar.
c) satisfazem à regra do octeto, e o número de oxidação do nitrogênio é +2.
d) são covalentes polares, e a molécula do NO possui momento de dipolo (ì≠0).
e) são covalentes apolares, e a molécula do NO apresenta forte caráter iônico.
16. (Ufg 2012) Analise os esquemas a seguir.
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Tendo em vista as estruturas apresentadas,
a) explique a diferença de comportamento entre um composto iônico sólido e um metal sólido quando
submetidos a uma diferença de potencial;
b) explique por que o comportamento de uma solução de substância iônica é semelhante ao comportamento
de um metal sólido, quando ambos são submetidos a uma diferença de potencial.
17. (G1 - cftmg 2013) No Laboratório de Química, um professor disponibilizou as seguintes substâncias:
I.
O3
V.
Ca(OH)2
II.
NaI
VI. HCN
III. KNO3
VII. CO2
IV. NH3
VIII. Li2O
Os compostos formados somente por ligações iônicas são
a) I e VII.
b) II e VIII.
c) III e V.
d) IV e VI.
18. (Pucrs 2012) Para responder a questão, analise as afirmativas apresentadas a seguir, sobre o uso de
metais e ligas metálicas ao longo da história do homem.
1. Na pré-história, este foi um dos primeiros metais usados para fazer ferramentas e outros utensílios, como
facas, machados, ornamentos e pontas de flecha.
2. Esta liga de cobre e estanho foi usada posteriormente, por ser mais dura e por permitir a fabricação de
ferramentas mais resistentes.
3. Este metal puro e a sua liga com carbono demoraram ainda mais a serem usados, devido à maior
complexidade de sua produção.
4. No final do século XIX, este material começou a ser usado de maneira generalizada em utensílios
domésticos, sendo antes disso um metal de produção extremamente cara.
As afirmativas 1, 2, 3, e 4 referem-se, respectivamente, às espécies químicas
a) cobre – bronze – ferro – alumínio
b) ferro – latão – cobre – alumínio
c) aço – bronze – ouro – latão
d) latão – titânio – bronze – aço
e) chumbo – latão – ferro – cobre
19. (G1 - cps 2007) Os metais, explorados desde a Idade do Bronze, são muito utilizados até hoje, por
exemplo, na aeronáutica, na eletrônica, na comunicação, na construção civil e na indústria automobilística.
Sobre os metais, pode-se afirmar que são
a) bons condutores de calor e de eletricidade, assim como os não-metais.
b) materiais que se quebram com facilidade, característica semelhante aos cristais.
c) materiais que apresentam baixo ponto de fusão, tornando-se sólidos na temperatura ambiente.
d) encontrados facilmente na forma pura ou metálica, sendo misturados a outros metais, formando o mineral.
e) maleáveis, transformando-se em lâminas, por exemplo, quando golpeados ou submetidos a rolo
compressor.
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20. (Ufmg 2005) Nas figuras I e II, estão representados dois sólidos cristalinos, sem defeitos, que exibem dois
tipos diferentes de ligação química:

Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que
a) a Figura II corresponde a um sólido condutor de eletricidade.
b) a Figura I corresponde a um sólido condutor de eletricidade.
c) a Figura I corresponde a um material que, no estado líquido, é um isolante elétrico.
d) a Figura II corresponde a um material que, no estado líquido, é um isolante elétrico.
21. (Ufjf 2011) Sabe-se que compostos constituídos por elementos do mesmo grupo na tabela periódica
possuem algumas propriedades químicas semelhantes. Entretanto, enquanto a água é líquida em condições
normais de temperatura e pressão (CNTP), o sulfeto de hidrogênio, também chamado de gás sulfídrico, como
o próprio nome revela, é gasoso nas CNTP.
a) Tendo em vista a posição dos elementos na tabela periódica, escrever a configuração eletrônica da camada
de valência dos átomos de oxigênio e de enxofre.
b) Considerando as forças intermoleculares, explicar as diferenças entre os pontos de ebulição das moléculas
de H2O e H2S .
c) Desenhe a estrutura de Lewis para o H2S e preveja a geometria dessa molécula.
d) Que tipo de ligação química ocorre nos compostos H2O e H2S ?
22. (Uema 2014) O gelo seco corresponde ao dióxido de carbono no estado sólido. Suas aplicações são as
mais variadas, desde efeitos especiais em shows à conservação de alimentos. Neste último caso, seu uso é
preferencial quando comparado ao gelo comum (água no estado sólido).
O texto acima cita duas substâncias compostas e um estado físico da matéria.
a) Por que o CO2 sólido é chamado de gelo seco?
b) Por meio da geometria da molécula, diferencie a água do CO2. Justifique sua resposta.
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23. (Ita 2008) Considere as seguintes moléculas no estado gasoso: OF2, BeF2,
AℓCℓ2 e AℓS2.
a) Dê as estruturas de Lewis e as geometrias moleculares de cada uma das moléculas.
b) Indique as moléculas que devem apresentar caráter polar.
24. (Unicamp 1994) Considere três substâncias CH4, NH3 e H2O e três temperaturas de ebulição: 373K, 112K e
240K. Levando-se em conta a estrutura e a polaridade das moléculas destas substâncias, pede-se:
a) Correlacionar as temperaturas de ebulição às substâncias.
b) Justificar a correlação que você estabeleceu.
25. (Ufg 2011) Como usualmente definido na Química, a medida da polaridade das ligações químicas é feita
pelo momento dipolar representado pelo vetor momento dipolar. A molécula de BF 3 apresenta três ligações
covalentes polares e independentes entre um átomo de boro e um átomo de flúor, e podem ser
representadas como vetores. A polaridade e a representação plana dessa molécula são, respectivamente,

a)

b)

c)

d)

e)
26. (Uerj 2014) O enxofre é um elemento químico que pode formar dois óxidos moleculares: SO2 e SO3.
Nomeie a geometria dessas moléculas. Explique, ainda, por que apenas o SO2 é solúvel em água.

Colégios Vicentinos – www.colegiosvicentinos.com.br

Colégio João e Rafaela Passalacqua
Colégio Santo Antonio de Lisboa
Colégio São Vicente de Paulo – Penha
Colégio Francisco Telles
Colégio São Vicente de Paulo – Jundiaí

GABARITO
Resposta da questão 1: [E]
O ródio (Rh) é um metal de transição sólido à temperatura ambiente e condutor de eletricidade.
Possui massa atômica maior do que o cobalto (Co), pois está posicionado no quinto período da tabela
periódica e o cobalto (Co) no quarto.
O ródio (Rh) não possui as mesmas propriedades do estrôncio (Sr - grupo 2), pois está posicionado no grupo 9.
Resposta da questão 2: [C]
De acordo com a figura, o raio do Ca2+ (100 pm) é próximo ao do Cd2+ (103 pm). Além disso, as cargas são
iguais. A toxicidade do cádmio em sua forma iônica é consequência de esse elemento possuir raio e carga
relativamente próximos aos de íons metálicos que atuam nos processos biológicos, causando interferência
nesses processos.
Resposta da questão 3: [B]
Teremos:

Resposta da questão 4: [C]
Teremos:
35 X : 1s

2

2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5

Camada de valência : 4s 2 4p 5 (quarto período e família 7A)
54 Y

: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6 4s2 3d10 4p 6 5s 2 4d10 5p 6

Camada de valência : 5s 2 5p 6 (quint o período e família 8A)
56 Z : 1s

2

2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p 6 5s 2 4d10 5p6 6s2

Camada de valência : 6s 2 (sexto período e família 2A)

Resposta da questão 5:
a) O termo “periodicidade” se refere a um conjunto de propriedades dos elementos químicos que se
assemelham dentro dos grupos desses elementos.
b) Dentro da ideia da periodicidade das propriedades Mendeleev, poderia-se determinar quais eram as
propriedades de determinado elemento desde que podendo classificá-lo dentro de um dos grupos.
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Assim, conhecendo as propriedades do grupo, poderia-se estimar a propriedade
de qualquer elemento pertencente a este grupo.
Na construção da tabela periódica, os elementos foram estrategicamente posicionados em grupos com
propriedades semelhantes. Assim, de acordo com a posição de determinado elemento na tabela periódica,
podemos fazer a estimativa de suas propriedades.
c) C : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Resposta da questão 6:
a) A energia potencial (ou potencial de ionização) do flúor é maior em relação ao do lítio.
Essa propriedade periódica aumenta com a diminuição do raio atômico do elemento. Apesar de ambos os
átomos apresentarem duas camadas eletrônicas, o raio do flúor é menor devido à sua maior carga nuclear
que contribui para uma maior atração das camadas eletrônicas.
b) A eletronegatividade depende de vários fatores, entre eles a carga nuclear e o números de camadas.
Numa família da tabela periódica, a eletronegatividade cresce de baixo para cima.
Num período da tabela periódica, a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita.
Mas esses não são os únicos fatores a serem levados em conta.
A fila de eletronegatividade: F O N C Br I S C P H leva em consideração a eletronegatividade de Linus Pauling
e a posição na tabela periódica:

Teremos: C, Br, N, O, F.
c) A ligação entre o alumínio e o cloro será covalente, pois a diferença de eletronegatividade entre os
elementos alumínio e cloro é de 1,5 (3,0 - 1,5).
Podemos, a partir do estudo da eletronegatividade de Linus Pauling dos elementos químicos, classificar as
ligações químicas.
Observação: a diferença de eletronegatividade entre dois átomos será representada por E .
Ou seja, E  Emaior  Emenor .
Ligações apolares apresentam E igual a zero.
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Ligações polares apresentam E diferente de zero.
Ligações iônicas ou com caráter iônico apresentam E superior a 1,7 (neste caso a atração em cima do par
eletrônico é tão grande que o compartilhamento de elétrons é desfeito e a ligação se torna reticular, ou seja,
ligação iônica).
Com a análise do E (diferença de eletronegatividade) podemos dizer que se esta diferença for igual ou
inferior a 1,6 a ligação terá caráter predominantemente covalente.
Se a diferença de eletronegatividade for igual ou superior a 1,7 a ligação terá caráter predominante iônico.
Genericamente, teremos:
E  1,6 Caráter covalente
E  1,7 Caráter iônico
E  1,6 Puramente covalente

Resposta da questão 7:
a) Espécies isoeletrônicas: S2, Ar, Ca2+, Cl; ordem decrescente de raio: S2 > Cl > Ar > Ca2+.
b) S2. Quanto maior o raio, maior a facilidade de retirar o elétron.
Resposta da questão 8:
a) A: 1s22s22p63s23p64s2 (grupo IIA)
B: 1s22s22p63s23p64s23d104p5 (grupo VIIA)
b) AB2  ligação iônica, onde A=metal e B=ametal.
Resposta da questão 9:
a) A (Z = 19) = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1  A+ = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.
B (Z = 17) = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5  B– = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.
Teremos A+ B– (ligação iônica).
C (Z = 15) = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 (5 elétrons de valência).
Teremos CB3 (ligação covalente). Observe a figura dada a seguir.

b) O composto AB (ligação iônica).
Resposta da questão 10:
a) Teremos:
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b) A denominação química é fórmula estrutural plana simplificada. As diferentes
linhas desenhadas representam as ligações covalentes que ocorrem entre os átomos.

Resposta da questão 11:
a) Estruturas de Lewis:

b) CH4 - geometria molecular tetraédrica
PH3 - geometria molecular piramidal com base triangular (pirâmide trigonal).
Resposta da questão 12: [C]
O modelo do octeto estabelece que a estabilidade química dos átomos está associada à configuração
eletrônica da camada de valência com oito elétrons. Dentro desse modelo há algumas exceções com
elementos cuja camada de valência apresenta 2 elétrons (caso do hidrogênio e hélio).
Resposta da questão 13: [C]
Pela distribuição eletrônica (1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2), observa-se que o elemento tende a adquirir
estabilidade ao perder 2 elétrons.
Resposta da questão 14: [E]
Teremos:
Ba : família IIA  Ba2 
 2  
 Ba Br Br  BaBr2

Br : família VIIA  Br 


Resposta da questão 15: [D]
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Resposta da questão 16:
a) Nos compostos iônicos sólidos, os íons (cargas) estão presos na rede cristalina e
não se movimentam.
Nos metais sólidos, os elétrons estão livres na rede cristalina (constituindo bandas eletrônicas) e se
movimentam livremente (corrente elétrica).
b) Numa solução iônica, os cátions e ânions estão livres, logo, podem gerar corrente elétrica.
Resposta da questão 17: [B]
Teremos:
(ligação covalente e
I.
O3
dativa)
II.
NaI
(ligação iônica)
III. KNO3
(ligação iônica)
IV. NH3
(ligações covalentes)
V.
Ca(OH)2 (ligação iônica)
VI. HCN
(ligações covalentes)
VII. CO2
(ligações covalentes)
VIII. Li2O
(ligação iônica)
Resposta da questão 18: [A]
Teremos:
1. Na pré-história, o cobre foi um dos primeiros metais usados para fazer ferramentas e outros utensílios,
como facas, machados, ornamentos e pontas de flecha.
2. O bronze (liga de cobre e estanho) foi usado posteriormente, por ser mais dura e por permitir a fabricação
de ferramentas mais resistentes.
3. O ferro puro e a sua liga com carbono (aço) demoraram ainda mais a serem usados, devido à maior
complexidade de sua produção.
4. No final do século XIX, devido ao processo da eletrólise da bauxita, o alumínio começou a ser usado de
maneira generalizada em utensílios domésticos, sendo antes disso um metal de produção extremamente
cara.
Resposta da questão 19: [E]
Resposta da questão 20: [B]
Resposta da questão 21:
a) 8 O  1s2 2s2 2p4  C.V  2s2 2p4.
2 2 6 2 4
16 S  1s 2s 2p 3s 3p

 C.V  3s2 3p4

b) Embora ambos possuam ligações polares (intensas), somente as moléculas de água, possuem interações do
tipo pontes ou ligações de hidrogênio, que ocorre quando o oxigênio se liga diretamente ao F, O, N; que é
considerada a mais forte das interações intermoleculares. Isso explica o fato do ponto de ebulição da água ser
maior que do ácido sulfídrico H2S.
c) Angular
d) Ambas apresentam ligações covalente entre seus átomos.
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Resposta da questão 22:
a) O CO2 sólido é chamado de gelo seco, pois absorve calor durante a mudança de estado e
consequentemente a temperatura do sistema diminui provocando o resfriamento do meio.
sublimação

CO2 (s)  calor 
 CO2 (g)

b) A água é uma molécula angular (geometria das nuvens de elétrons tetraédrica) e o dióxido de carbono
(geometria das nuvens de elétrons linear) é uma molécula linear.

Resposta da questão 23:

b) São polares as moléculas OF2 e AℓCℓ2.
Resposta da questão 24:
a) PE (CH4) = 112K
PE (NH3) = 240K
PE (H2O) = 373K
b) CH4  Forças de Van der Waals portanto, PE baixo
H2O e NH3 - massas moleculares próximas
- H2O possui maior polaridade
portanto, PE (H2O) > PE(NH3)
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Resposta da questão 25: [D]
A molécula BF3 apresenta geometria trigonal plana, o boro (elemento central) por não apresentar, par de
elétrons livres, seus ligantes irão apresentar a máxima repulsão, formando ângulos de 120° entre si. O flúor
sendo mais eletronegativo que o boro, irá atrair mais o elétron do compartilhamento, deslocando para si a
força da ligação. Pela decomposição das forças teremos a resultante igual a zero, o que configura uma
molécula apolar μr  0.

Resposta da questão 26:

O SO2, por ser um composto polar e pela regra “semelhante dissolve semelhante” ele irá se solubilizar em
água. Já para o trióxido de enxofre (SO3) a resultante das forças é zero, portanto molécula apolar, não será
solúvel em água.
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